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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

  2015 começou de modo efervescente. Em fevereiro a ABRAPEE apoiou a “Carta Aberta de Resposta à “Carta 
da CONEP ao Grupo de Trabalho da Resolução sobre Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais (CHS)1” que aborda 
os desdobramentos gerados pela minuta de Resolução elaborada pelo Grupo de Trabalho de Ciências Humanas e Sociais 
(CHS). O GT, composto por 18 Associações Científicas das supracitadas áreas e por representantes da CONEP e do Ministério 
da Saúde, reuniu-se por cerca de um ano e meio visando abordar especificidades das pesquisas que não se coadunam com as 
características das investigações no campo da saúde. O GT entende que o teor da Minuta não foi compreendido pela CONEP e 
a luta pelos princípios defendidos pelo GT continua. Considerando-se que a maior parte dos artigos publicados nos periódicos 
da Psicologia brasileira refere-se a relatos de pesquisa, esta importante discussão sobre ética em pesquisa diz respeito a todos 
nós e, portanto, precisa ser acompanhada e amplamente divulgada. 

  Outro ponto polêmico é a proposta de redução da maioridade penalpela Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados. O Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais e diversas entidades da Psicologia 
têm se posicionado sobre esta discussão, um retrocesso histórico em relação às nossas crianças e adolescentes, com profundo 
impacto para o futuro do país!

  Entrando na Psicologia Escolar de modo específico, lembramos que o nosso evento, o CONPE, está em sua 
12a edição e em parceria com a International School Psychology Association (ISPA), realizará também o 37th Annual Conference 
of the ISPA, no período de 24 a 27 de junho em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesta edição, tere-
mos Conferências com Carl Ratner, do Institute for Cultural Research and Education da Califórnia do Norte; Frank C. Worrell, 
da Escola de Educação da Universidade da Califórnia;Maria Regina Malufda Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 
José Carlos Libâneo, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás. O evento também conta com atividades distribuídas 
nas modalidades: Comunicações Científicas, Mesas-Redondas, Simpósios, Painéis,Partilhando Experiências e Minicursos.Por 
configurar-se um evento internacional, haverá um maior número de participantes estrangeiros. Esperamos nos encontrar lá!

  Em relação à Revista, neste primeiro número de 2015, o tema da criatividade aparece em três artigos, que 
abordam tanto estudantes como práticas docentes. Tangenciando este tema, há um artigo sobre a utilização do jogo Tangram. A 
participação dos pais na vida escolar é foco de dois trabalhos, que tratam de duas faixas etárias diferentes: bebês e crianças. O 
trabalho do psicólogo escolar é assunto de dois trabalhos que trazem o âmbito da escola pública. Há tópicos pouco abordados 
em nossa área, como as ligas acadêmicas e sua contribuição para a formação do psicólogo e a comunicação alternativa em 
casos de autismo. As disciplinas de História e Educação Física comparecem em textos que versam sobre as aulas e a função do 
docente como mediador no processo de ensino-aprendizagem.  A naturalizaçãodas queixas escolares em periódicos científicos é 
tratada sob o enfoque da teoria Histórico-Cultural. Os leitores ainda encontrarão, nas páginas deste volume, o necessário debate 
acerca da progressão continuada e da patologização da educação; uma proposta de Intervenção ortográfica em escolares com 
dificuldades na escrita; competência de estudo em estudantes universitários da área de ciências exatas; saúde mental e função 
docente.

  A Seção História traz neste número uma entrevista com esta Editora, Presidente Atual da ABRAPEE, como 
é de praxe, para apresentar aos leitores alguns aspectos de sua formação, concepções teóricas e posicionamento em relação 
à Psicologia Escolar e Educacional. E introduzimos, a partir desta edição, uma novidade na Seção Notícias Bibliográficas: 
a indicação de livros de literatura infantil. Nosso intuito é tanto despertar o interesse por este segmento literário na área da 
Psicologia Escolar e Educacional como colaborar com a recomendação de obras que também podem ser utilizadas em trabalhos 
relacionados à queixa escolar, por exemplo.

  Finalizamos este Editorial citando um texto de Eduardo Galeano, escritor e jornalista uruguaio, falecido neste 
mês de abril. Ele reitera, de modo brilhante e sensível, a necessidade da Arte em nossas vidas.

“A função da arte/1

  Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul.
  Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando.
  Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava 

na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. 

1 Recuperado: 22 abr. 2015. Disponível: http://www.anpepp.org.br/informativo/view?ID_INFORMATIVO=265

http://dx.doi.org/10.1590/ 2175-3539/2014/019101
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  E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai:
  - Me ajuda a olhar!”

Boa leitura!
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Resumo
O objetivo do presente artigo consistiu em apresentar modos de analisar protocolos relativos a situações-problema com o jogo Tangram e 
propor procedimentos de observação e interpretação. Os protocolos, coletados em um contexto de oficinas de jogos, foram produzidos por 
40 participantes, com idades entre nove e onze anos, e analisados em três perspectivas: (a) classificação em certo e errado; (b) estudo dos 
modos de solução e tipos de erros produzidos; (c) busca de indícios dos procedimentos adotados pelas crianças. Os resultados indicaram que 
construir figuras sem colocar as peças sobre a base e ler instruções para realizar montagem constituem um desafio significativo e apresentam 
as maiores porcentagens de erros (85% e 75% nas construções; 53% na leitura). Estas análises podem servir como referência para avaliar e 
intervir, contribuindo para profissionais ampliarem suas formas de observação de registros em prol da realização de intervenções que favoreçam 
a superação de erros. 
Palavras-chave: Jogos; intervenção; aprendizagem.

Intervention in the game context: a study with Tangram
Abstract
The aim of this article is to present ways of analyzing protocols for problem situations with Tangram game and propose procedures of observation 
and interpretation. The protocols collected in the context of games workshops, were produced by 40 participants, aged between nine and eleven, 
and analyzed in three perspectives: (a) classification of right and wrong; (B) study of solution methods and types of errors produced; (C) look for 
evidence of the procedures adopted by the children. The results indicated that construct parts without putting figures on the basis of instructions to 
perform and read assembly are a significant challenge and errors have the highest percentage (85% and 75% in buildings, 53% of the reading). 
These analyzes can serve as a reference to assess and to step in, contributing to broaden their professional forms of observation records in favor 
of achieving interventions that favor overcoming mistakes.
Keywords: Games; intervention; learning.

Intervenciones con juegos: estudio sobre el Tangram
Resumen
El objetivo del presente artículo se consistió en presentar modos de analizar protocolos relativos a situaciones-problema con el juego Tangram y 
proponer procedimientos de observación e interpretación. Los protocolos, colectados en un contexto de talleres de juegos, fueron producidos por 
40 participantes, con edades entre nueve y once años, y analizados en tres perspectivas: (a) clasificación en correcto y equivocado; (b) estudio 
de los modos de solucionar y tipos de errores producidos; (c) búsqueda de indicios dos procedimientos adoptados por los niños. Los resultados 
indicaran que construir figuras sin colocar las piezas sobre la base y leer instrucciones para realizar montaje constituye un reto significativo y 
presentan los más porcentajes de errores (el 85% y el 75% en las construcciones; el 53% en la lectura). Estos análisis pueden servir como 
referencia para evaluar e intervenir, contribuyendo para profesionales ampliar sus formas de observación de registros en favor de la realización 
de intervenciones que favorezcan la superación de errores. 
Palabras-clave: Juegos; intervención; aprendizaje.
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Introdução
O Tangram é um jogo milenar, de origem chinesa, 

composto por sete peças: cinco triângulos - sendo dois 
grandes, um médio e dois pequenos - e duas figuras ge-
ométricas: um quadrado e um paralelogramo, ambos com 
área equivalente aos dois triângulos pequenos ou ao médio. 
É um passatempo do tipo quebra-cabeça, cujo desafio con-
siste em organizar, sem sobrepor umas às outras, todas as 
sete peças de modo correspondente a uma figura que serve 
como modelo ou referência. Na figura 1 é possível visualizar 
as sete peças que compõem o jogo, dispostas na forma de 
um quadrado. 

O Tangram é um material muito conhecido. Qualquer 
consulta dá acesso a inúmeras referências, tanto no Google 
como no Google Acadêmico, e estas são relativas, sobretu-
do, à educação matemática ou digital. Com isso, torna-se 
desnecessário fazer uma exposição detalhada sobre as pos-ário fazer uma exposição detalhada sobre as pos-exposição detalhada sobre as pos-
síveis formas de utilizá-lo e/ou sua relevância como objeto 
de estudo; no entanto, consideramos interessante realizar 
algumas buscas, todas citadas a seguir, visando indicar as 
pesquisas já publicadas, principalmente para destacar a 
contribuição do presente estudo. 

Numa consulta à Biblioteca Virtual de Saúde-Psico-
logia, (BVS-PSI) com o uso do verbete “procedimentos de 
jogo”, foram identificados alguns trabalhos que não mencio-
nam especificamente o Tangram, mas abordam o uso de jo-
gos para trabalhar certos temas relacionados à criatividade, 
à geometria, à saúde, à computação, e como material para 
professores do Ensino Fundamental ou de Educação Física 
(Piragibe, & Ferraz, 2006). Em outras situações, pesquisas 
sobre jogos também indicam que servem até mesmo como 
recurso didático, por exemplo, para ensinar a jogar basquete 
(Ramos, Graça, & Nascimento, 2006). Além disso, é possí-
vel identificar muitas citações em que jogos são explorados 
para realizar testes psicológicos como instrumento para 
avaliar competências de ensino (Fiorot, & Ortega, 2007) 
e como recurso de investigação sobre desenvolvimento e 
aprendizagem infantil (Ortega, & Rossetti, 2000). No ver-
bete “aprendizagem e jogo”há um artigo de Oliveira (1988) 

que,discorrendo sobre Vygotsky, fala da importância que o 
autor russo atribuía ao jogo para o desenvolvimento infantil, 
destacando-o e como elemento fundamental para o desen-
volvimento da criança. 

 Buscando uma aproximação ainda maior entre esta 
e outras pesquisas sobre jogos, propusemos os verbetes 
“Tangram e aprendizagem” e “Tangram e desenvolvimento”. 
Para nossa surpresa, nada consta sobre estas relações 
no Index Psi (periódicos, teses e livros), nem no Lilacs. No 
texto “A importância do trabalho psicopedagógico: incentivo 
institucional e atendimento às crianças com dificuldades es-
colares”, os autores (Osti, & Marcelino, 2008) destacam a 
importância do atendimento psicopedagógico, da formação 
do profissional, bem como do uso de jogos para diagnosticar 
e intervir em crianças com dificuldades de raciocinar logi-
camente. Em seu laboratório, na Universidade de Valinhos, 
são atendidas crianças com idade de 8 a 15 anos com o uso 
de jogos, entre eles o Tangram, mas não se tem informações 
sobre os procedimentos adotados.  

Ainda no que se refere à educação matemática, há 
diversas publicações mencionando a importância dos jogos 
para se avaliar qualitativamente o desempenho de alunos. 
Por exemplo, no artigo “Jogos e desafios no Ensino de Ma-
temática: avaliação quantitativa em turmas de sexta série do 
ensino fundamental”, Silva e Scartazzini (2006) destacam o 
uso de jogos para despertar o interesse dos alunos e compe-
tir com a mídia e a era digital. Neste caso há uma valorização 
maior da interatividade das aulas para ampliar o interesse 
dos alunos.  Outro texto também interessante,intitulado “Eu 
trabalho primeiro no concreto”, de Nacarato (2004), destaca 
o uso do Tangram para ajudar os alunos a compreenderem 
conceitos de geometria.  A autora destaca o valor da cons-
trução de significados para as crianças aprenderem melhor 
e reforça a importância da formação do professor.

No verbete “jogo e desenvolvimento do raciocínio” 
não há menções ao jogo Tangram, mas há outros jogos 
destacados, como, por exemplo, jogos de Senha, Memória 
e Mancalas. O livro “4Cores, Senha e Dominó - oficinas de 
jogos em uma perspectiva construtivista e psicopedagógica” 
(Macedo, Petty, & Passos, 1997) é citado diversas vezes 
como principal referência sobre esse assunto. Uma disser-
tação de mestrado (Rigolon, 1998) cujo tema é a aprendi-
zagem de línguas estrangeiras, apresenta uma proposta de 
ensino de inglês por meio de oficinas de jogos, destacando a 
importância do lúdico para a interação social e aprendizagem 
significativa. Neste verbete, os principais temas referem-se 
ao uso de jogos para prevenir, avaliar ou lidar com o fra-
casso escolar e dificuldades de aprendizagem, sendo o jogo 
apresentado como facilitador da aprendizagem e importante 
recurso para o desenvolvimento infantil.

Há dois textos que apresentam uma aproximação 
maior em relação ao nosso tema. Um deles é um estudo 
denominado “Jogo carimbador: esquemas de resolução e 
importância educacional” (Macedo, & Carracedo, 2000). O 
conteúdo apresentado nesse texto discute a importância da 
consideração das regras como regulador das relações entre 
crianças de seis a doze anos. O outro é a publicação “Avalia-

Figura 1. Peças do jogo Tangram 
reunidas na forma de um quadrado. 
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ção do desempenho de crianças e intervenção em um jogo 
de Senha” (Macedo, Petty, Carvalho, & Carracedo, 2003), 
que apresenta interessantes informações sobre modos de 
resolução de desafios com uma modalidade do jogo Senha 
aplicada a crianças de sete a onze anos. Além disso, discute 
a relevância de se analisarem protocolos com registros de 
solução, bem como propõe intervenções diferenciadas, de 
acordo com as informações obtidas a partir da análise de 
desempenho dos participantes.

Todas estas consultas realizadas tiveram como ob-
jetivo encontrar pesquisas que pudessem agregar informa-
ções adicionais aos dados obtidos - já que o objetivo desta 
investigação é analisar protocolos relativos a três situações-é analisar protocolos relativos a três situações- analisar protocolos relativos a três situações-
-problema do jogo Tangram -, porém não encontramos pu- não encontramos pu-encontramos pu-
blicações em que se utilize o Tangram como material com 
o qual registros tenham sido produzidos para serem inter-
pretados. Assim sendo, este trabalho pretende apresentar 
um modo de analisar e aprender a observar protocolos de 
alunos, de forma a contribuir para que profissionais da Edu-
cação e clínicas psicopedagógicas avaliem tais produções 
com mais profundidade. 

Em “Aprender com jogos e situações-problema” (Ma-
cedo, Petty, & Passos, 2005), apresentamos uma proposta 
de trabalho com o Tangram em sala de aula que sugere a 
possibilidade de uso deste material em diferentes perspecti-
vas: desenvolvimento do raciocínio, aprendizagem de aspec-
tos da Língua Portuguesa (utilizando lendas sobre o jogo) e 
também da Matemática (destacando formas geométricas e 
suas relações). O objetivo foi dar mais ênfase aos dois aspec-
tos anteriores (raciocínio e linguagem), sobretudo, ao desen-
volvimento de atitudes favoráveis à aprendizagem. Graças 
a isso, pudemos analisar a relação da criança com o jogo 
e, principalmente, com a ação de jogar e construir relações, 
sempre enfatizando a análise qualitativa. Este trabalho é um 
aprofundamento da análise deprotocolos sugerida no livro. 

Objetivo
O objetivo desta pesquisa é apresentar uma proposta 

de análise de tipos de erros, assim como formas diferencia-
das de registro, relativos a três situações-problema do jogo 
Tangram.

Método

1. Sujeitos e local

Foram analisados protocolos produzidos por 40 
participantes de nove a onze anos de idade, alunos de es-
colas públicas do Ensino Fundamental I, na cidade de São 
Paulo (SP). Todos faziam parte de um projeto cujo objetivo 
é promover modos de pensar e agir favoráveis à aprendiza- promover modos de pensar e agir favoráveis à aprendiza-
gem, praticando jogos e resolvendo situações-problema. As 
atividades foram propostas em forma de oficinas de jogos, 

organizadas no Laboratório de Psicopedagogia (LaPp) da 
Universidade de São Paulo1, para grupos de doze partici-
pantes por turma, atendidos semanalmente por uma equipe 
de quatro adultos. De modo geral, o contexto das atividades 
implica observação, intervenção e avaliação de procedimen-
tos, oportunizando ampliarem suas competências para jogar 
e, como consequência, para aprender melhor.

2. Material

Além do jogo Tangram, foram utilizados papel sulfi-
te, cola, cartolina e canetas, bem como as três matrizes de 
registro elaboradas para as crianças colocarem suas res-
postas, denominadas situações-problema (Macedo, & cols., 
2005), apresentadas nas figuras 2, 3 e 4. Cada situação-
-problema propõe um desafio diferente, com graus de difi-
culdade variados, desde uma solicitação mais simples até a 
resolução de um problema.

Figura 2. Protocolo utilizado como situação-problema 1.

A situação-problema 1 (figura 2) apresenta três 
demandas. A primeira tem baixo grau de dificuldade, pois 
requer exclusivamente o desenho das peças que compõem 
o material do Tangram. A segunda tem alto grau de desafio, 
exigindo do sujeito a compreensão da comanda, a monta-
gem de duas figuras, a solução do problema e a definição da 
peça não utilizada nas montagens. Por fim, o terceiro desa-
fio tem grau médio de dificuldade, pois implica interpretação 
das solicitações, mas estas são de caráter instrucional e não 
exigem o domínio das relações entre as peças, mas que se 
saiba nomeá-las, compreender posição espacial e seguir a 
sequência dos pedidos de cada item, formando uma figura.

A situação-problema 2 (figura 3) permite a sobrepo-
sição das peças na matriz para a montagem da solução, o 
que é um elemento facilitador para alcançar êxito. A figura 
vazada corresponde ao local onde a solução deveria ser 
registrada.

1  O LaPp se integrou ao Laboratório de Estudos sobre 
Desenvolvimento e Aprendizagem (LEDA) em 2010.
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A situação-problema 3 (figura 4) representa um de-
safio médio-alto, na medida em que a figura oferece a visu-
alização de algumas posições espaciais para a localização 
de algumas peças,porém não é uma matriz que permita a 
sobreposição das peças para realizar a montagem, e isso a 
torna relativamente difícil. A figura vazada, do mesmo modo 
como na situação anterior, deveria representar a solução do 
desafio.

3. Procedimentos para coleta e análise de dados

a. Atividades prévias
Antes de propormos a resolução das situações-

-problema as crianças realizaram diversas atividades com 
o material do Tangram, visando conhecer as peças e suas 
possíveis relações para montar figuras. As atividades estão 
descritas a seguir.

(1) Conhecimentos prévios sobre o Tangram: neste 
primeiro contato com o jogo, a meta foi saber se as crianças o 
conheciam e se o jogavam na escola. Perguntou-se também 
sobre o objetivo do jogo, descrição das peças e nomeação 
das formas geométricas correspondentes a cada uma delas.

(2) Apresentação do material: definiu-se o objetivo do 
jogo, as peças foram descritas e nomeadas e foram con-
tadas lendas e curiosidades sobre sua origem (Macedo, & 
cols, 2005, p. 68-69).

(3) Confecção das peças do jogo com papel: o desa-
fio foi produzir as sete partes usando como material uma fo-
lha de papel sulfite. Para isto foram utilizadas as instruções 
propostas no livro “Os jogos e o lúdico na aprendizagem 
escolar” (Macedo, & cols., 2005, p.73-75).

(4) Conhecimento do material e aprendizagem das 
regras por meio de construções livres: com as peças de pa-
pel, cada um teve que inventar figuras, para familiarizar-se 
com o material e suas diferentes possibilidades de posicio-
namento espacial.

Figura 3. Protocolo utilizado como situação-problema 2.

Figura 4. Protocolo utilizado como situação-problema 3.
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(5) Registro de uma figura inventada: após diversas 
explorações com as formas, fizeram uma colagem das pe-
ças de papel em uma cartolina.

(6) Conhecimento do material feito de madeira: cada 
criança recebeu um Tangram completo para manusear livre-
mente as peças.

(7) Construção de quadrados com diferentes quanti-
dades de peças: a proposta foi fazer quadrados com duas, 
três, quatro, cinco e sete peças para, mais uma vez, todos 
poderem experimentar novas construções e posicionamen-
tos espaciais das peças.

(8) Jogar Tangram: inventar uma figura e contornar 
sua parte externa para trocar entre colegas e desafiá-los 
a descobrir a solução; outra atividade de jogo foi propor a 
solução de figuras previamente existentes, selecionadas 
pelo adulto, cujo grau de dificuldade variou de acordo com a 
resposta de cada criança ao conseguir montar figuras.

b. Coleta de dados
Após a fase de conhecimento do material e explo-

ração de diferentes construções, finalmente iniciou-se a 
proposição dos desafios elaborados para a coleta de dados 
da presente pesquisa. Esta etapa consistiu na realização 
das três situações-problema descritas no item “material” 
para cada criança, individualmente, resolver e registrar 
suas soluções. Nesse momento contamos com a presença 
de pesquisadores2, que deram as orientações necessárias 
para a realização das propostas, observaram a atuação dos 
participantes, organizaram a distribuição e recolhimento dos 
materiais, bem como fizeram anotações e esclareceram dú-
vidas, acompanhando todo o desenvolvimento do trabalho.

A situação-problema 1 (vide figura 2) supunha a 
realização de três tarefas: (a) desenhar todas as peças do 
jogo; (b) resolver um desafio, cujo objetivo era montar dois 
trapézios retângulos diferentes usando somente seis peças, 
e depois escrever (no protocolo) o nome da peça que não 
foi utilizada na montagem; (c) construir com as peças uma 
figura seguindo instruções e, em seguida, desenhar a solu-
ção. Em (a), o objetivo foi verificar se o sujeito se lembraria 
da quantidade, formas e tamanhos das peças que compõem 
o Tangram. Em (b), primeiro era necessário ler o enunciado 
e compreender a instrução; em seguida a criança deveria 
resolver o problema, distribuindo seis peças, de maneira a 
corresponder à representação gráfica expressa na matriz, 
ou seja, reconstruir as duas figuras dadas, excluindo uma 
peça. Em (c), também deveria ler instruções, só que desta 
vez, com as etapas ou percurso das ações pré-definidas 
pelo propositor do desafio. 

A situação-problema 2 (vide figura 3) consistia em 
solicitar que as sete peças do Tangram fossem sobrepostas 
organizadamente em uma figura. Em seguida, devia-se co-
piar a solução em outra figura idêntica, desenhada ao lado 
do modelo proposto; ou seja, eram duas figuras iguais, uma 

2    A coleta de dados contou com a colaboração de Gisele Escorel de 
Carvalho e Valquíria Carracedo, bem como dos alunos da graduação 
em Psicologia Juliana Sato, Renato de Moura e Sílvia Hasse.

cheia e outra vazia (apenas a área), sendo que na primeira 
as peças eram “concretamente” distribuídas e, na segunda, 
representadas por meio de desenho (contorno) das mesmas.

A situação-problema 3 (vide figura 4) consistiu em 
solicitar que uma forma fosse montada de acordo com o 
modelo, mas sem poder sobrepor as peças nele. Depois, 
seria necessário desenhar a solução em uma figura idên-
tica, apresentando apenas o contorno, ao lado do modelo 
proposto.

c. Análise de dados
A análise dos dados baseou-se principalmente nos 

registros realizados pelas crianças para resolverem as ma-
trizes das situações-problema, mas também foram conside-
radas algumas observações dos pesquisadores que fizeram 
anotações sobre comentários, assim como dúvidas apresen-
tadas e reações às tarefas, como, por exemplo, desistência 
ou tempo excessivo despendido em uma única questão.

Os quarenta protocolos foram analisados de três mo-
dos. Primeiro, por meio de uma classificação em certo e er-
rado, ou seja, os registros foram separados em agrupamen-
tos que somente identificavam o número de acertos e erros, 
o que possibilitou uma análise quantitativa (vide tabela 1). 
Em seguida procedeu-se a uma análise qualitativa, em que 
os registros foram observados, buscando-se compreender 
os modos de solução e os tipos de erros produzidos (vide 
quadro 1). Finalmente, aprofundou-se a análise das produ-
ções das crianças, buscando-se indícios dos procedimentos 
adotados por elas (vide quadro 2).

Resultados e discussão
Como já mencionado na Introdução, não encon-

tramos pesquisas publicadas que analisem o Tangram na 
perspectiva da produção de registros. Sendo assim, nos-
sos resultados podem trazer importante contribuição para 
os profissionais da Educação e clínicas psicopedagógicas 
poderem avaliar os procedimentos de seus alunos ao utili-
zarem este jogo.

A observação dos protocolos permitiu realizar uma 
análise qualitativa, organizada em três recortes: composição 
de erros e acertos, tipos de erros e formas diferenciadas de 
registro. No que se refere aos erros e acertos observados, 
os protocolos foram agrupados em duas categorias de reso-
lução: 1- solução completa, ou seja, a questão (ou situação-
-problema) foi corretamente resolvida; 2- solução incorreta 
ou não solução. A tabela 1 apresenta os resultados encon-abela 1 apresenta os resultados encon-
trados nos protocolos estudados.

A Tabela 1 contém informações relevantes. O fato de 
haver um número equivalente de acertos e erros na situa-
ção-problema 1-a pode indicar a dificuldade dos sujeitos em 
realizar uma representação gráfica das peças do jogo. Todos 
já haviam manipulado o material diversas vezes e sabiam 
nomear cada peça,mas desenhar suas formas, adequar 
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ângulos e estabelecer proporções das linhas e tamanhos 
pareceram desafios para quase 50% do grupo.O mesmo 
ocorreu em 1-c, em termos percentuais, mas por outro mo-
tivo: certamente foi desafiante ter que ler uma instrução e 
interpretar as informações para realizar o desenho. Neste 
caso, para diminuir o grau de dificuldade, foi permitido ma-
nipular as peças solicitadas, mas ainda assim o resultado 
deixou a desejar. Em 1-b e 3 foram observados os maiores 
índices de erros. Mais uma vez, ler instruções aparece como 
elemento dificultador, como ocorre em 1-b, e também o fato 
de não poder executar uma construção sobreponível, como 
é o caso da situação-problema 3.Esta conclusão pode ser 
tirada a partir do alto nível de acertos observado em 2, onde 
era possível construir a figura com as peças sobre a base.

Quanto aos tipos de erros, a análise dos protocolos 
em cada situação-problema permitiu algumas informações 
interessantes, que podem ser observadas no quadro 1.

Cumpre destacar e explicar o significado de cada 
aspecto identificado no quadro 1. Na situação-problema1-a, 
correspondente a 53% dos acertos, observaram-se quatro 
procedimentos: (a) omitir uma ou mais peças: muitas vezes, 
o paralelogramo é desconhecido ou considerado difícil de 
registrar, sendo a figura mais “ausente” nos registros; tam-
bém houve ausência de registro de triângulos, já que eram 
em maior número (cinco ao todo); (b) desenhar uma peça 
que não pertence ao material: teve uma ocorrência de cír-
culo e alguns trapézios; (c) desconsiderar a proporção entre 
as peças: para fazer um bom registro era necessário conse-ças: para fazer um bom registro era necessário conse- era necessário conse-
guir identificar que os cinco triângulos não eram do mesmo 
tamanho, fazendo alguma distinção desse aspecto. Assim, 
as crianças deveriam desenhar dois triângulos menores que 
todos os demais (pequenos), um triângulo de tamanho inter-
mediário (médio) e dois outros, ainda maiores que os outros 
três (grandes). Em relação às outras peças, ainda havia o 
desafio de fazer o quadrado e o paralelogramo proporcio-
nais ao triângulo médio, já que suas áreas são similares; 
(d) desenhar uma forma geométrica de modo não corres-esenhar uma forma geométrica de modo não corres-
pondente à peça: apareceram nos registros algumas formas 
geométricas indefinidas (mal desenhadas) ou registradas 

com cinco lados, provavelmente como tentativa de desenhar 
o paralelogramo. Além disso, algumas crianças desenharam 
retângulos no lugar de quadrados.

Na situação-problema 1-b (25% acertos) observa-
ram-se três procedimentos: (a) não encontrar a solução: a 
maioria das crianças não fez qualquer registro, deixando a 
questão sem resposta. Em algumas matrizes encontramos 
uma resposta por escrito, mas sem qualquer indício de solu-
ção registrada nas figuras. No caso das respostas corretas, 
só consideramos de fato as que continham observações dos 
pesquisadores, que anotaram, atrás das matrizes, algum 
comentário sobre o procedimento do aluno para resolver o 
desafio, como, por exemplo, ter conseguido fazer a monta-
gem com as próprias peças, mas não ter registrado a solu-
ção na matriz; (b) resolver parte do problema, identificando 
somente as peças de uma das figuras: algumas crianças 
conseguiram registrar a solução correta correspondente a 
uma das figuras, sem resolver o desafio como um todo; (c) 
dar a resposta errada: esses foram os casos dos registros 
incorretos, em que a criança não conseguiu descobrir a for-
ma geométrica que não foi usada.

Situação-problema Acertos Erros

1-a: Desenhar todas as peças do 
Tangram

21 (53%) 19 (47%)

1-b: Construir duas figuras e 
identificar a peça que sobra

10 (25%) 30 (75%)

1-c: Construir figura de acordo com 
instruções

21(47%) 19 (53%)

2: Construir figura sobre uma base 34 (85%) 06 (15%)

3: Construir figura idêntica ao 
modelo

06 (15%) 34 (85%)

Tabela 1. Porcentagens de erros e acertos na resolução dos problemas.

Sit-problema Tipos de erros

1-a: Desenhar 
todas as peças do 
Tangran

•	 Omitir uma ou mais peças
•	 Desenhar uma peça que não pertence 

ao material
•	 Desconsiderar a proporção entre as 

peças
•	 Desenhar uma forma geométrica de 

modo não correspondente à peça

1-b: Construir 
duas figuras e 
identificar a peça 
que sobra

•	 Não encontrar a solução
•	 Resolver parte do problema, 

identificando as peças de somente 
uma das figuras

•	 Dar a resposta errada

1-c: Construir 
figura de acordo 
com instruções

•	 Errar na seleção das peças solicitadas 
no item a

•	 Fazer registro incorreto do item b
•	 Fazer registro incorreto do item c
•	 Fazer registro incorreto do item d

2: Construir figura 
sobre uma base

•	 Desconsiderar a base, colocando 
peças fora da área

•	 Registrar somente algumas peças 
(solução parcial)

•	 Errar a posição das peças

3: Construir figura 
idêntica ao modelo

•	 Não encontrar solução
•	 Encontrar solução parcial
•	 Errar a posição das peças

Quadro 1. Descrição dos tipos de erros na resolução dos problemas 
propostos.
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Na situação-problema 1-c, correspondente a 47% 
dos acertos, observaram-se quatro procedimentos: (a) errar 
na seleção das peças solicitadas no item a(pegar dois tri-
ângulos pequenos e um quadrado): foram poucos os casos 
de erro nessa questão; houve duas ocorrências de uso do 
triângulo médio e um registro feito à mão livre (sem uso das 
peças como contorno), em que o aluno desenhou uma figura 
de quatro lados; (b) fazer registro incorreto do item b (colocar 
o quadrado com um bico para baixo): a posição do quadrado 
seria semelhante à de um balão de festa junina, com um 
dos ângulos apontando para baixo. Algumas crianças não 
conseguiram seguir essa instrução; (c) fazer registro incor-
reto do item c (encostar uma lateral pequena de um triângulo 
no lado de cima do quadrado): esse item solicitava atenção 
para duas informações: tamanho da lateral do triângulo a 
ser aproximada do quadrado e, simultaneamente, o local do 
quadrado a ter o triângulo encostado. Alguns colocaram uma 
ponta do triângulo perto do quadrado e outros colocaram o 
triângulo na lateral inferior do quadrado; (d) fazer registro 
incorreto do item d (fazer o mesmo com o outro triângulo): 
algumas crianças desconsideraram a informação do item 
anterior, dispondo o outro triângulo em posição diferente da 
solicitada.

A situação-problema 2 (85% acertos) também apre-
senta procedimentos que é preciso analisar. São eles: (a) 
desconsiderar a base, colocando peças fora da área: nos ca-
sos em que esse erro ocorreu, os sujeitos não observaram a 
forma (base) e construíram outra figura; (b) registrar somente 
algumas peças (solução parcial): para respeitar o limite da 
figura, um sujeito colocou somente algumas peças no interior 
do contorno, desconsiderando a regra do jogo, que exige a 
colocação de todas as peças para montar uma figura; (c) 
errar a posição das peças: a disposição incorreta de uma ou 
mais peças gera impossibilidade de resolver o desafio, pois 
só há duas posições possíveis para a colocação dos dois 
triângulos grandes: no topo da figura ou no centro.

Por fim, na situação-problema 3(15% acertos) ob-
servaram-se os procedimentos: (a) não encontrar solução: 
há registros em branco ou com transcrições das falas dos 
alunos, como “impossível”, “não consigo”, “não deu”; (b) 
encontrar solução parcial: há matrizes com o registro de 
somente algumas peças, indicando a tentativa, não bem-
-sucedida, de colocar as peças. Muitos conseguiram identifi-
car o lugar do triângulo médio (no centro da figura), e alguns 
também marcaram o local dos triângulos grandes. As de-
mais peças foram menos registradas; (c) errar a posição das 
peças: em algumas matrizes verificamos a desconsideração 
da forma da figura, com peças colocadas fora da base.

As análises dos acertos e erros permitiram compre-
ender o modo de resolver cada questão, possibilitando co-
nhecer melhor os procedimentos de cada criança e relacio-
ná-los ao seu desenvolvimento psicológico. Isto favorecerá 
intervenções mais pontuais e, provavelmente, mais eficazes, 
pois quanto mais articulados estão os procedimentos, maior 
a amplitude e o alcance de soluções para os problemas 
apresentados pelo jogo.

Um terceiro recorte desta análise qualitativa foi o 
aprofundamento da observação, em cada situação-proble-
ma, das formas diferenciadas de registro, que indicam os 
modos de resolução realizados. Para isto, verificou-se como 
o sujeito registrou as peças (qualidade do registro) e que 
peças ocuparam cada espaço (há soluções mais comuns e 
soluções mais “raras”). O quadro 2 resume as informações.

Assim como em relação ao quadro anterior, pudemos 
compreender melhor, por meio destas novas análises, ca-
racterísticas diferenciadas das formas de registro produzi-
das, por exemplo, qualidade do desenho (precisão da figura, 
definição de ângulos, inclinação de linhas paralelas), locali-
zação das peças (posições variadas) e escrita correta. Tais 
procedimentos possibilitaram conhecer com mais profundi-
dade as ações executadas pelas crianças individualmente, 
o que certamente favorece intervir de maneira mais pontual 
em favor de enaltecer a qualidade de alguns procedimentos, 
bem como para propor mudanças naqueles considerados 
insuficientes ou de baixa qualidade.

Estabelecendo uma articulação entre os textos 
mencionados na introdução (Macedo, & Carracedo, 2000; 
Macedo, & cols., 2003) com a presente pesquisa, pode-se 
ressaltar que há validade e relevância em analisar registros 
e tipos de erros, focalizando os procedimentos utilizados por 
crianças para resolver situações-problema ao jogar. Com 
este recurso, é possível conhecer seus modos de pensar, 
bem como as diferentes formas de agir para lidar com de-
safios, favorecendo intervir em aspectos que apresentem 
lacunas ou erros. Neste caso, estudamos o jogo Tangram 
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Situação-
problema

Formas diferenciadas de registro

1-a: Desenhar 
todas as peças do 
Tangram

•	 Precisão no desenho, principalmente 
definição de ângulos.

•	 Paralelogramo com inclinação igual 
dos dois lados.

1-b: Construir 
2 figuras e 
identificar peça 
que sobra

•	 Registro de todas as peças na matriz.
•	 Escrita correta da resposta.

1-c: Construir 
figura de acordo 
com instruções

•	 Registro de forma menos 
convencional, com um triângulo em 
posição diferente do outro.

2: Construir figura 
sobre uma base

•	 Colocação dos triângulos grandes no 
centro da figura.

3: Construir 
figura idêntica ao 
modelo

•	 Registro preciso das formas 
geométricas.

Quadro 2. Descrição dos procedimentos na resolução dos 
problemas.



20 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 1, Janeiro/Abril de 2015: 13-22.

e obtivemos interessantes informações, que podem servir 
como material para novas investigações.

Considerações Finais
A principal contribuição do presente estudo foi ins-

trumentalizar pesquisadores, clínicos ou professores para 
analisarem procedimentos de crianças para a resolução 
dos problemas propostos, apresentados na tabela 1 e nos 
quadros 1 e 2. Os erros e acertos indicados podem ajudar 
profissionais que utilizam o Tangram em suas práticas a 
aperfeiçoarem seus modos de observação das atividades 
de seus alunos ou clientes. Isto favorece a realização de 
intervenções em favor da superação dos erros e mostra 
o valor da análise, portanto, também da observação dos 
procedimentos utilizados pelos sujeitos para resolverem as 
tarefas propostas. 

A análise de protocolos permite ao pesquisador 
aprender a observar o que está acontecendo, evitando o 
risco de interpretar os dados de modo pessoal ou pouco 
objetivo, ou com base em análises não compartilháveis com 
outras pessoas. Assim, elaborar questões sobre os protoco-Assim, elaborar questões sobre os protoco-
los ou registros promove a observação de indicadores de er-ção de indicadores de er- indicadores de er-
ros ou acertos, sendo ambos qualificados por sua variedade 
nas situações propostas.

Na situação-problema 1-a foi possível verificar se a 
criança saberia transformar a imagem mental em uma re-
presentação gráfica. Por exemplo, ela desenhar cinco triân-
gulos do mesmo tamanho indica que sabe que o Tangram 
é composto por cinco triângulos (o que é positivo), mas, 
como eles têm tamanhos diferentes (um par de triângulos 
grandes, um par de triângulos pequenos e um triangulo mé-
dio), desenhá-los com igualdade significa que a criança não 
percebeu ou desconsiderou estas características. Pode-se 
dizer, assim, que houve acerto na quantidade e erro na pro-
porção, portanto a intervenção seria no sentido de favorecer 
a observação destas diferenças de tamanho, para ampliar 
o conhecimento da criança em relação às peças que com-
põem o Tangram. 

Em 1-b, o desafio era que as crianças indicassem 
a figura não utilizada. Como vimos, 75% delas não conse-
guiram encontrar a solução. A hipótese é que isto ocorreu 
porque as figuras não eram sobreponíveis. Para corrigir isto, 
uma intervenção seria propor a mesma situação, mas que 
as figuras da base tivessem o tamanho proporcional ao das 
peças, de modo que as crianças pudessem montar a solução 
colocando-as sobre a base. Pode surgir uma questão: por 
que fazemos este tipo de pergunta para as crianças, sabendo 
ou supondo seu alto grau de dificuldade? Em uma situação 
de pesquisa temos de poder avaliar quanto os participantes 
são capazes de buscar soluções para os desafios propostos, 
mesmo que suas hipóteses iniciais sejam insuficientes para 
resolvê-los com sucesso. Consideramos válido observar 
suas tentativas, analisar as formas de busca de soluções, 
contar o tempo de concentração investido em um problema 

mais complexo - enfim, é importante conhecer o potencial de 
enfrentamento disponível referente a cada sujeito. 

Na situação-problema 1-c o desafio era construir uma 
figura conforme as instruções. O erro, mesmo em apenas 
um dos itens, compromete o resultado. O objetivo da avalia-
ção era identificar a parte em que tivesse havido erro e fazer 
intervenções para superar este problema. Por exemplo, na 
instrução referente ao item c, se a criança não colocasse 
o triângulo no lado de cima do quadrado ela poderia não 
ter compreendido o conceito “lado de cima”. A intervenção, 
neste caso, seria informar a criança sobre este conceito, 
trabalhando noções espaciais (em cima, embaixo, ao lado, à 
esquerda, à direita) em situações concretas, para depois so-
licitar as representações gráficas correspondentes, ou seja, 
realizar a proposta no papel.

Na situação-problema 2 observaram-se somente seis 
erros e muitos acertos.  Nesta situação, o aluno usava o 
modelo como base, o que poderia facilitar suas tentativas, 
uma vez que visualizava a igualdade na própria montagem. 
Em seguida deveria transpor as peças, uma a uma, no con-
torno ao lado, para registrar a posição de cada uma delas 
em sua solução, tendo o cuidado de inverter sua posição, já 
que a figura estava ao contrário em relação à figura-modelo. 
Assim, havia uma dificuldade a mais do que simplesmente 
registrar as peças, pois a figura contornada estava invertida 
em relação à figura-modelo. O fato é que esta situação se 
tornou fácil, tanto que a maioria das crianças conseguiu re-
solver o problema por ensaio e erro, o que neste caso era 
possível, pois o erro era facilmente identificável. Os sujeitos 
que persistiram no erro têm, de fato, muita dificuldade de 
observação e de orientação espacial. A intervenção, neste 
caso, foi indicar o lugar correto de uma ou mais peças, dan-
do assim uma dica para eles. 

Na situação-problema 3 foram constatados muitos 
erros (85%). Nesta situação o aluno deveria desenhar as 
peças, uma a uma, mas não podia usar o modelo como 
base, já que era menor em relação ao tamanho das peças, 
ou seja, a figura-modelo não era sobreponível. Havia então 
um outro “dificultador”, pois a solução deveria ser represen-
tada em um contorno menor que as peças utilizadas. Trata-
-se, é certo, de um problema difícil. O desafio dos sujeitos 
era construir uma figura grande com as peças do próprio 
jogo e fazer a transposição para uma figura menor. Tinha-se, 
então, de trabalhar com duas escalas: uma para resolver 
o problema “no concreto” e outra para representá-las em 
tamanho menor. A intervenção, para as crianças que tive-
ram muita dificuldade, foi pedir que copiassem a solução no 
papel, tendo como base a figura construída por nós, com 
as peças do jogo. Em outras palavras, para conseguirem 
construir a solução, fizemos a montagem da figura com as 
peças (no concreto, portanto), para que pudessem copiar a 
resolução, primeiro, também com peças, depois, em tama-
nho reduzido, no papel.

Isto posto, a proposta é que vale a pena valorizar a 
tríade exercitar, avaliar e tematizar. Na presente pesquisa 
escolheu-se um destes aspectos, apresentando um modo 
de avaliar crianças em situações-problema no jogo Tangram. 
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Nesta avaliação foram indicados modos de se fazer uma 
análise dos procedimentos das crianças para resolverem os 
desafios propostos e os tipos de erros que cometeram, bem 
como seus recursos cognitivos para darem conta das tare-
fas. Com isto, pretendeu-se estender o uso do jogo Tangram 
para uma situação clínica ou educacional, em que o jogar 
recreativo torna-se aprofundado e ampliado. 

Para finalizar, emprestamos a definição de Perre-
noud (1999) que sintetiza nossa concepção do que significa 
avaliar em um contexto de jogos e situações-problema:

É formativa toda a avaliação que ajuda o aluno a aprender 
e a se desenvolver, ou melhor, que participa da regulação 
das aprendizagens e do desenvolvimento, no sentido de um 
projeto educativo (p. 103). Uma avaliação formativa digna 
deste nome não produz verificações por simples espírito do 
sistema. Ela visa dar informações para intervir eficazmente 
(p.124).
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Resumo
Este estudo avaliou a percepção de 126 universitários sobre a utilização de estratégias de autorregulação de estudo. Os estudantes eram da área 
de exatas de uma faculdade isolada particular mineira, com idade entre 17 e 48 anos, e 81% deles eram do sexo masculino. Utilizou-se a Escala 
de Competência em Estudo (ECE-C&T) para avaliar a percepção dos estudantes acerca de comportamentos estratégicos de planejamento, 
de monitoramento e de autoavaliação. Os alunos indicaram que a autorregulação de sua aprendizagem e as estratégias de planejamento de 
estudo são as mais utilizadas. As mulheres utilizaram mais estratégias de planejamento que os homens e não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os cursos de exatas nem entre diferentes grupos de idade. Assim se conclui que, embora os alunos apresentem estratégias 
autorregulatórias, essas estão voltadas mais frequentemente para o planejamento do estudo, o que revela a necessidade de maior utilização de 
estratégias de monitoramento e autoavaliação para um estudo competente.  
Palavras-chave: Autorregulação; hábitos de estudo; avaliação.

Competency in study for a sample of the math and science area in the university
Abstract
This article reports on the perception of 126 students on the use of self-regulation strategies to study. They studied in math and science area of a 
secluded private Minas Gerais college, aged between 17 and 48 years, and 81% were male. The Competence Scale in Study (ECE-C & T) was 
used to assess the students’ perception about strategic behavior of planning, monitoring and self-evaluation. The students self-regulated their 
learning and the planning of study strategies are the most used. Women used more planning strategies than men and there was no statistically 
significant difference between the math and science courses and age groups. It was found that, although the participants reveal they use self-
regulatory strategies, these are often geared more for planning the study that indicates the need for greater use of monitoring strategies and 
self-assessment for competent study.
Keywords: Self-regulation; study habits; evaluation.

Competencia de estudio para una muestra universitaria del área de exactas
Resumen
Este estudio evaluó la percepción de 126 universitarios sobre la utilización de estrategias de autorregulación de estudio. Los estudiantes eran 
del área de exactas de una facultad aislada particular minera, con edad entre 17 y 48 años, y el 81% de ellos eran del sexo masculino. Se utilizó 
la Escala de Competencia en Estudio (ECE-C&T) para evaluar la percepción de los estudiantes acerca de comportamientos estratégicos de 
planificación, demonitoreo y de autoevaluación. Los alumnos indicaron que la autorregulación de su aprendizaje y las estrategias de planificación 
de estudio son las más utilizadas. Las mujeres utilizaron más estrategias de planificación que los hombres y no hubo diferencia estadísticamente 
significativa entre los cursos de exactas ni entre diferentes grupos de edad. Así se concluye que, aunquelos alumnos presentenestrategias 
de autorregulación, esas están volcadas con más frecuencia a la planificación del estudio, lo que revela la necesidad de más utilización de 
estrategias demonitoreoy autoevaluación para un estudio de calidad. 
Palabras-clave: autorregulación da aprendizaje; hábitos de estudio; evaluación.
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Introdução
Nas últimas três décadas aumentaram as investiga-

ções empíricas e reflexões teóricas acerca da autorregu-
lação da aprendizagem, rentabilizando o significado deste 
construto para a compreensão dos processos de aprendi-
zagem e do rendimento acadêmico dos estudantes. Ao in-
tegrar dimensões cognitivas, motivacionais, atitudinais e de 
conduta, a autorregulação da aprendizagem tornou-se um 
tema recorrente da investigação em psicologia educacional 
quando se pretende melhorar a qualidade das sua aprendi-
zagem e contribuir para o seu sucesso acadêmico (Zimmer-
man, 2001; 2013). 

A autorregulação remete ao processo de autodireção, 
no qual os alunos transformam suas habilidades cognitivas 
em tarefas relacionadas com as habilidades acadêmicas. 
Essa mudança é indicativa de uma aprendizagem efetiva 
que fornece sinais do desenvolvimento da competência 
do estudante (Zimmerman, 2001). Braun, Jackson e Wiley 
(2002) escreveram que os estudantes mais competentes 
utilizam conceitos relevantes para representar um problema 
e estratégias eficientes orientadas para as metas, automo-
nitoram continuadamente seu aprendizado e apresentam 
justificativas coerentes para a explicação da resolução de 
problemas.

A análise comparativa realizada por Zimmerman 
(2001) sobre o processo de autorregulação da aprendiza-
gem revelou que as definições tendem a variar de acordo 
com a perspectiva teórica. De modo geral, a autorregula-
ção é definida como a habilidade dos alunos em gerenciar 
seus pensamentos, sentimentos e ações para atingir seus 
objetivos de aprendizagem. Refere-se, também, ao uso in-
tencional de processos específicos ou estratégias para 
melhorar o desempenho acadêmico. Outra característica 
comum da maioria das definições de autorregulação é o 
feedback auto-orientado durante o aprendizado, que se re-
fere a um processo cíclico em que os estudantes passam 
a monitorar a eficácia dos seus métodos de aprendizagem 
ou estratégias e responder a suas avaliações, como, por 
exemplo, a substituição de uma estratégia de aprendizagem 
por outra diante das exigências particulares de uma determi-
nada tarefa ou contexto. 

Para Rosário e cols. (2007), um dos desafios do En-
sino Superior é promover um ensino de qualidade e levar 
os estudantes a desenvolverem os processos de aprendi-
zagem. O padrão de ensino voltado para a transmissão de 
informações está sendo substituído progressivamente por 
outro mais orientado para o desenvolvimento de competên-
cias. Entende-se por competência de estudo a capacidade 
de adequar estratégias e criar técnicas de estudo, em um 
período de tempo, com a finalidade de obter sucesso na 
aquisição do conhecimento e no desempenho acadêmico.   

Tavares e cols. (2003) realizaram um estudo com 
estudantes da Universidade dos Açores com o objetivo de 
identificar as estratégias, atitudes e procedimentos de es-
tudo por meio da aplicação do Questionário de Atitudes e 
Comportamentos de Estudo. Participaram do estudo 370 

alunos de quatro cursos de licenciatura existentes em dois 
pólos da universidade, entre os anos 2001 e 2002. Quanto 
à utilização de estratégias de autorregulação, identificaram 
que a maioria dos participantes utilizava mais estratégias 
cognitivas de planejamento e organização do estudo e 
estratégias cognitivas e metacognitivas de autoavaliação 
da aprendizagem. Constataram, também, que os alunos 
do sexo feminino apresentaram médias superiores nas su-
bescalas que avaliavam as estratégias de planejamento e 
organização da aprendizagem. 

Testa e Freitas (2005) realizaram um estudo acerca 
da autorregulação entre estudantes de Administração, Ser-
viço Social, Sistemas de Informação e Análise de Sistemas. 
Aplicaram uma escala do tipo Likert de concordância de 
cinco pontos, com onze itens que avaliavam a percepção do 
estudante sobre sua gestão do ambiente de aprendizagem e 
do tempo.  Neste estudo, constataram quatro perfis diferen-
tes no curso de Administração, a saber: baixa capacidade 
de regulação do tempo e média regulação do ambiente e da 
prorrogação acadêmica; dificuldade geral de autorregulação 
da aprendizagem; boa capacidade para gerenciar tempo e 
ambiente de aprendizagem e média capacidade da pror-
rogação da gratificação; boa capacidade de regulação do 
tempo e baixa de gestão do ambiente. Os autores destaca-
ram que os estudantes de Administração que se perceberam 
como mais autorregulados afirmaram ter notas superiores 
às dos seus colegas, enquanto aqueles pertencentes ao 
grupo que se percebe como de menor autorregulação do es-
tudo declararam ter notas mais baixas. Ainda neste estudo 
foi verificada diferença entre sexo, sendo que as mulheres 
relataram ter uma maior autorregulação da gestão de seu 
tempo de estudo do que os homens. Os autores verificaram 
diferenças estatisticamente significativas para gestão de 
tempo entre os estudantes de Serviço Social e os demais 
cursos. Esses universitários informaram ter menos conteú-
do de estudo atrasado do que os universitários dos outros 
cursos pesquisados porque estudavam com maior regula-
ridade. Os estudantes de Sistemas de Informação foram os 
que revelaram estudar apenas nas vésperas das avaliações. 

Núñez, Solano, Gonzáles-Pienda e Rosário (2006) 
realizaram uma pesquisa com 90 universitários portugueses 
para avaliar se a percepção do estudante sobre o seu pro-
cesso de autorregulação da aprendizagem varia em função 
do conhecimento que ele tem acerca das estratégias au-
torregulatórias e técnicas de estudo. Os autores aplicaram 
uma escala de autorregulação como pré e pós-teste para 
avaliarem uma intervenção realizada com os alunos sobre 
estratégias e técnicas de estudo com duração total de 28 ho-
ras, distribuídas em seis sessões. Os resultados indicaram 
que, quando se aumenta o conhecimento sobre as estra-
tégias menos observáveis (e.g., metacognitivas, motivacio-
nal, gestão de recursos de tempo e esforço), as medidas 
de autorrelato são afetadas positivamente; mas o mesmo 
não acontece em relação às estratégias cognitivas e de 
regulação de contextos de estudo (e.g. material, ambiente 
físico), uma vez que estas são mais amplamente conhecidas 
pelos universitários. 
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A fim de analisar as estratégias de autorregulação 
de universitários das áreas de exatas e humanas, Ribeiro e 
Silva (2007) aplicaram a escala Comportamentos e hábitos 
de Estudo e Aprendizagem (CHE), que avalia cinco aspec-
tos da autorregulação, a saber: estratégias cognitivas de 
transformação e manipulação da informação; organização e 
planejamento de rotinas; gestão e monitoramento; aquisição 
e seleção da informação; e reforço motivacional. Participa-
ram 518 estudantes portugueses dos cursos de Física, Quí-
mica, Engenharia Civil, Letras e Relações Internacionais. 
Estes foram distribuídos em diferentes grupos por etapas 
da graduação (inicial, intermediária e final). Os resultados 
mostraram que há correlação estatisticamente significativa 
entre as estratégias cognitivas e metacognitivas de gestão 
e monitoramento, mas não revelaram tais correlações en-
tre reforço motivacional e estratégias de planejamento e 
monitoramento. Verificou-se que a percepção dos alunos 
acerca da sua autorregulação não apresentou diferenças 
estatisticamente significativas quanto à etapa de ensino e 
área, constatando-se apenas que os estudantes do curso de 
Letras se consideravam mais autorregulados que os demais.

Rosário e cols. (2007) realizaram uma pesquisa com 
o objetivo de constatar a eficácia de um programa de inter-
venção para melhorar as competências em autorregulação 
em estudantes ingressantes no Ensino Superior. Partici-
param desse estudo 108 estudantes de uma universidade 
espanhola, divididos em dois grupos: grupo-controle e grupo 
experimental. Como pré-teste e pós-teste utilizaram cinco 
instrumentos de avaliação de estratégias de autorregulação 
e de estilos de aprendizagem. A intervenção foi realizada em 
seis sessões com duração de uma hora sobre estratégias e 
organização da aprendizagem. Encontraram-se diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos experimental 
e controle no tocante ao conhecimento declarativo sobre 
estratégias de aprendizagem, ao estilo de aprendizagem 
preferencial (diminuição do uso de aprendizagem super-
ficial pelo grupo experimental) e à qualidade de respostas 
relacionadas com a análise de tarefas de aprendizagem. 
Esses resultados indicam a eficácia do programa no ensi-
no e desenvolvimento das estratégias de aprendizagem e 
reforçam os estudos internacionais sobre a importância 
de se trabalharem as competências de autorregulação da 
aprendizagem em universitários, visando desenvolver-lhes 
a habilidade para aprender a aprender.

Os estudos anteriormente descritos mostram a ne-
cessidade de se avaliarem as estratégias autorreguladas na 
aprendizagem e atividade de estudo. Ao lado disso, permi-
tem constatar que o autorrelato é uma ferramenta útil para 
essa avaliação, desde que os estudantes se tornem mais 
conscientes dos aspectos menos observáveis e explicáveis 
de seu comportamento para que possam melhor planejar, 
monitorar e avaliar seu estudo. Nesse sentido, este estu-
do avaliou a percepção dos estudantes do Ensino Superior 
acerca das estratégias de autorregulação de estudo (pla-
nejamento, monitoramento e autoavaliação), considerando 
a caracterização das variáveis sexo, curso e idade para a 

amostra escolhida, tendo-se por perspectiva teórica o mode-
lo de autorregulação de Zimmerman (2001; 2013).

Método

Participantes

Participaram deste estudo 126 estudantes universitá-
rios da área de Ciências Exatas de uma faculdade particular 
do Sul de Minas Gerais, dos quais 81% eram do sexo mas-
culino. As idades variaram de 17 a 48 anos, com a média 
de 24,65 (DP = 3,54). Todos os estudantes estavam matri-
culados no 1º semestre dos seguintes cursos: Engenharia 
de Produção (45,2%), Engenharia de Controle e Automação 
(38,9%), e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (15,9%).

Instrumento

Escala de Competência em Estudo – ECE-Sup (C&T) 
(Almeida, & Joly, 2009) 

A escala objetiva avaliar os métodos de estudo e as 
abordagens referentes à aprendizagem dos estudantes no 
Ensino Superior. É composta por 19 itens com um formato de 
resposta de tipo Likert com quatro pontos - de quase nunca 
(1 ponto) até quase sempre (4 pontos) -, facultando-se ainda 
a possibilidade de não resposta ou “Não se aplica”. Os itens 
agrupam-se em três fatores. O fator 1, Comportamentos 
Estratégicos de Planejamento, compreende nove itens, que 
se referem a decisões prévias relativas à forma como o estu-
dante organiza o seu estudo - por exemplo, o item “Organizo 
um cronograma para estudar o conteúdo das disciplinas”. 
O fator 2, Comportamentos Estratégicos de Monitoramento, 
que objetiva aferir os comportamentos relativos ao automo-
nitoramento pela auto-observação do desempenho durante 
a execução de atividades de estudo, compõe-se de cinco 
itens, que podem ser exemplificados pelo item “Se facilitar 
o meu entendimento, estudo com os colegas”. No fator 3, 
Comportamentos Estratégicos de Autoavaliação, os cinco 
itens reportam-se a comportamentos e a preocupações dos 
alunos no sentido de viabilizarem um estudo competente e 
bem-sucedido, sendo por isso dependentes da existência de 
uma autorreflexão do estudante acerca de seu desempenho, 
que pode ser feita anterior, concomitante ou posteriormente 
ao ato de estudar, como destacado pelo item “Depois de es-
tudar, seleciono as fórmulas a serem utilizadas”. A aplicação 
do instrumento é coletiva e dura, em média, 20 minutos.

O estudo de Almeida e Joly (2009) revela as quali-
dades pesicométricas da escala para o Brasil. A análise 
fatorial exploratória revelou que os itens se agruparam nos 
três fatores, revelando cargas fatoriais bastante altas, que 
variaram de 0,44 a 0,66, e comunalidade acima de 32%. Os 
três fatores explicam 44,83% da variância da escala, sendo 
que o fator 1 explica 19,3% da variância, o fator 2 explica 
14,22% e o fator 3 explica 11,31% da variância. A análise 
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da precisão foi realizada por meio da consistência interna 
dos itens (Alfa de Cronbach) para cada um dos três fatores. 
Constataram-se bons índices de precisão para a escala: no 
total, 0,81, de 0,79 para o fator 1, de 0,76 para o fator 2 e 
de 0,53 para o fator 3. Deve-se considerar ainda que os re-
sultados nas três dimensões se encontram correlacionados, 
como seria de esperar de acordo com o construto teórico 
da autorregulação. Os coeficientes de correlação produto 
versus momento de Pearson (para p≤0,001) foram 0,374 
(fatores 1 e 2), 0,468 (fatores 1 e 3), e 0,352 (fatores 2 e 3). 
Considerando-se a correlação entre o escore total e cada 
um dos fatores, verificou-se correlação de 0,878 com o fator 
1, de 0,721 com o fator 2 e de 0,684 com o fator 3. Piove-
zan (2013) confirmou a estrutura teórica e empírica da ECE 
(C&T) pela análise fatorial confirmatória, o que lhe conferiu 
outra evidência de validade estrutural.

Procedimentos

Obtida a autorização da faculdade, os pesquisado-
res aplicaram o instrumento durante uma aula/palestra. Em 
todo o processo da pesquisa foram obedecidos os princípios 
éticos referentes à pesquisa envolvendo seres humanos es-
tabelecidos pela Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, 
que garante ao participante a confidencialidade das infor-
mações fornecidas, a manutenção de sua privacidade, o 
direito de interromper a participação no estudo em qualquer 
momento de sua realização e o seu consentimento livre e 
esclarecido. 

Resultados e discussão
Considerando-se os objetivos deste estudo (avaliar a 

percepção de universitários acerca do uso de estratégias de 
autorregulação de estudo), os resultados obtidos com a es-
cala utilizada foram analisados descritiva e inferencialmente 
a fim de obter dados para melhor caracterizar o construto. 
Assim, apresentam-se o desempenho geral dos estudantes 
e as diferenças de médias considerando-se as variáveis gê-
nero, curso e idade. 

A tabela 1 mostra os escores dos estudantes nos três 
fatores da escala e no conjunto dos seus itens (desempenho 
geral).

Quanto à pontuação total para todos os fatores, 
constatou-se que a média geral dos estudantes foi superior 
ao ponto médio. Isto indica que os estudantes relataram 
que planejam, monitoram e avaliam seus comportamentos 
estratégicos de estudo para saber se estão sendo eficazes 
ou não na maneira de estudar os conteúdos acadêmicos. 
Nesse sentido, também foi constatado pelo escore geral 
que essa amostra apresentou média muito acima do ponto 
médio da escala, corroborando a pontuação dos fatores e 
demonstrando que os alunos recorrem a estratégias de au-
torregulação, como mostra a figura 1. 

A distribuição de frequência dos escores totais de au-
torregulação é quase simétrica e levemente mais achatada 
em relação à normal, podendo-se aceitar que a distribuição 
dos escores se ajusta à curva normal (K-S=0,054; p=0,200). 
É importante ressaltar que o ponto médio da escala equivale 
a 38 pontos, e na distribuição dos dados observa-se que a 
pontuação 49 obteve maior frequência, ou seja, os alunos 
se percebem como autorreguladores de sua aprendizagem.  
Esta situação parece contrastar com a opinião de alguns 
autores - como Ribeiro e Silva, 2007; Rosário e Cols., 2007 
-, os quais consideram que os estudantes universitários 
não possuem hábitos de estudo, como também não sabem 
selecionar as estratégias de aprendizagem adequadas para 
cada disciplina ou conteúdo escolar. Neste estudo, os alu-
nos participantes consideram-se autorregulados, apesar de 
não ter sido possível identificar quão competentes são em 
seus estudos, tendo-se por referência Braun e cols. (2002). 

Para verificar qual dos fatores da ECE-C&T os estu-
dantes mais utilizam, ou seja, quais as estratégias mais utili-
zadas no seu estudo, e verificar se a diferença por fator era 
significativa, realizou-se o Teste t de Student simples pare-
ando cada fator. Na tabela 2 estão apresentados os resulta-
dos dessas análises, mencionando as médias ponderadas, 

Escala Mínimo Máximo Média DP

Planejamento 08 34 23,78 5,25

Monitoramento 06 20 12,99 2,99

Autoavaliação 05 20 14,13 2,91

Escore total 31 73 50,90 8,45

Tabela 1. Estatísticas descritivas da ECE-C&T (N=126)

Figura 1. Histograma dos escores totais de autorregulação de 126 
universitários.
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pois o fator comportamentos estratégicos de planejamento 
apresenta número itens superior ao dos outros dois fatores.

Constatou-se que as estratégias de planejamento do 
estudo são as mais utilizadas pelos estudantes dessa amos-
tra. Esta inclui, dentre outros comportamentos, anotações 
em sala de aula, organização de cronograma, horário e con-
teúdo de estudo, leitura adicional e realização de exercícios. 
Observa-se, também, que as estratégias menos utilizadas 
são as de monitoramento do estudo, as quais implicam em 
habilidades relativas à comparação entre uma situação de 
estudo anterior e uma posterior, considerando resultados 
obtidos versus empenho e engajamento no estudo. Cumpre 
levar em conta, quando se monitora o estudo, a discussão, o 
tempo e qualidade do estudo com colegas de classe. Cabe 
destacar que há diferenças estatisticamente significativas 
entre os três fatores (tabela 2), o que ratifica o estudo de 
Núñes e cols. (2006). 

Constatado esse resultado, é necessário investigar 
o que leva os estudantes da área de Exatas a priorizarem 
o uso de uma estratégia para o estudo. Será que planejar 
como estudar e não monitorar possibilita a obtenção de bons 
resultados acadêmicos? Por que os estudantes, apesar de 

informarem que monitoram pouco seu processo de estudo, 
indicaram que se autoavaliam sobre seus resultados? Qual 
a relação que há entre os três comportamentos estratégi-
cos? Ao lado disso, pode-se hipotetizar que quando o aluno 
aumenta o seu conhecimento sobre as estratégias de apren-
dizagem, aumenta também sua percepção de que a utiliza? 
Se assim for, os estudantes poderiam ampliar seus com-
portamentos estratégicos de estudo, caso eles possuíssem 
mais conhecimento acerca desses? A dimensão e implica-
ção das respostas às questões estão imbricadas tanto no re-
ferencial teórico que as sustenta (Zimmerman, 2001; Braun, 
& cols., 2002) quanto no desenvolvimento de um processo 
investigativo que possibilite compreendê-las melhor (Núñez, 
& cols., 2006; Ribeiro, & Silva, 2007; Rosário, & cols., 2007; 
Tavares, & cols., 2003; Testa, & Freitas, 2005).  

Para verificar a diferença de estratégias de estudo 
em função do sexo realizou-se o Teste t de Student. A tabela 
3 apresenta os dados dessa análise.

Pode-se observar que no fator comportamentos es-
tratégicos de planejamento e no escore total houve diferença 
estatisticamente significativa entre os sexos, sendo que as 
mulheres relataram utilizar mais estratégias de planejamen-

Fatores da ECE-C&T Média Ponderada* DP Teste t de Student

Planejamento 1,25 0,28
t(125)= 23,602; p<0,001

Monitoramento 0,68 0,01

Planejamento 1,25 0,28
t(125)= 22,586; p<0,001

Autoavaliação 0,74 0,01

Monitoramento 0,68 0,01
t(125)= -3,417; p<0,001

Auto-avaliação 0,74 0,01

Fatores Sexo M DP t df p

Planejamento
Feminino 26,17 4,66

2,533 124 0,013
Masculino 23,22 5,24

Monitoramento
Feminino 13,13 3,14

0,241 124 0,810
Masculino 12,96 2,97

Autoavaliação
Feminino 14,63 2,57

0,916 124 0,361
Masculino 14,02 2,98

Escore total
Feminino 53,92 8,22

1,987 124 0,055
Masculino 50,20 8,38

Tabela 2. Estatísticas descritivas e teste t dos fatores da ECE-C&T

Tabela 3. Teste t dos fatores da ECE-C&T em função do sexo.

Competência de estudo   *   Maria C. R. Azevedo Joly, Diego V. da Silva, Carla F. Ferreira-Rodrigues, Juliana M. de Paula Bueno & Leandro Silva Almeida



28 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 1, Janeiro/Abril de 2015: 23-29.

to de estudo que os homens. Esse resultado corrobora estu-
dos já citados (Tavares e cols., 2003; Testa & Freitas, 2005), 
nos quais as mulheres relataram o uso mais frequente das 
estratégias de autorregulação de planejamento.

Quanto ao curso, não houve diferença estatistica-
mente significativa para nenhum fator da ECE-C&T, Plane-
jamento (F[2, 123]=0,453; p=0,637), Monitoramento (F[2, 
123]=0,172; p=0,842) e Autoavaliação (F[2, 123]=0,089; 
p=0,915), assim como para o escore total da escala (F[2, 
123]=0,417; p=0,660), de acordo com a análise de variân-
cia das médias de frequências de respostas aos itens por 
fator da escala (ANOVA). Esse dado ratifica Testa e Freitas 
(2005), que não encontraram diferença por curso na amos-
tra por eles investigada; mas estes resultados diferem dos 
obtidos por Ribeiro e Silva (2007), que indicaram diferenças 
estatisticamente significativas para estudantes de um curso 
de Letras quanto às variáveis gestão e monitoramento e or-
ganização e planejamento de rotinas em relação aos demais 
cursos considerados pelos autores.

Para verificar a diferença de estratégias de estudo 
por idade, os estudantes foram agrupados em três faixas 
etárias. Na faixa 1 estavam os estudantes menores de 20 
anos (N=41); na faixa 2, os de 21 a 25 anos (N=38); e na fai-
xa 3, os estudantes com mais de 26 anos de idade (N=47). 
Realizou-se uma ANOVA por faixa etária, mas não foram 
encontradas diferenças estatisticamente significativas para 
nenhum fator da ECE-C&T, Planejamento (F[2, 123]=0,954; 
p=0,388), Monitoramento (F[2, 123]=0,304; p=0,738) e Auto-
avaliação (F[2, 123]=0,615; p=0,542) e para o Escore total 
(F[2, 123]=0,812 p=0,446). Cabe considerar que resultados 
semelhantes foram encontrados por Ribeiro e Silva (2007) 
no tocante à etapa escolar.

Considerações finais
De modo geral, os resultados ratificam a visão de 

aprendizagem centrada no aluno.  Em assim sendo, pode-se 
afirmar que há uma mudança gradativa da visão da aprendi-
zagem como mera aquisição de informação para uma orien-
tação mais construtivista, na qual se valoriza a apropriação 
e o desenvolvimento de competências, resultando em maior 
autonomia dos alunos (Zimmerman, 2001). Em síntese, os 
resultados do presente estudo indicaram que planejar é o 
comportamento estratégico mais utilizado, segundo o relato 
dos universitários da amostra. Isto significa que estão mais 
presentes competências de autorregulação em termos de 
condutas de estudo e não tanto em termos mais cognitivos 
e metacognitivos. Pôde-se constatar, ainda, que as univer-
sitárias utilizam com maior frequência comportamentos es-
tratégicos em geral e, especificamente, o planejamento. Não 
foram observadas diferenças estatisticamente significativas 
para a autorregulação do estudo em relação às variáveis 
curso e idade dos participantes. Tais resultados, específicos 
para a amostra investigada, atenderam aos objetivos a que 
se propôs a pesquisa de levantamento descrita. É indiscutí-
vel que, a partir deste estudo exploratório, possa-se ampliar 

e diversificar a amostra de participantes e realizar novas 
investigações em diferentes regiões brasileiras, a fim de dar 
maior robustez à validade dos resultados neste instrumento 
e permitir uma melhor caracterização dos comportamentos 
de autorregulação da aprendizagem e do estudo por parte 
dos estudantes universitários no Brasil.

Por outro lado, importa aprofundar, em pesquisas futu-
ras, a relação entre comportamentos estratégicos de estudo e 
o desempenho acadêmico  e entre motivação e autoeficácia, 
por exemplo. Ao mesmo tempo, importa estudar o impacto 
de variáveis sociais, culturais e do contexto educacional na 
autorregulação de estudo. Os resultados possibilitarão uma 
melhor identificação das variáveis relevantes em termos de 
aprendizagem e sucesso acadêmico. Neste sentido conside-
ra-se, de um lado, a diversidade socioeconômica, cultural e 
educacional e as habilidades cognitivas dos estudantes (Zim-
merman, 2001), e de outro, o contexto de ensino e aprendi-
zagem da universidade (Ribeiro, & Silva, 2007; Freire, 2009). 
Todos estes aspetos são fundamentais quando as instituições 
e os professores pretendem intervir em prol da melhor apren-
dizagem e do sucesso acadêmico dos seus estudantes. 

As análises realizadas permitem ampliar as informa-
ções anteriormente identificadas por outros estudos reali-
zados com universitários por meio de comparação entre os 
resultados, ratificando-os ou refutando-os. Assim, atende-se 
à premissa científica da pesquisa de levantamento, que 
busca caracterizar as variáveis presentes num dado cons-
truto. A partir dessas evidências cumulativas, é necessário 
fazer outras investigações, de caráter quase-experimental e 
experimental, associadas a pesquisas de cunho qualitativo 
(Almeida, & Freire, 2008). 
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Resumo 
Objetivou-se analisar a coparentalidade em genitores de bebês de idade entre três e oito meses, com indicativos de dificuldades de inserção 
em escola de Educação Infantil. Realizou-se um estudo exploratório e descritivo, com método de análise de dados qualitativo. Quatro pares de 
genitores, com idades entre 26 e 40 anos, cujos bebês ingressaram na escola de Educação Infantil logo após o término da licença-maternidade, 
responderam a um questionário de dados sociodemográficos e a uma entrevista semiestruturada. Os resultados apontam reflexos de características 
da atualidade neste momento, como as dificuldades das famílias em contar com uma rede de apoio e a valorização das necessidades ou 
interesses das mães em ajudar na renda familiar, que justificam o ingresso precoce dos bebês na escola. Quanto à coparentalidade, destaca-se 
entre os genitores uma divisão efetiva de tarefas e o compartilhamento de cuidados com os filhos, mas no processo de inserção escolar ainda 
são as mães as principais participantes, o que mostra uma heterogeneidade nesses processos. 
Palavras-chave: Crianças em idade escolar; relações pais-escola; educação infantil. 

The families with babies in co-parenting who have indicatives of early school 
insertion difficulties

Abstract
This study aimed to analyze the co-parenting in parents of babies aged between three and eight months, indicative of insertion difficulties in school 
for early childhood education. We conducted an exploratory and descriptive study with qualitative data analysis method. Four pairs of parents, 
aged 26 and 40, whose babies entered school for early childhood education right after the end of maternity leave, answered a sociodemographic 
questionnaire and a semi-structured interview. The results show characteristic of modern reflections at this point, as the difficulties of families to 
rely on a network of support and appreciation of the needs or interests of mothers to help the family income, justifying the early entry of babies 
at school. As for co-parenting, stands out among the parents an effective division of labor and the care sharing with their children, but the school 
inclusion process are still mothers major participants, which shows a heterogeneity in these processes.
Keywords: School age children; parent school relationship; early childhood education.

Coparentalidad en genitores de bebitos con indicativos de dificultades de 
inserción escolar

Resumen 
Se tuvo por objetivo analizar la relación parental en genitores de bebitos de edad entre tres y ocho meses, con indicativos de dificultades de 
inserción en escuela de Educación Infantil. Se realizó un estudio exploratorio y descriptivo, con método de análisis de datos cualitativo. Cuatro 
parejas de genitores, con edades entre 26 y 40 años, cuyos bebitos ingresaron en la escuela de Educación Infantil luego tras el término de la 
licencia-maternidad, respondieron a un cuestionario de datos sociodemográficos ya una entrevista semiestructurada. Los resultados apuntan 
reflejos de características de la actualidad en este momento, como las dificultades de las familias en contar con una red de apoyo y la valoración 
de las necesidades o intereses de las madres en ayudar en la renta familiar, que justifican el ingreso precoz de los bebitos en la escuela. Cuanto 
a la relación parental, se destaca entre los genitores una división efectiva de tareas y el compartimiento de cuidados con los hijos, pero en el 
proceso de inserción escolar aún son las madres las principales participantes, lo que enseña una heterogeneidad en esos procesos. 
Palabras-clave: Niños en edad escolar; relaciones padres-escuela; educación Infantil. 
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Introdução 
Atualmente, não só mães de camadas economica-

mente desfavorecidas procuram trabalho como recurso para 
aumentar a renda familiar e se afastam, por esse motivo, do 
convívio dos seus filhos, mas também mulheres da classe 
média buscam a inserção profissional como fonte de renda 
e/ou como realização pessoal (Weber, Santos, Becker, & 
Santos, 2006). De acordo com Rapoport (2008), mesmo en-
tre as mães que não trabalham fora algumas têm escolhido 
colocar o bebê na escola de educação infantil. Essa busca 
nem sempre é exclusivamente para o cuidado, mas também 
para a socialização e aprendizagem do bebê e da criança 
pequena (Rapoport, & Piccinini, 2004). Além disso, estima-
-se que essas mães sintam-se, por vezes, sobrecarregadas 
com as tarefas domésticas e com aquelas relacionadas à 
maternidade, podendo ver na escola de educação infantil 
uma oportunidade de satisfazer sua necessidade de obter 
um tempo para se dedicar a si. 

Soma-se a isso o fato de que os cuidados alternati-
vos vêm assumindo um importante papel na vida de pais e 
mães, uma vez que, além da rotina de trabalho ser intensa 
para ambos, hoje dificilmente podem contar com rede de 
apoio social (Seabra, 2007), entendida aqui como as inter-
-relações que estabelecem com amigos, familiares e a co-
munidade em geral, as quais, por meio do suporte mútuo, 
sustentam o sentimento de bem-estar psicossocial (Sluzki, 
1996). Necessitam, então, delegar o compartilhamento das 
funções de cuidados básicos e de educação formal a outras 
instâncias mais precocemente do que ocorria em outros mo-
mentos históricos (Levy, & Jonathan, 2010). Esse movimento 
vem antecipando cronologicamente uma etapa de crise evo-
lutiva vital das famílias, já que as crianças estão ingressando 
na escola logo após o término da licença-maternidade.

Na literatura não existe consenso com relação ao 
processo de inserção escolar em termos de definição da ca-
racterização desse período. Para Vitória e Rossetti-Ferreira 
(1993), pesquisadoras brasileiras, o processo de inserção 
escolar inicia-se desde o momento em que se estabelece o 
primeiro contato da escola com a família. A maneira como a 
família se relacionará com o novo e estranho ambiente será 
influenciado por essas primeiras impressões. Essas autoras 
ressaltam que esse processo de inserção não se resume 
aos primeiros dias, podendo vir a durar meses e só se com-
pletar quando a criança, a família e o educador estiverem in-
teragindo de forma integrada na escola de educação infantil. 
Já para os norte-americanos Bloom-Feshbach e Gaughram 
(1980), o processo envolve desde o momento de chegada 
até o final do primeiro mês, ou, segundo Rodriguez (1981), 
pode ter duração de três a seis meses após o ingresso.

 Neste artigo, será considerado como processo de 
inserção escolar o período que compreende a inserção do 
bebê na escola até o final do terceiro mês subsequente. 
Esse processo vem se tornando cada vez mais precoce, 
também devido à exiguidade dos espaços e moradias urba-
nas, acrescida da indisponibilidade de tempo de avós e tias. 
Essas, que antigamente habitavam junto à família e partici-

pavam da guarda ou da educação das crianças, hoje estão 
incorporadas à população ativa (Gravena, 2006; Rizzo, 
2010). Identifica-se, então, uma dimensão importante na 
contextualização deste fenômeno, uma vez que se sabe da 
relevância do suporte da rede social de apoio à família e ao 
indivíduo no enfrentamento de transições normativas e não 
normativas no processo de desenvolvimento. Após o nasci-
mento dos filhos e durante sua inserção escolar, reforça-se 
a necessidade de os familiares e a comunidade ajudarem os 
genitores a atravessar esse processo com maiores níveis de 
saúde (Possatti, & Diaz, 2002).

Nesse cenário, o pai tem sido demandado a ser mais 
participante na parentalidade. Ampliou-se seu papel de pro-
vedor reprodutivo e financeiro para um pai mais envolvido 
no cuidado com os filhos e nas tarefas domésticas. Esse 
envolvimento efetivo é considerado fonte fundamental de 
apoio, especialmente para mães que cumprem jornada du-
pla de trabalho, exercendo atividades domésticas e fora do 
lar (Gravena, 2006).

Consequentemente, em famílias nucleares, o par pa-
rental vem sendo, com maior frequência, solicitado a compa-
recer e acompanhar a criança na escola durante o processo 
de inserção escolar, tarefa antes desempenhada somente 
pela mãe. O pai torna-se essencial nesse processo, uma 
vez que a mãe também está envolvida com suas questões 
profissionais e a escola de educação infantil precisa da co-
laboração da família para propiciar um ambiente adequado 
para o bebê (Gabriel, 2012).

Um dos aspectos relevantes na adaptação do par pa-
rental às novas funções concernentes ao período de inserção 
escolar é a sincronia na divisão das tarefas educacionais, o 
que constitui o conceito de coparentalidade, que abrange a 
coordenação de dois adultos no cuidado e desenvolvimento 
de uma criança (McHale, Kuersten-Hogan, & Rao, 2004). A 
aliança coparental é apontada pelas pesquisas como um dos 
elementos essenciais para a funcionalidade sistêmica da fa-
mília, e pode ser associada a trajetórias desenvolvimentais 
com melhores níveis de adaptação e bem-estar psicossocial 
das crianças (Lamela, Nunes-Costa, & Figueiredo, 2010).

Dados nacionais (Mosmann, Einsfeld, Silva, & 
Terres-Trindade, 2012) indicam que a coparentalidade está 
associada a sintomas internalizantes e externalizantes dos 
filhos, o que justifica a importância de os casais terem a 
capacidade de negociar suas práticas coparentais, assim 
como de se apoiarem e sustentarem-se mutuamente. Por 
outro lado, casais com maiores níveis de conflito coparental 
tendem a expor suas discordâncias coparentais e, conse-
quentemente, competir nessas funções. 

Assumindo-se, então, a importância da coparentali-
dade no desenvolvimento dos filhos, questiona-se: como ela 
se expressa no período de inserção escolar? 

Nesse sentido, tanto no contexto nacional como no 
internacional, identifica-se uma lacuna nos estudos sobre 
inserção das crianças na escola que enfocam o papel do par 
parental. As pesquisas investigam majoritariamente as rela-
ções entre as mães, as crianças e as cuidadoras, e apontam 
como principais conclusões que a qualidade do processo 
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está relacionada com a forma como a mãe lida com esse 
momento (Almeida, 2006; Bonds, & Gondoli, 2007; Lopes, 
Alfaya, Machado, & Piccinini, 2005; Mondin, 2005; Silva, 
Fernandes, Veríssimo, Shin, Vaughn, & Bost, 2008). Estu-
dos nacionais (Rapoport, 2008; Vitória, & Rossetti-Ferreira, 
1993) ressaltam que a maneira como a família, em especial 
a mãe, lida com a entrada da criança na escola de educação 
infantil tem impacto sobre a reação da criança à inserção, 
pois muitas das emoções que os filhos identificam na genito-
ra são expressas em seu comportamento. 

Segundo Rizzo (2010), quando a mãe e a criança 
enfrentam muitas dificuldades em se afastar, a criança pode 
apresentar sintomas físicos como febre, vômitos, diarreias, 
tosse nervosa, bronquite de fundo nervoso e alergias. Ou-
tros indicativos de dificuldades relacionadas à inserção 
escolar são o fato de a criança apresentar, por um período 
igual ou superior a três meses, as seguintes características: 
problemas de sono, problemas relacionados à alimentação, 
ataques de raiva e/ou choro, chupar o dedo, ficar depen-
dente de um brinquedo e/ou mamadeira e ter pesadelos 
(Brazelton, & Sparrow, 2003). Também a resistência do bebê 
a ir embora ao final do dia deve ser considerada. Algumas 
vezes, pais e educadoras interpretam como um sinal de que 
o bebê está gostando de ficar na escola, quando na realida-
de pode ser o contrário: uma demonstração de sofrimento 
por parte deste (Rodriguez, 1981). 

É possível, também, que o grande investimento emo-
cional que a criança realiza durante esse período a torne 
menos resistente a infecções. Alguns pediatras suspeitam 
do alto índice de doenças verificado na época do ingresso 
na escola de educação infantil; contudo, outros fatores não 
podem ser ignorados, como a primeira exposição da criança 
a grupos estranhos maiores e a sua baixa idade para a es-
cola de educação infantil, a que corresponde um menor grau 
de resistência imunológica (Andrade, & Rodrigues, 2005). 
De qualquer forma, Rizzo (2010) refere que a mãe, princi-
palmente, deve ser esclarecida sobre todos os problemas 
esperados com a inserção escolar e sobre qual o seu papel 
como agente ativo nesse processo. 

Weber, Santos, Becker e Santos (2006) buscaram 
identificar, por meio de um questionário com perguntas 
abertas e fechadas, os motivos e sentimentos de 67 mães 
provenientes de níveis socioeconômicos distintos, que dei-
xavam seus filhos em escolas de educação infantil. Os da-
dos revelaram que deixar os filhos nessas instituições ainda 
provoca um forte conflito. O fato de deixar o filho em escolas 
de educação infantil, principalmente se por necessidade, 
traz consequências positivas como, por exemplo, realização 
profissional e/ou remuneração financeira para essas mu-
lheres, porém o cuidado dos filhos por outras pessoas que 
não a mãe ainda é visto, culturalmente, como inadequado 
e passível de consequências negativas ao desenvolvimento 
da criança. Essas concepções terminam por provocar sen-
timentos de medo e de insegurança na maioria das mães 
que participaram da pesquisa. Cabe ressaltar a ainda exis-
tente cobrança por parte da sociedade no sentido de que a 
mulher volte a exercer integralmente sua função de mãe e 

dona de casa. Isso também pode estar associado a esse 
conflito e ao sentimento de culpa dessas mães, uma vez que 
estas mulheres aprenderam que os cuidados maternos são 
insubstituíveis (Badinter, 2011). 

Os resultados desses estudos sustentam o ingresso 
na escola como um período de crise, e ainda que neste 
momento o foco seja o papel da mãe, assume-se, de uma 
perspectiva sistêmica, que esses processos demandam 
uma readaptação de papéis e de funções também da figura 
paterna, especialmente do par parental. Se essa reorgani-
zação ocorre com menores níveis de funcionalidade, em se 
tratando de bebês, os sintomas tendem a ser psicossomáti-
cos (Minuchin, Nichols, & Lee, 2009).

Essas reações durante a inserção da criança na 
escola infantil podem variar, haja vista que dependem da 
idade, do tipo de relacionamento entre ela e seus pais, da 
maneira como estes concebem a escola de educação in-
fantil e de como a criança será recepcionada e acolhida por 
esta (Vitória, & Rossetti-Ferreira, 1993). 

Em pesquisa realizada com 41 educadoras de es-
colas de educação infantil de Porto Alegre, com o objetivo 
de examinar como educadoras de escolas municipais e 
particulares caracterizavam a inserção de bebês de quatro 
a cinco meses e oito a nove meses, Rapoport e Piccinini 
(2001b) observaram que apenas um terço destas enfatiza 
a importância de os genitores permanecerem nos primei-
ros dias. Isto significa que a presença de um familiar não 
é procedimento usual para todas as escolas de educação 
infantil. Além disso, identifica-se que algumas famílias resis-
tem a fazer o processo de inserção, alegando que não têm 
tempo ou não podem devido ao trabalho. Faz-se necessário 
considerar as dificuldades das escolas para encontrar algum 
familiar com tempo, principalmente os genitores, para ser a 
referência de que a criança precisa, uma vez que a grande 
maioria está envolvida com o trabalho.

Nesse contexto, identificam-se os inúmeros desafios 
a serem enfrentados na atualidade pelas famílias nucleares 
no momento da entrada dos filhos para a escola de educa-
ção infantil. A escassez de rede social de apoio e as múltiplas 
demandas profissionais e pessoais das mães exigem maior 
participação do pai, antecipam este momento e conferem 
ainda mais complexidade a este período de crise do ciclo 
evolutivo vital familiar. A articulação entre essas relações 
pode expressar-se em dificuldades dos filhos durante esse 
período. Dessa forma, o presente artigo objetivou analisar a 
coparentalidade no processo de inserção escolar de bebês 
de idade entre três e oito meses que apresentem dificulda-
des de ingressar na escola de educação infantil.

Método

Participantes

Participaram deste estudo quatro casais de duplo tra-
balho, com idades entre 26 e 40 anos, com filhos que ingres-
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saram na escola de educação infantil logo após o término 
da licença-maternidade e estavam apresentando, segundo 
a escola, dificuldades na inserção escolar.

Procedimentos de coleta de dados

Realizou-se contato com escolas particulares do 
município de Erechim/RS, as quais indicaram as famílias 
que, segundo avaliação da escola, estavam passando por 
dificuldades no processo de inserção escolar. Essas famílias 

foram contatadas e convidadas a participar da pesquisa. 
Uma vez aceito o convite, foi agendada uma entrevista no 
local de maior conveniência para a família. 

Primeiramente, foi realizada uma entrevista com 
os dois genitores e, ao final desta, foi agendado um novo 
encontro individual com cada genitor, quando foi repetida a 
mesma entrevista. Nesse momento, buscou-se propiciar um 
espaço individual a cada genitor para que ambos avaliassem 
as dificuldades associadas à coparentalidade e ao processo 
de inserção escolar de seus filhos.

 CASAL A CASAL B CASAL C CASAL D

MÃE PAI MÃE PAI MÃE PAI MÃE PAI

Idade 37 28 33 40 31 26 26 34

Profissão Pedagoga Gestor 
Industrial

Professora Policial Militar - - Vendedora Torneiro

Ocupação atual Auxiliar 
Administrativa

Bancário Professora 
de Ed. 
Infantil

Capitão da 
Brigada 
Militar

Balconista Auxiliar 
de 

Produção

Vendas 
Material de 
Construção

Torneiro

Jornada de 
trabalho

44 horas 30 horas 40 horas 40 horas 44 horas 40 horas 44 horas 40 horas

Escolaridade Graduação 
Completa

Graduação 
Completa

Pós-
Graduação 
Completa

Graduação 
Completa

Ensino 
Médio 

Completo

Ensino 
Médio 

Completo

Graduação 
incompleta

Graduação 
Completa

1ª/2ª União 1ª União 1ª União 1ª União 2ª União 1ª União 1ª União 2ª União 2ª União

Situação 
conjugal

União Estável Casados União Estável União Estável

Número de 
filhos

1 2 1 1

Idade dos filhos 8 meses filha - 4 anos e 8 meses / 
filho 8 meses

7 meses 8 meses

Idade de 
Ingresso do 

filho na Escola 
de Educação 

Infantil

4 meses 6 meses 5 meses 3 meses

Turno Integral Integral Integral Integral

Amamentação Sim Não Não Sim

Período de 
Licença-

Maternidade

4 meses 4 meses 4 meses 4 meses

Indicativos de 
dificuldade de 

Inserção Escolar

Problemas de sono
Ataques de raiva

Dependência de algum 
objeto/brinquedo

Problemas de sono Dependência de algum 
objeto/brinquedo

Chupa o dedo - No dia 
da entrevista o bebê teve 

diarréia enquanto estava na  
Escola

Tabela 1. Tabela de Caracterização das famílias
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Instrumentos

Foram utilizados os seguintes instrumentos: 1- ficha 
de dados sociodemográficos; 2- entrevista sobre coparen-
talidade: roteiro desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Transtorno do Desenvolvimento, UFRGS 
(NIEPED, 2006). 

A entrevista foi adaptada aos objetivos do presente 
estudo, enfocando a inserção escolar. O instrumento foi 
constituído por dezoito perguntas, em oito dimensões: per-
gunta introdutória; parentalidade; relacionamento com o filho 
(a); apoio mútuo; compartilhamento de cuidados; práticas 
educativas/valores/expectativas; engajamento em ativida-
des com o filho (a); engajamento em atividades com a famí-
lia. Em relação ao procedimento de análise de dados, todas 
as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas 
e analisadas por meio do método da análise de conteúdo 
(Bardin, 1977). 

Resultados e discussão
Os resultados serão apresentados a partir de um 

eixo temático denominado inserção escolar, e de categorias 
elaboradas a partir da análise de conteúdo das entrevistas 
realizadas com os genitores. 

Inserção escolar

Neste eixo identificaram-se as questões referentes 
ao período de inserção escolar dos filhos. 

Motivos da inserção escolar 

Esta categoria abrange os motivos que levaram os 
pais a inserir a criança na escola de educação infantil. 

Identifica-se que, em função de diferentes necessida-
des, os casais tiveram que recorrer aos cuidados oferecidos 
pelas escolas de educação infantil. Primeiramente, foram 
pensadas alternativas como pagar uma babá e/ou ficar em 
casa, que acabaram sendo desconsideradas por esses ge-
nitores, pois optaram pelo que acreditavam ser uma melhor 
escolha para eles e para o bebê, conforme a fala a seguir: 
“... por uma opção, pagar uma tatá pra cuidar, sabe como é, 
a gente não tem confiança na pessoa que vai botar dentro 
da tua própria casa” (pai C).

Destaca-se a questão financeira: “... a princípio a 
gente tinha raciocinado de eu trabalhar só de tarde, cálculo e 
puxa e soma e diminui... eu vou ter que voltar o dia inteiro... 
eu tô longe do meu filho tempo demais do que eu gostaria, 
mas eu posso dar coisas pra ele...” (mãe D).

Para algumas famílias, a socialização e a aprendiza-
gem do bebê foram mais relevantes (Rapoport & Piccinini, 
2004): “... uma amiga me dizia: “mas por que tu tá deixando 
na escolinha? Por que tu não deixa com a tua mãe?”. Eu 

acho que na escolinha ela vai desenvolver bem mais...” 
(mãe A). 

Essas falas corroboram os dados da literatura (Levy, 
& Jonathan, 2010; Weber, & cols., 2006) de que as mães 
buscam o trabalho também para aumentar a renda familiar, 
sendo, então, necessário que os cuidados básicos e a edu-
cação dos seus filhos sejam delegados às escolas de edu-
cação infantil, durante suas jornadas laborais. Cabe ressal-
tar que, apesar de haver um conflito inicial entre a questão 
financeira e colocar o bebê na escola de educação infantil, 
deu-se prioridade à primeira, o que pode ser apontado como 
uma mudança da atualidade que tem reflexos na decisão re-
ferente a este momento. Anteriormente, a dinâmica familiar 
e social impelia as mães a ficarem em casa com os filhos, 
abdicando de uma vida profissional, enquanto as mães deste 
estudo optaram por continuar inseridas no mercado de tra-
balho, embora isso gerasse um sofrimento por se afastarem 
logo após o término da licença-maternidade. Cabe ressaltar 
que esses dados foram trazidos pelo par parental, indicando 
haver um consenso entre ambos acerca da decisão.  

Rede social de apoio

Esta categoria contempla as dificuldades dos pais em 
dispor de uma rede social de apoio que pudesse auxiliá-los 
nesse momento de inserção escolar dos filhos, coincidindo 
com o que os autores Gravena (2006), Levy, & Jonathan 
(2010) e Rizzo (2010) referem em seus estudos, apontando 
que atualmente as avós e/ou tias, que anteriormente auxilia-
vam nos cuidados com as crianças, estão também inseridas 
na população economicamente ativa e/ou vivem distantes. 

Nas falas a seguir evidencia-se que, se os pais pu-
dessem e/ou tivessem com quem deixar seus filhos, não os 
teriam inserido na escola de educação infantil logo após o 
término da licença-maternidade: “... a gente pensa várias 
vezes em ter alguém em casa pra retirar ele da escola... a 
gente não pode contar com uma pessoa que possa faltar, 
daí onde que ele vai ficar...” (mãe B); “...a minha mãe mora 
fora do estado..” (pai D).

Cabe destacar que em apenas uma das famílias 
observa-se o contrário: os cônjuges relataram ter uma rede 
social de apoio: os avós da criança. Fica evidente, a partir 
dos seguintes relatos, que colocar o bebê na escola de edu-
cação infantil foi uma opção dos pais: “...o sogro e a sogra 
que moram em cima, então se tem uma situação que os 
dois estão ocupados... ela vai lá, brinca com o vô e com a 
vó”  (pai A).

Deve-se considerar que a escassez de rede social 
de apoio se expressa como falta de opção para a maioria 
dos pais entrevistados, enquanto outros optaram pela socia-
lização da criança na escola, uma vez que teriam uma rede 
social de apoio com a qual poderiam contar para o período. 
Isso pode estar indicando maior liberdade por parte de algu-
mas famílias em fazer opções sobre a vida dos filhos sem 
estarem tão amarradas às concepções sociais e familiares 
de que a única alternativa saudável seria o bebê estar com 
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a mãe ou familiares durante o período pós-licença-materni-
dade.

Sentimentos dos genitores

Esta categoria compreende os sentimentos que os 
pais e as mães expressaram com maior frequência com re-
lação ao período de inserção escolar dos filhos. Dentre eles, 
destacam-se o conflito entre voltar ao trabalho e a materni-
dade, a culpa pela escolha e as principais preocupações. 

Relacionado aos sentimentos das mães, surge o con-
flito entre o trabalho e a maternidade, que pode ser ilustrado 
a partir das seguintes frases: “... passou pela minha cabeça, 
em alguns momentos, abandonar tudo e ficar só com ela...” 
(mãe A); “ ...se tivesse optado por ficar em casa, num mo-
mento eu também não ia tá feliz...a gente quer tá em contato 
com outras pessoas, trabalhando, ter o dinheiro...não ficar 
fora do mercado...e às vezes tu tá com a criança ali e daí tá 
triste”  (mãe A). 

Esse resultado coincide com os dados encontrados 
pelos autores Weber e cols. (2006), no sentido de que deixar 
os filhos aos cuidados da escola de educação infantil ainda 
provoca um forte conflito para a maior parte das mães. Cul-
turalmente, os cuidados maternos vieram sendo declarados 
como os melhores para as crianças. Quando a mãe passa a 
trabalhar fora, surge uma cobrança da sociedade para que 
ela retorne ao cuidado do lar e dos filhos. Esse fator pode 
desencadear na mãe um sentimento de culpa, por pensar 
que não está cumprindo com o seu papel (Badinter, 2011). 
As seguintes falas corroboram os resultados desses estu-
dos: “... depois vem a situação de culpa... tu vê tua filhinha 
assim chorando, ai eu saía de lá e começava a chorar, eu 
pensava assim: ela vai se sentir abandonada, eu tô abando-
nando ela, eu vou traumatizar minha filha..” (mãe A).

Os dados também apontam sentimentos ambivalen-
tes dos pais. Esses sentimentos são expostos por meio das 
preocupações relatadas nas seguintes frases, notando-se 
também o discurso de uma mãe incluindo o pai nesse mo-
mento: “Foi mais difícil acho pra nós... como eu sou profe 
também, eu tenho uma resistência em mandar muito novo 
pra escola. Se pudesse ficar em casa ficaria” (mãe B); “a 
preocupação minha foi como ela fosse cuidada na escoli-
nha, porque vai saber se cuidam bem dos filhos da gente..” 
(pai C).

Cabe ressaltar que dados como esses são escassos 
na literatura. Os estudos que não se referem somente à mãe, 
neste período, utilizam o termo pais englobando o pai e mãe, 
não diferenciando os sentimentos dos genitores homens. 

Reações ante a inserção escolar 

Esta categoria contempla os conteúdos referentes à 
forma como o par parental lida com as dificuldades inerentes 
ao período de inserção escolar. 

Os relatos abaixo corroboram, em parte, os dados 
encontrados pelos autores Vitória e Rossetti-Ferreira (1993) 
e Rapoport (2008), os quais ressaltam que a maneira como 
a família, em especial a mãe, lida com a entrada da criança 
na escola de educação infantil tem impacto sobre a reação 
da criança à inserção, pois muitas das emoções que os fi-
lhos identificam na genitora são expressas em seu compor-
tamento. Nas falas dos participantes identificam-se reações 
não só das mães, mas também dos pais: “A entrada dele 
na escolinha... foi mais de sofrimento dos pais, se ele vai 
ser bem cuidado, se não vai ficar doente, se ele vai ficar 
adaptado com os professores” (mãe B); “A criança quando 
nasce ela já sente o estado que o pai e a mãe estão; quanto 
mais tranquilidade se demonstrar pra eles, mais eles ficam 
mais tranquilos...” (pai D).

Não se identifica uma diferenciação no sofrimento 
associado aos papéis de mãe e pai, mas sim, como o par 
parental, conjuntamente, precisa lidar com essas dificulda-
des para enfrentar este momento de crise. 

Esses resultados parecem indicar mudanças no com-
portamento familiar que ainda não foram estudadas suficien-
temente no contexto nacional, uma vez que as pesquisas 
centram-se, em sua maior parte, nos sentimentos das mães 
durante este processo. Nesse sentido, nossos achados sus-
tentam em parte os estudos que mostram a importância do 
papel da mãe neste período (Almeida, 2006; Bonds & Gon-
doli, 2007; Lopes & cols., 2005; Mondin, 2005; Silva & cols., 
2008), mas apontam de forma clara que, para as famílias 
deste estudo, este sofrimento é de ambos, do par parental 
que compartilha esses sentimentos.

Indicativos de dificuldades de inserção escolar 
dos filhos

Esta categoria compreende os sintomas apresenta-
dos pelas crianças durante o período de inserção escolar, 
que são avaliados, principalmente pela escola, como indica-
tivos de que a criança está com dificuldades nesse processo. 

Cabe destacar que, quando na entrevistas os pais 
os pais foram questionados sobre os sintomas apresenta-
dos pelos filhos durante o processo de inserção escolar, a 
maioria não conseguiu identificá-los; mas no momento em 
que se fez o mesmo questionamento a partir de uma lista 
que correspondia aos dados sociodemográficos e clínicos 
dessas famílias, estas puderam reconhecer algumas das 
características nos seus filhos, conforme ilustra a tabela 1. 
Alguns relatos condizem com a literatura: “... o cocozinho 
aumentou... de repente ela começou estranhar, não ir no 
colo de todo mundo, ham, tava assim mais apegada a mim. 
Ela tem a bonequinha dela, que daí ela ficava mais juntinho” 
(mãe A); “...ele chora da escola até em casa por causa do 
bebê conforto, ele quer o colo meu, ele sente muita neces-
sidade de sair da escola e estar grudado em mim”  (mãe B).

Segundo Rizzo (2010), a criança também pode vir a 
apresentar, durante o processo de inserção escolar, alguns 
sintomas físicos. Essas somatizações podem ser decor-
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rentes de um intenso sofrimento vivenciado pela criança e 
pelos seus pais no momento da separação que esse período 
exige. Os relatos dos pais corroboram esses dados: “... tinha 
um desconforto...dormia e acordava...aí a gente acabou 
retomando a medicação, e agora ele tá dormindo melhor” 
(pai B); “...a questão de saúde, respiratória, ele tem bastante 
dificuldade respiratória e...refluxo” (mãe B).

O grande investimento emocional que a criança faz 
durante o período de inserção escolar pode torná-la menos 
resistente às infecções (Andrade & Rodrigues, 2005; Rizzo, 
2010). Os relatos corroboram esses postulados: “... único 
problema da escolinha é porque um tá doente, todos vão 
ficar..” (mãe B); “... ele já pegou uma gripe, uma epongina, 
tipo uma afta na garganta, e isso ele pegou de outras crian-
ças” (pai B).

A resistência do bebê a ir embora ao final do dia 
também deve ser considerada como um indicativo de que 
a criança pode estar apresentando algum desajustamento 
à nova situação (Rodriguez, 1981): “Eu fico bem feliz assim, 
de ver a V. às vezes ir de braço aberto pra professora, e de-
pois na hora de ir buscar também sair sorrindo, ou às vezes 
não querer vir...” (pai A);”... meu filho gosta de ir...até ele dá 
uma reclamadinha pra vir pra casa...” (pai D).

Algumas vezes pais e educadoras interpretam esse 
gesto como um sinal de que o bebê está gostando de ficar 
na escola de educação infantil, quando poderá ser exata-
mente o contrário, ou seja, uma demonstração de sofrimento 
por parte deste (Rodriguez, 1981). 

Os resultados dos dados colhidos junto aos genitores 
deste estudo corroboram os dados encontrados na literatura 
(Brazelton, & Sparrow, 2003; Rizzo, 2010; Rodriguez, 1981). 
Esses resultados configuram o ingresso na escola como um 
período de crise que, se não é vivido com maiores níveis de 
funcionalidade, pode levar a criança a desenvolver sintomas 
decorrentes da não adaptação. 

Embora tenha variado o tempo de inserção esco-
lar de cada criança deste estudo, para se afirmar que não 
houve adaptação faz-se necessário fazer uma reavaliação 
do tempo, pois somente em dois dos casais a adaptação 
ocorreu acima do tempo considerado pela literatura como 
esperado. Rodriguez (1981) entende que esse período pode 
durar até os seis meses. São os bebês das famílias “A” e “D” 
os que apresentam mais indicativos de dificuldades de inser-
ção escolar; porém, somente se os sintomas persistirem por 
mais tempo poderão configurar uma dificuldade maior, da 
família e da criança, de adaptar-se a essa condição.

Coparentalidade na inserção escolar 

Nesta categoria são apresentadas as questões refe-
rentes à coparentalidade e ao compartilhamento de cuida-
dos em relação à inserção escolar. Os relatos que seguem 
coincidem com dados da pesquisa de Gravena (2006), que 
mostra que o pai está sendo demandado a ser mais partici-
pante nas questões ligadas à coparentalidade: A P de tarde 

tá em aula, aí é difícil atender o telefone, se tem algum pro-
blema ligam pra mim” (pai B). 

Os pais sabem da importância de os dois genito-
res participarem, porém isso ainda não acontece de forma 
natural, tanto que as mães, quando se dão conta de que 
estão mais envolvidas, referem abrir espaço para que eles 
também participem. Assim, às vezes os pais referem dividir 
essas tarefas, outras vezes parece que o fazem se houver 
necessidade. A falta de tempo dos pais, devido ao trabalho, 
é o que, segundo eles, justifica esta dinâmica. A mãe é quem 
arruma o tempo necessário para dar conta das demandas 
da criança: “Ele leva na escolinha quando tem que levar, 
busca se precisar, preocupado com as coisas, com o desen-
volvimento dela na escolinha... e quando tem que ligar pra 
escola, pra alguma coisa ou outra, normalmente tem sido 
eu assim né...” (mãe A); “...não que seja determinado, mas 
imposto pelos horários...a V leva...vai ao meio dia, porque 
eu não posso ir na escolinha, e daí por causa do meu horário 
eu busco...” (pai A).

A partir dos relatos, fica evidente que os casais par-
ticipantes deste estudo se dividem em dois tipos: os que di-
videm igualmente as tarefas relacionadas à coparentalidade 
e aqueles que dividem de forma menos igualitária, ou seja, 
quando houver uma demanda. Esses dados sustentam que, 
mesmo em núcleos intactos, coexistem atualmente diferen-
tes formas de organização das funções coparentais. Como o 
objetivo do estudo é analisar a coparentalidade em famílias 
intactas e a maior parte dos estudos acerca desse conceito 
centra-se no seu exercício após o divórcio, destaca-se a re-
levância desses achados no contexto nacional.

Faz-se necessário considerar que, no casal C, em 
função de a criança ter trocado de escola, ocorreu uma mu-
dança que fez com que o pai assumisse mais as responsabi-
lidades com ela. Antes disso, a mãe era quem tomava conta 
da maior parte das tarefas referentes aos cuidados da filha, 
como se constata na fala a seguir: “... ela apronta a I, espera 
a besta chegar... que ela trocou de escola...e de noite quan-
do ela chega...eu já tô em casa, eu pego ela, dou banho, 
como eu tô antes em casa, ela chega, fica um pouquinho 
com ela, e ela logo em seguida vai dormir” (pai C).

No discurso do casal D, essa divisão aparece de 
forma menos igualitária. A mãe tem tomado a frente com re-
lação à maior parte das atividades referentes ao filho: “... vou 
buscar ele na escola, volto pra casa, o pai assistindo TV...o J 
toma banho no colo do H e eu já deixo a mamadeira pronta, 
se ele tá muito cansado ele já dorme...” (mãe D).

Identifica-se, a partir dos relatos, que as mães deste 
estudo têm a participação e a colaboração dos pais nos cui-
dados dos filhos durante esse período de inserção escolar. 
Sugere-se que há uma divisão, mesmo que alguns desses 
pais participem mais quando há uma necessidade e/ou 
oportunidade, pois parece ficar claro que, se for preciso ou 
se eles tiverem maior tempo livre do que a mãe, eles se 
ajustam aos deveres coparentais. 

Existem, assim, diferentes formas de organização e 
cooperação coparental nos casais desta pesquisa. De forma 
geral, pode-se apontar que não há altos níveis de conflito 
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coparental, assim como relativos níveis de acordo coparen-
tal. Segundo a literatura (Mosmann & cols., 2012), menores 
índices de conflito coparental estariam vinculados a melho-
res níveis de saúde da família. Considerando-se o critério 
utilizado neste estudo para caracterizar dificuldades de 
inserção escolar, dois bebês confirmam o quadro. Pode-se 
pensar que a coparentalidade está-se expressando como 
fator protetivo para estas famílias. 

Cabe ressaltar que foram as escolas que apontaram 
estas crianças como tendo dificuldades, e que se faz neces-
sário aguardar um maior período de tempo para avaliar se 
as dificuldades persistem. 

Inclusão do par parental na escola

Esta categoria compreende a participação dos pais 
durante o processo de inserção escolar dos filhos na escola 
de educação infantil. A literatura aponta que é fundamental a 
presença dos pais ou de algum familiar no estabelecimento 
dos vínculos com as educadoras e com outras crianças (Ra-
poport & Piccinini, 2001a), porém são poucas as educado-
ras que enfatizam a importância da presença de ambos os 
genitores nos primeiros dias de inserção escolar dos filhos 
(Rapoport & Piccinini, 2001b), dado que está de acordo com 
os do presente estudo, uma vez que somente o casal “A” 
esteve junto nesse processo: “... nos primeiros dias, ele con-
seguiu jogar os horários para ir lá, e fica e meio dia enquanto 
eu dava mama, fica junto pra vê ela, sabe...” (mãe A).

A partir dos relatos B, C e D, abaixo, pode-se obser-
var que as mães é que acompanharam a inserção escolar 
de seus filhos, resultados que vem ao encontro do enfoque 
majoritário dado pelas pesquisas ao papel da mãe. Deve-se 
considerar que os pais geralmente estão trabalhando e não 
podem acompanhar as mães nesse processo, pois somente 
estas têm direito à licença-maternidade: “Eu fiz adaptação 
dele... foi uma semana (mãe B); ... teve adaptação, né, que 
eu levei ela uns dias....” (mãe C); “e as primeiras duas sema-
nas eu fiquei com ele na escola” (mãe D).

Outro fator que pode estar relacionado à maior pre-
sença das mães durante esse período é a amamentação. 
Duas delas estavam amamentando durante a inserção. De 
qualquer forma ainda que essa situação exija a presença 
da mãe, não deveria excluir a participação dos pais, como 
observado no casal A.

Nesse contexto, nota-se que os pais dão suporte 
ao processo, mas quem acompanha a inserção da criança 
na escola é a mãe. Somente um casal realizou o processo 
conjuntamente. Depois que a criança já está adaptada, os 
pais parecem inserir-se de forma mais efetiva. Chama a 
atenção este resultado, uma vez que os genitores mascu-
linos deste estudo mostraram-se envolvidos e participativos 
nas funções coparentais. Não é possível inferir, a partir dos 
resultados deste estudo, se isso ocorre por falta de incentivo 
das escolas, pela presença do pai, ou se ainda reflete uma 
concepção social de que é a mãe quem deve assumir esse 
processo, mas provavelmente se deve a todos estes fatores; 

entretanto, o fato de um dos casais ter participado conjunta-
mente pode estar indicando uma modificação nesse padrão.  

Considerações finais
Identificou-se que, motivados pela questão financeira 

e também por um melhor desenvolvimento da aprendizagem 
e da socialização dos bebês, os casais deste estudo deci-
diram inserir seus filhos em escolas de educação infantis 
após o término da licença-maternidade. Para a maior parte 
desses casais, esse foi o reflexo da ausência de uma rede 
social de apoio, mas para um deles, a decisão se deu por 
opção, já que havia quem poderia, na família, auxiliar nos 
cuidados com os filhos.  

Esses resultados indicam algumas mudanças da 
atualidade que têm reflexos neste processo, pois levam os 
genitores a se reorganizarem em função das demandas do 
trabalho, da divisão de tarefas e do compartilhamento de cui-
dados no que diz respeito à participação de ambos os pais 
em funções anteriormente atribuídas somente à mãe. Cabe 
ressaltar que, apesar das preocupações e dos sentimentos 
ambivalentes, a concepção cultural de que os cuidados para 
com o bebê deveriam ser desempenhados pela mãe ou por 
familiares parece já não ter um peso tão significativo nas 
escolhas desses casais. 

Nota-se, a partir dos relatos, que o par parental en-
frentou conjuntamente as dificuldades relacionadas a esse 
período. Mesmo que os pais não acompanhassem a mãe 
até a escola, sentiram e relataram as mesmas angústias e 
preocupações. Esses dados indicam um pai muito mais atu-
ante. Os casais deste estudo dividem as tarefas e também 
o compartilhamento de cuidados com os filhos, embora de 
forma não totalmente igualitária. 

Somente um dos casais acompanhou conjuntamente 
a entrada do filho na escola. Não se sabe se isso ocorre 
pela dificuldade das famílias ou se pelo fato de as escolas 
de educação infantil não convidarem o par parental para par-
ticipar do processo de inserção escolar dos filhos, frisando, 
inclusive, sua importância. Cabe destacar que a expectativa 
inicial, principalmente das escolas, era de que havia relação 
entre a dificuldade dos pais em desempenhar a coparenta-
lidade durante esse período e a das crianças em inserir-se 
na escola. Essa hipótese não se confirmou, provavelmente 
porque existem outros estressores que podem estar com-
prometendo esse processo, como, por exemplo, o fato de a 
criança ficar muito tempo longe dos genitores, já que perma-
nece na escola o dia todo.

Identifica-se, então, a necessidade de que sejam 
realizados outros estudos, já que os resultados aqui de-
monstrados estão circunscritos a uma pequena amostra de 
famílias nucleares, a qual foi de difícil acesso. As escolas 
de educação infantil apontavam as famílias que estavam 
passando por dificuldades de inserção escolar, segundo 
suas avaliações, e estas se negavam a participar da pes-
quisa, alegando falta de tempo. Diante disso, sugere-se a 
realização de estudos quantitativos, com maior número de 
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participantes e em outros contextos nacionais, e novos es-
tudos qualitativos de caráter longitudinal, estudos de caso 
e observação, para que se possa conhecer de forma mais 
aprofundada o funcionamento das escolas, das crianças e 
de casais e famílias de distintos arranjos familiares neste 
processo. Ressalta-se que foram estudadas apenas famílias 
nucleares devido ao objetivo de investigar a coparentalidade 
em núcleos intactos, algo pouco estudado no contexto na-
cional; entretanto, sabe-se que esses arranjos representam 
atualmente apenas uma parte do universo da diversidade 
familiar. 

Justifica-se o presente estudo, assim como investiga-
ções futuras, pela relevância e pela atualidade da temática, 
uma vez que o estilo de vida das famílias vem demandando 
cada vez mais a necessidade de escolas de educação infan-
til em turno integral, realidade não mais restrita às capitais. 
Esses achados podem contribuir para reafirmar, para as es-
colas, a importância da participação do par parental durante 
o processo de inserção. Nota-se uma evolução das escolas 
nesse sentido, mas algumas ainda reivindicam somente o 
acompanhamento da mãe. Sugere-se que sejam desenvol-
vidas intervenções efetivas junto às escolas de educação 
infantil no sentido de trabalharem com as educadoras a 
fundamental importância de ambos os genitores acompa-
nharem esse período de inserção escolar. Espera-se que 
essas iniciativas possam contribuir para a consolidação da 
participação de ambos os genitores no processo de inserção 
escolar de seus filhos.  

Referências
Almeida, L. S. (2006). A cognição social e a construção da relação 

educador-bebê na creche. Ciências & Cognição, 7, 42-48.

Andrade, M. A. C., & Rodrigues, M. M. P. (2005). Indicadores de 
adoecimento antes e após o ingresso da criança na creche. 
Revista Brasileira de Desenvolvimento Humano, 15(2), 13-21. 

Badinter, E. (2011). O Conflito: a mulher e a mãe. Rio de Janeiro: 
Record. 

Bardin, L. (1977). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70.

Bloom-Feshbach, S., Bloom-Feshbach, J., & Gaughran, J. (1980). 
The child’s tie to both parents: Separation paterns and nursery 
school adjustment. American Journal of Orthopsychiatry, 50, 505-
521. 

Bonds, D. D., & Gondoli, D. M. (2007). Examining the process by 
which marital adjustment affects maternal warmth: the role of 
coparenting support as a mediator. Journal of Family Psychology, 
21, 288-296.

Brazelton, B., & Sparrow, J. (2003). 3 a 6 anos: Momentos Decisivos 
no Desenvolvimento Infantil. Porto Alegre: Artmed.

Gabriel, M. G. (2012). Transformações no envolvimento paterno ao 
longo dos seis primeiros meses do bebê na creche. Dissertação 
de Mestrado não publicada. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre-RS.

Gravena, A. C. (2006). Retorno ao trabalho após o nascimento de 
um filho: percepções de professoras sobre sua experiência. 
Dissertação de Mestrado não publicada. Universidade Federal de 
São Carlos, São Carlos-SP.

Lamela, D., Costa, R. N., & Figueiredo, B. (2010). Modelos Teóricos 
das Relações Coparentais: revisão crítica. Psicologia em Estudo, 
15(1), 205-216. 

Levy, L., & Jonathan, E. G. (2010). Minha família é legal? A família no 
imaginário infantil. Estudos de Psicologia, 27(1), 49-56. 

Lopes, R. C. S., Alfaya, C., Machado, C. V., & Piccicini, C. A. (2005). 
“No início eu saía com o coração partido...”: as primeiras situações 
de separação mãe-bebê.  Revista Brasileira de Desenvolvimento 
Humano, 15(3), 26-35.   

McHale, J. P., Kuersten-Hogan, R., & Rao, N. (2004). Growing 
Points for Coparenting Theory and Research. Journal of Adult 
Development, 11(3), 221-234.  

Minuchin, S., Nichols, M. P. & Lee, W. (2009). Famílias e Casais: do 
sintoma ao sistema. Porto Alegre: Artmed. 

Mondin, E. M. C. (2005). Interações afetivas na família e na pré-
escola. Estudos de Psicologia 10(1), 131-138. 

Mosmann, C., Einsfeld, P., Silva, A. M., & Terres-Trindade, M. (2012). 
Interação conjugal, coparental, parental e sintomas internalizantes 
e externalizantes dos filhos: resultados preliminares. Trabalho 
apresentado no Segundo Congresso de Iniciação Científica e Pós-
Graduação (CICPG): São Leopoldo, RS.

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Transtorno do Desenvolvimento-
NIEPED, (2006). Entrevista sobre coparentalidade. Porto Alegre: 
UFRGS (material não publicado).

Possatti, I. C., & Dias, M. R. (2002). Multiplicidade de Papéis da 
Mulher e seus Efeitos para o Bem-Estar Psicológico. Psicologia: 
Reflexão e Crítica, 15(2), 293-301.

Rapoport, A. (2008). Adaptação de bebês à creche: a importância da 
atenção de pais e educadores. Porto Alegre: Mediação.

Rapoport, A., & Piccinini, C. A. (2001a). O ingresso e Adaptação de 
Bebês e Crianças Pequenas à Creche: Alguns Aspectos Críticos. 
Psicologia: Reflexão e Crítica, 14(1), 81-95.

Rapoport, A., & Piccinini, C. A. (2001b). Concepções de Educadoras 
Sobre a Adaptação de Bebês à Creche. Psicologia: Teoria e 
Pesquisa, 17(1), 69-78. 

Coparentalidade e inserção escolar   *   Liana Pasinato & Clarisse Pereira Mosmann



40 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 1, Janeiro/Abril de 2015: 31-40.

Rapoport, A., & Piccinini, C. A. (2004). A escolha do cuidado alternativo 
para o bebê e a criança pequena. Estudos de Psicologia, 9(3), 
497-503. 

Rizzo, G. (2010). Creche: organização, currículo, montagem e 
funcionamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

Rodriguez, D. T. (1981). Infant day care: How very young children 
adapt. Children Today, 10-12. 

Rossetti-Ferreira, M. C., Amorim, K. S., & Vitória, T. (1994). A creche 
enquanto contexto possível de desenvolvimento da criança 
pequena. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento 
Humano, 4(2), 35-40. 

Seabra, K. C. (2007). A paternidade em famílias urbanas: uma análise 
da participação do pai na creche-escola e nos cuidados com o 
filho.  Tese de Doutorado não publicada. Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ.

Silva, F., Fernandes, M., Veríssimo, M., Shin, N., Vaughn, B. E., & 
Bost, K. K. (2008). A concordância entre o comportamento de 
base segura com a mãe nos primeiros anos de vida e os modelos 
internos dinâmicos no pré-escolar. Análise Psicológica, 3, 411-422. 

Sluzki, C. (1996). La red social: Fronteras de la práctica sistémica. 
Barcelona: Gedisa.

Vitória, T., & Rossetti-Ferreira, M. C. (1993). Processos de Adaptação 
na Creche. Cadernos de Pesquisa, 86, 55-64.

Weber, L. N. D., Santos, C. S. D., Becker, C., & Santos, T. P. (2006). 
Filhos em Creches no Século XXI e os Sentimentos das Mães. 
Psicologia Argumento, 24(44), 45-54. 

Recebido em: 14/05/2013
Reformulado em: 21/08/2013

Aprovado em: 28/08/2013

Sobre as autoras

Liana Pasinato (lia.pasinato@yahoo.com.br)
Graduada em Psicologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de Erechim, Especialista em 
Psicologia Escolar pelo Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar, Mestre em Psicologia Clínica pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

Clarisse Pereira Mosmann (clarissepm@unisinos.br)
Professora do Programa de Pós-Graduação e do Curso de Psicologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Doutora em Psicologia.



41Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 1, Janeiro/Abril de 2015: 41-48.

http://dx.doi.org/10.1590/ 2175-3539/2015/0191792

A participação dos pais nas pesquisas sobre o 
bullying escolar 

Juliane Callegaro Borsa 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – RJ 

Giovanna Wanderley Petrucci
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – RS

Sílvia Helena Koller
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – RS

Resumo
O bullying é um problema comum na interação de pares e pode implicar em diferentes prejuízos ao longo do desenvolvimento das crianças 
vítimas e agressoras. Pesquisas recentes indicam alta frequência da prática do bullying nas escolas brasileiras, porém ainda são escassos os 
estudos que compreendam este fenômeno a partir de uma perspectiva multifatorial. O presente artigo tem por objetivo apresentar o conceito 
do bullying e mostrar a importância de considerar as variáveis do contexto familiar para sua compreensão. Destaca-se a necessidade de incluir 
os pais das crianças como participantes nas pesquisas empíricas sobre o bullying escolar e a importância da sua participação tanto na avaliação 
como na prevenção deste problema. Por fim, discute-se a inclusão dos pais nas estratégias de intervenção diante do bullying, com vista à 
redução dos fatores de risco presentes no ambiente familiar e dos seus prejuízos para o desenvolvimento socioemocional das crianças.
Palavras-Chave: Bullying; prevenção; crianças.

Parent participation in researches on school bullying
Abstract
Bullying is a common problem in the peer interaction and may result in several difficulties throughout the development of both the victims 
and aggressors. Recent researches point to the high prevalence of bullying in Brazilian schools. However, studies aiming to understand this 
phenomenon from a multifactorial perspective are scarce. This article aims to introduce the concept of bullying, highlighting the importance of 
including family context variables for its comprehension. It is emphasized the need of including the children´s parents as participants in empirical 
research on school bullying and the importance of their participation in both assessing and preventing this problem. Finally, the article discusses 
the inclusion of children´s parents in intervention strategies against bullying aiming to reduce the risk factors in the familiar environment and its 
harm to the children´s socioemotional development.
Keywords: Bullying; prevention; children.

La participación de los padres en las investigaciones sobre el bullying escolar 
Resumen
El bullying es un problema común en la interacción de parejas y puede implicar en diferentes perjuicios a lo largo del desarrollo de los niños 
víctimas y agresoras. Investigaciones recientes indican alta frecuencia de la práctica del bullying en las escuelas brasileñas, sin embargo aún son 
escasos los estudios que comprendan este fenómeno a partir de una perspectiva multifactorial. El presente artículo tiene por objetivo presentar 
el concepto del bullying y enseñar la importancia de considerar las variables del contexto familiar para su comprensión. Se destaca la necesidad 
de incluir los padres de los niños como participantes en las investigaciones empíricas sobre el bullying escolar yla importancia de su participación 
tanto en la evaluación como en la prevención de este problema. Por fin, se discutela inclusión de los padres en las estrategias de intervención 
delante del bullying, con vista a la reducción de los factores de riesgo presentes en el ambiente familiar y de sus perjuicios para el desarrollo 
socioemocional de los niños.
Palabras-clave: bullying; prevención; niños.
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Introdução
A escola é um espaço propício para a interação de 

pares, proporcionando oportunidades para o exercício de 
importantes habilidades pró-sociais, tais como a empatia, a 
cooperação e a amizade. Além da função pedagógica, a es-
cola possui também uma função social, contribuindo para o 
desenvolvimento interpessoal dos alunos e o fortalecimento de 
habilidades para a vida em sociedade (Bengtson, Zepeda, & 
Parylo, 2013; Felden, & Cunha, 2011; Nogueira, 2012; Lisboa, 
& cols., 2002). Por outro lado, o contexto escolar é também um 
ambiente onde dificuldades de interação e problemas de com-
portamento são frequentemente relatados. O período escolar 
corresponde ao estádio do desenvolvimento em que as mani-
festações e as consequências dos comportamentos agressivos 
começam a representar um problema para as crianças, os pais 
e os professores (Borsa, 2012; Lisboa, 2005). 

O bullying é um subtipo de comportamento agressivo 
praticado comumente no ambiente escolar que pode acarre-
tar importantes prejuízos para o desenvolvimento da vítima e 
do agressor (Camodeca, Goossens, Meerum, & Schuengel, 
2002; Olweus, 1994; Unnever, 2005). Quanto às consequ-
ências para a criança que pratica o bullying, destacam-se 
maiores riscos de apresentarem problemas na escola, dificul-
dades nos relacionamentos sociais e transtornos de conduta 
(Cook, Williams, Guerra, Kim, & Sadek, 2010; Rivers, Poteat, 
Noret, & Ashurst, 2009). No caso da vítima, relatam-se tam-
bém problemas escolares, queixas psicossomáticas, baixa 
autoestima e maior vulnerabilidade emocional (Kochender-
fer-Ladd, & Troop-Gordon, 2010; Rivers, & cols., 2009).

Embora ocorra com frequência no ambiente escolar, 
o bullying está associado a características não apenas da 
instituição, mas também dos indivíduos, da família e da 
sociedade. Os modelos teóricos de caráter sistêmico possi-
bilitam uma compreensão do bullying escolar que vai além 
das características dos alunos envolvidos ou dos fatores 
pertinentes à escola. É possível investigar, também, fatores 
da família e de outros contextos relacionados ao problema 
(Barboza, & cols., 2009; Hong, Cho, Allen-Meares, & Espe-
lage, 2011; Lee, 2011; Schultz, & cols., 2012). Embora sejam 
microssistemas distintos, o que ocorre dentro da família ou o 
que se relaciona a ela tem uma importante contribuição para 
o desenvolvimento do indivíduo e para sua adaptação social 
em outros contextos, como, por exemplo, a escola.

O presente artigo tem o objetivo de apresentar o con-
ceito do bullying, como um fenômeno multideterminado, ressal-
tando a importância da família nos estudos acerca do bullying 
escolar. Destaca a necessidade de incluir os pais como partici-
pantes nos estudos empíricos sobre o bullying e enfatiza suas 
contribuições para a avaliação e prevenção do problema.

O bullying escolar numa perspectiva bioecológica 
do desenvolvimento humano

O bullying é um subtipo de comportamento agressivo 
caracterizado pela prática de agressões físicas, verbais ou 

relacionais que ocorrem de modo repetitivo e intencional nas 
interações entre pares. É caracterizado pelo desequilíbrio 
de força ou de poder entre o agressor e a vítima (Olweus, 
1994), a qual pode ser física ou emocionalmente mais fraca 
do que os pares. Além disso, há situações em que mais de um 
agressor age contra uma única vítima, que assume uma po-
sição clara de desvantagem numérica (Olweus, 1994; Rigby, 
2008). Em síntese, pode-se dizer que existem três elementos 
básicos que caracterizam o bullying: a repetição, a intenção 
de causar prejuízo e a desigualdade de poder (Berger, 2007).

O bullying é um fenômeno social influenciado por 
diferentes características do indivíduo, da família, da escola 
e da sociedade em geral. A abordagem bioecológica do de-
senvolvimento humano (Bronfenbrenner, 1986, 1988, 1995) 
se constitui como um importante referencial teórico para a 
compreensão de como esses fatores podem contribuir, dire-
ta ou indiretamente, para a ocorrência do bullying na escola, 
pois, além de mostrar a importância de múltiplos contextos 
para o desenvolvimento humano, aborda os processos de 
interação vivenciados pela pessoa em cada um deles. 

De acordo com a teoria bioecológica, o desenvolvi-
mento humano é compreendido como resultante dos proces-
sos proximais vivenciados pela pessoa em diferentes contex-
tos e ao longo do tempo. São quatro os componentes que 
interagem entre si e influenciam o desenvolvimento humano: 
processos proximais, pessoa, contexto e tempo (Narvaz, & 
Koller, 2005; Tudge, Morkova, Hatfield, & Karnik, 2009). Este 
estudo não pretende explorar em profundidade esses com-
ponentes, mas apresentará definições importantes para a 
compreensão do bullying a partir dessa perspectiva teórica. 

Os processos proximais referem-se às interações do 
indivíduo que ocorrem no seu ambiente externo imediato. 
Podem resultar no desenvolvimento de características in-
dividuais que ajudam ou dificultam a adaptação da pessoa 
ao ambiente (Bronfenbrenner, & Morris, 1998). Os relacio-
namentos das crianças com os pares na escola podem ser 
considerados exemplos de processos proximais vivenciados 
no microssistema escolar. Dependendo das características 
envolvidas nesses relacionamentos, podem resultar em 
relações adaptativas, como a amizade entre pares, ou em 
relações não adaptativas, como o bullying escolar. 

O componente “pessoa” refere-se ao indivíduo em 
desenvolvimento, e tem características que podem influen-
ciar a qualidade dos seus processos proximais (Brofenbren-
ner, & Morris, 1998). Crianças que possuem amplo reper-
tório de habilidades sociais costumam ter maior facilidade 
em construir amizades na escola, o que pode protegê-las 
de se tornarem vítimas potenciais de bullying. Por outro 
lado, crianças com repertório restrito de habilidades sociais 
podem ter dificuldade em interagir com os pares, o que au-
menta a possibilidade de se tornarem alvos do bullying. É 
importante ressaltar que as características da pessoa não 
são estáticas, mas se encontram em constante mudança, 
devido às interações vivenciadas em diferentes contextos 
(Bronfenbrenner, 1995; Brofenbrenner, & Morris, 1998). O 
contexto refere-se aos ambientes frequentados pela pessoa 
ou por outros indivíduos com quem ela convive, os quais 
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exercem influência direta ou indireta sobre ela e sobre os 
seus processos proximais. Subdivide-se em quatro níveis 
inter-relacionados: microssistema, mesossistema, exossis-
tema e macrossistema. 

O microssistema refere-se ao ambiente imediato da 
pessoa, onde ocorrem seus processos proximais. A escola é 
um exemplo de microssistema, pois nela ocorrem interações 
da criança com os pares (processos proximais) que podem 
resultar na ocorrência do bullying. A família é outro micros-
sistema da criança, onde esta vivencia os relacionamentos 
com os pais e os irmãos (processos proximais). Dependendo 
da qualidade dessas interações, a criança pode desenvolver 
características individuais capazes de atuar como fatores de 
proteção contra o bullying na escola. 

O mesossistema refere-se às relações entre os mi-
crossistemas que a pessoa frequenta. No caso da criança 
em idade escolar, um exemplo de mesossistema são as 
relações estabelecidas entre a família e a escola, mais es-
pecificamente, entre os pais e os professores. 

O exossistema diz respeito aos ambientes que exer-
cem influência indireta sobre a pessoa. No caso de uma 
criança em idade escolar, são exemplos de exossistema o 
trabalho dos pais e as relações familiares do professor. 

O macrossistema refere-se ao conjunto de crenças, 
valores, costumes, estilos de vida, religião, formas de gover-
no e outros aspectos que caracterizam a sociedade onde a 
pessoa está inserida. Todos os níveis do contexto possuem 
características que exercem influência direta ou indireta 
sobre as qualidades dos processos proximais do indivíduo 
(Bronfenbrenner, 1988). 

Por fim, o tempo refere-se aos eventos que ocorrem 
tanto na vida da pessoa como na sociedade em geral, in-
fluenciando seus processos proximais e, consequentemente, 
o seu desenvolvimento. Estes eventos podem ser internos 
ao organismo - como, por exemplo, uma doença grave -, ou 
externos ao organismo, como a entrada na escola (Bronfen-
brenner, 1988). Os processos proximais possuem um papel 
central neste modelo, pois são influenciados diretamente 
pelos demais componentes. Dependendo da sua qualidade, 
podem resultar em características individuais adaptativas ou 
não (Narvaz, & Koller, 2005; Tudge, & cols., 2009). 

Apesar de o bullying ocorrer comumente no micros-
sistema escolar, é um fenômeno multideterminado e asso-
ciado a variáveis de diferentes microssistemas nos quais a 
criança está inserida. O microssistema familiar representa o 
principal contexto em que ocorre o desenvolvimento huma-
no, embora não seja o único (Bronfenbrenner, 1986). Dentro 
dele a criança vivencia os seus primeiros processos proxi-
mais, ou seja, as suas primeiras interações recíprocas com 
os pais ou outros cuidadores, as quais poderão promover ou 
dificultar o seu desenvolvimento adaptativo (Bronfenbren-
ner, & Morris, 1998). Essas interações podem resultar no 
fortalecimento de características pró-sociais da criança que, 
por sua vez, podem auxiliar na prevenção de sua participa-
ção no bullying. 

Diante da relevância dessas interações e do fato de 
elas serem influenciadas pelo comportamento e pelas ca-

racterísticas emocionais e afetivas dos membros da família, 
salienta-se a relevância de incluir a participação dos pais nos 
estudos acerca do bullying escolar, com vista a compreender 
como eles percebem o problema e atuam em relação a ele. 
Além disso, eles podem fornecer informações importantes 
sobre a família e sobre os comportamentos da criança fora do 
ambiente escolar e assim contribuir para uma melhor compre-
ensão dos fatores motivadores e mantenedores dos compor-
tamentos agressivos e da vitimização da criança em situações 
de bullying (Sawyer, Mishna, Pepler, & Wiener, 2011).

O papel da família na compreensão do bullying 
escolar

O bullying é um fenômeno complexo, multifacetado e 
multideterminado, que não pode ser compreendido tendo-se 
como foco apenas as variáveis das crianças ou os aconteci-
mentos ocorridos no espaço escolar (Cantini, 2004). A esco-
la tem o compromisso de educar os alunos, fornecendo-lhes 
condições favoráveis ao desenvolvimento saudável; mas 
para realizar o seu papel de modo efetivo, ela necessita do 
apoio da família, pois ambas compartilham de responsabili-
dades na formação dos futuros adultos. 

Apesar do amplo conhecimento acerca da impor-
tância da família para o desenvolvimento humano, a maior 
parte das pesquisas acerca do bullying tem negligenciado 
a participação efetiva de pais, mães e outros familiares ou 
cuidadores (Sawyer, & cols., 2011; Waasdorp, Bradshaw, & 
Doung, 2011; Waasdorp, Pas, & cols., 2011). Para conhecer 
como tem sido a participação dos pais nos estudos nacio-
nais sobre bullying, realizou-se uma busca bibliográfica em 
artigos de Psicologia e áreas correlatas disponíveis online 
na Biblioteca Virtual de Psicologia – BVS-Psi (www.bvs-psi.
org.br). A busca foi realizada no mês de abril de 2013, e 
nela se utilizou como descritor apenas a palavra bullying. 
Foram encontrados, ao todo, 207 artigos, indexados nas 
bases PePSIC (n = 42), SciELO (n = 51) e LILACS (n = 114). 
Após a exclusão de artigos repetidos, não brasileiros e não 
relacionados especificamente ao bullying escolar, restaram 
36 artigos, publicados entre 2005 e 2012 - em sua maioria 
(81%), publicados a partir do ano de 2009. 

Na análise dos artigos selecionados verificou-se que 
apenas 12 discutiram a relação entre bullying e variáveis da 
família. Destes, sete eram estudos empíricos e cinco eram 
estudos teóricos; porém nenhum deles incluiu os pais como 
participantes diretos. Constata-se a existência de uma la-
cuna na literatura nacional acerca da opinião dos pais em 
relação ao bullying escolar. 

Dentre os achados, destaca-se uma pesquisa nacio-
nal, que não foi publicada como artigo científico, mas contou 
com a participação direta dos pais (Fischer, & cols., 2010). O 
estudo, intitulado “Bullying Escolar no Brasil”, foi divulgado 
em formato de relatório de pesquisa. O seu objetivo foi rea-
lizar um levantamento da incidência de bullying em escolas 
públicas e privadas das cinco regiões do país e investigar 
outros aspectos relacionados ao problema, como possíveis 
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causas, perfis das vítimas e dos agressores, modos de ma-
nifestação do bullying e estratégias de combate ao proble-
ma. Foram aplicados questionários em 5.168 alunos de 25 
escolas do País e foram organizados catorze grupos focais 
envolvendo a participação de 133 pessoas (55 alunos, 14 
pais ou responsáveis, 64 técnicos, professores e/ou gesto-
res das escolas).

A participação direta dos pais ocorreu por meio dos 
grupos focais. De acordo com os dados obtidos, observou-se 
que eles percebiam as vítimas como crianças ou adolescen-
tes que possuíam características físicas, comportamentais 
ou emocionais que poderiam torná-las mais vulneráveis às 
agressões dos colegas; já os agressores eram percebidos 
como crianças ou adolescentes que tinham a necessida-
de de discriminar os outros. Quanto à percepção dos pais 
acerca das estratégias utilizadas pelas escolas para lidar 
com o bullying, os pais disseram que os professores não 
estavam preparados para lidar com o problema. Relataram 
que a escola se omitia, transferindo a responsabilidade pela 
resolução do bullying para os pais dos alunos envolvidos 
(Fischer, & cols., 2010).

 Os pais atribuíram as causas do bullying exclusiva-
mente aos alunos, excluindo-se possíveis fatores sociais 
que pudessem contribuir para o problema. Além disso, a 
escola foi considerada pelos pais como uma instituição 
incapaz de enfrentar o bullying eficazmente, portanto, não 
preparada para preveni-lo. Os professores mostraram uma 
visão oposta à dos pais. Para eles, as estratégias adotadas 
pelas escolas eram ineficientes porque os pais não colabo-
ravam com as práticas de combate à violência escolar, não 
participavam das reuniões na escola quando chamados e 
não aceitavam críticas ou sugestões dos educadores quanto 
aos problemas de comportamento dos seus filhos (Fischer, 
& cols., 2010). Observam-se, assim, diferenças de opinião 
entre pais e professores acerca das estratégias de combate 
ao bullying adotadas pelas escolas, o que merece ser me-
lhor investigado em futuros estudos. 

Esses dados foram relevantes por contarem com a 
perspectiva dos pais acerca do bullying escolar, porém a 
pesquisa apresenta limitações, como o número reduzido de 
pais participantes e o pouco aprofundamento em relação à 
sua visão do bullying escolar. Reafirma-se a lacuna existen-
te na literatura nacional acerca de como os pais entendem 
o bullying e como podem contribuir para a sua prevenção. 
Embora pesquisas como esta sejam escassas, estudos in-
ternacionais apresentam algumas informações que podem 
contribuir para futuros estudos brasileiros nessa direção 
(Sawyer, & cols., 2011; Waasdorp, Bradshaw, & cols., 2011; 
Waasdorp, Pas & cols., 2011).

Participação dos pais nas pesquisas sobre bullying 
escolar

Muitas vezes a dificuldade da criança em encontrar 
estratégias adequadas de enfrentamento do bullying exige a 
intervenção efetiva dos pais ou cuidadores (Atlas, & Pepler, 

1998; Olweus, 1994; Rigby, 2008). Embora não participem 
diretamente do cotidiano escolar, os pais são responsáveis 
por tomar as providências adequadas para a resolução dos 
problemas de interação vivenciados por seus filhos, como é 
o caso do bullying (Espelage, & Swearer, 2008; Waasdorp, 
Bradshow, & cols., 2011); mas o que se observa é que os 
pais desconhecem as características, causas e consequ-
ências do bullying, o que dificulta a identificação dos sinais 
de participação dos filhos como vítimas ou agressores e, 
consequentemente, intervenções efetivas para lidar com 
o problema (Sawyer, & cols., 2011; Waasdorp, Bradshaw, 
& Duong, 2011). Esse desconhecimento pode levar muitas 
crianças a não relatarem a ocorrência do bullying por se 
sentirem envergonhadas ou não acolhidas (Atlas, & Pepler, 
1998). Em função disso, tem-se observado, na literatura in-
ternacional, um crescimento no interesse em conhecer como 
os pais percebem as situações de bullying e como atuam em 
relação a elas (Waasdorp, & Bradshaw, 2009), incluindo-os 
como participantes das pesquisas acerca do bullying. 

A opinião dos pais acerca do bullying e a sua atuação 
diante dele estão relacionadas a diferentes características, 
como sexo e idade dos filhos, qualidade da relação dos pais 
com a escola, formas de manifestação do bullying e outras. 
Com relação ao sexo dos filhos, os pais tendem a subesti-
mar a vitimização dos meninos, quando comparados às me-
ninas. Podem pensar que a vitimização não é tão prejudicial 
para os seus filhos como o é para as suas filhas ou, ainda, 
podem acreditar que os meninos são mais legitimados a 
agredir do que as meninas. Com relação à idade, os pais 
tendem a acreditar que as crianças mais velhas são capazes 
de defender-se e de enfrentar os problemas sozinhas, por 
isso deixam de assumir a responsabilidade de intervir diante 
das situações de bullying em que os seus filhos estejam en-
volvidos (Waasdorp, Bradshow, & cols., 2011). 

A qualidade da relação entre os pais e a escola 
pode influir na forma como os pais respondem ao bullying 
(Olweus, 1994). Os pais que não confiam na escola costu-
mam não procurá-la para relatar as situações de vitimização 
dos seus filhos, enquanto os que percebem a escola como 
um ambiente confiável, seguro e aberto, tendem a se en-
volver mais e a buscar ajuda dos professores ou de outros 
representantes da escola (Sheldon, 2002).

Outra característica que pode influir na visão e na atu-
ação dos pais em relação ao bullying é a forma como ele se 
manifesta. Os pais tendem a apresentar maior preocupação 
com os comportamentos agressivos físicos e negligenciam 
o impacto das agressões verbais e relacionais por não as 
perceberem como prejudiciais. Para muitos pais, o bullying é 
compreendido como inevitável e trivial na infância, ou como 
um evento necessário para o amadurecimento social e emo-
cional da criança (Sawyer, & cols., 2011).

O modo como os pais percebem as situações de 
bullying e atuam diante delas influencia também as atitudes 
e as estratégias empreendidas pelas crianças no manejo de 
situações de agressão (Ladd, & Kochenderfer-Ladd, 2002; 
Olweus, 1994; Smith, & Shu, 2000; Waasdorp, & Bradshaw, 
2009). Dentre as estratégias adotadas pelos pais, destacam-
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-se algumas apontadas na literatura como as mais utiliza-
das: conversar com os filhos para ajudá-los a desenvolver 
meios adequados de enfrentamento do problema; contatar 
a escola e os professores a fim de buscar soluções para o 
problema; e conversar com os pais da criança agressora ou 
com ela mesma (Ladd, & Kochenderfer-Ladd, 2002). Eles 
podem, ainda, encorajar seus filhos a recorrerem à ajuda 
dos adultos, a evitarem ou ignorarem os agressores ou, até 
mesmo, a revidarem a agressão com outras agressões físi-
cas ou verbais (Sawyer, & cols., 2011). 

O envolvimento dos pais para a resolução do pro-
blema pode constituir-se como um fator protetivo para as 
crianças, diminuindo as chances de novas vitimizações 
(Rigby, 2008), porém observa-se que eles podem responder 
às queixas dos filhos de maneira mais ou menos efetiva. É 
importante compreender quais são as práticas adotadas pe-
los pais diante de situações de bullying escolar vivenciadas 
por seus filhos para ser possível auxiliá-los na utilização de 
estratégias mais eficazes. O envolvimento efetivo dos pais 
pode ser decisivo para e prevenção e o enfrentamento do 
bullying escolar.

Programas de intervenção para pais diante do 
bullying escolar

Programas de intervenção para enfrentamento do 
bullying têm sido desenvolvidos, sobretudo no contexto inter-
nacional, com o objetivo de prevenir e reduzir sua ocorrência 
nas escolas (para mais detalhes, ver Ferguson, San Miguel, 
Kilburn, & Sanchez, 2007; Merrell, Gueldner, Ross, & Isava, 
2008; Ttofi, & Farrington, 2011; Vreeman, & Carroll, 2007). 
Em um estudo de revisão sistemática e de meta-análise, 
Farrington e Ttofi (2009) apresentaram programas desenvol-
vidos na Itália, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, nos 
Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha, na Finlândia, na 
África do Sul, na Suíça, na Espanha, na Grécia, na Noruega, 
na Nova Zelândia, na Irlanda e na Finlândia. Alguns desses 
programas têm sido desenvolvidos com o objetivo de envol-
ver toda a comunidade escolar, inclusive os pais dos alunos. 
Na Finlândia, o departamento de Psicologia desenvolveu, 
em com junto com o centro de pesquisa em aprendizagem 
da universidade de Turku, um programa nacional antibullying 
denominado KiVa (acrônimo para Kiusaamista Vastaan, 
“contra o bullying”).  O programa foi introduzido nas turmas 
de quarto a sexto anos, durante o ano escolar de 2007-2008. 
Posteriormente foram desenvolvidas três versões adaptadas 
para as turmas de primeiro a terceiro ano, quarto a sexto 
ano e sétimo a nono ano do sistema educacional finlandês, 
equivalentes às idades de 7 a 9, 10 a 12 e 13 a 15 anos. 
O programa utilizou a teoria da aprendizagem social como 
marco teórico para a compreensão dos comportamentos so-
ciais. Foi construído com base em conceitos teóricos acerca 
da posição social de crianças agressivas e dos papéis sociais 
no bullying (Kärnä, & cols., 2011). 

O KiVa envolve pais, alunos e professores, disponibi-
lizando materiais direcionados para cada grupo. Na versão 
de quarto a sexto ano, os alunos participam de 20 horas de 
lições ministradas pelos professores e de atividades virtuais, 
como jogos de computadores, que visam ao combate ao 
bullying. Os professores recebem treinamento para serem 
facilitadores do programa na escola, e os pais recebem um 
manual contendo informações sobre bullying e alguns con-
selhos acerca do que podem fazer para reduzir o problema 
(Kärnä, & cols., 2011).  

O Friendly School (traduzido livremente para o por-
tuguês como “Escola Amigável”) é um programa de inter-
venção desenvolvido na Austrália com o objetivo de auxiliar 
na construção de competências sociais nos estudantes e 
de relacionamentos que ajudem a reduzir o bullying e os 
seus prejuízos (Cross, & cols., 2011). O programa possui 
três níveis de intervenção que são desenvolvidos durante 
dois anos letivos (quarto e quinto anos). O primeiro nível é 
direcionado à escola e tem como objetivo construir compro-
metimento e capacidade de enfrentar o bullying em todos os 
membros da escola. O segundo nível é dirigido a todas as 
famílias dos alunos e visa à conscientização dos pais e ao 
desenvolvimento de habilidades de autoeficácia no enfrenta-
mento do bullying. O terceiro nível é direcionado aos alunos 
e professores e tem como objetivo promover a conscientiza-
ção dos alunos acerca do bullying, ampliando suas atitudes 
e habilidades para enfrentamento do problema por meio de 
atividades dirigidas pelos professores. Estes recebem trei-
namento para desenvolverem intervenções na sala de aula 
utilizando materiais de apoio que facilitam o envolvimento e 
a aprendizagem dos estudantes (Cross, & cols., 2011).

Farrington e Ttofi (2009) referiram-se ainda a outros 
programas antibullying que envolveram a participação dos 
pais, como o Dutch Anti-Bullying Program (Programa Anti-
bullying Holandês), Steps to Respect (Passos para o Res-
peito, nos Estados Unidos), Granada Anti-bullying Program 
(Programa Antibullying de Granada, na Espanha), Toronto 
Anti-bullying Program (Programa Antibullying de Toronto, no 
Canadá) e outros. 

No Brasil, os programas que visam à prevenção ou 
à redução do bullying são escassos, destacando-se estraté-
gias pontuais e aplicadas em poucas escolas, inseridas em 
contextos geográficos muito específicos. Nos anos de 2002 
e 2003 a ABRAPIA (Associação Brasileira Multiprofissional 
de Proteção à Infância e Adolescência) desenvolveu um pro-
grama de intervenção em onze escolas do município do Rio 
de Janeiro (Lopes Neto, & Saavedra, 2003). Envolveu a par-
ticipação dos pais, alunos, professores e funcionários das 
escolas, aos quais forneceu informações acerca de práticas 
que podem contribuir para a prevenção e enfrentamento do 
bullying escolar. Apesar de importante, a iniciativa foi uma 
ação isolada, que não teve continuidade ao longo do tempo. 
Observa-se, assim, que as escolas brasileiras carecem de 
programas antibullying que envolvam toda a comunidade 
escolar, inclusive os pais dos alunos. 

Bullying e participação dos pais   *   Juliane Callegaro Borsa, Giovanna Wanderley Petrucci & Sílvia Helena Koller
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Considerações finais 
O presente artigo teve por objetivo discutir o bullying 

escolar e a importância da inserção dos pais e outros fa-
miliares nas pesquisas e intervenções. O impacto negativo 
do bullying sobre o desenvolvimento psicossocial tanto da 
vítima quanto do agressor aponta a necessidade de novos 
estudos que tenham como propósito a compreensão des-
te fenômeno, com vistas à diminuição da sua incidência. 
Pesquisas de intervenção encontradas na literatura têm se 
destinado principalmente à população da escola, visando à 
conscientização de alunos e professores acerca do bullying, 
mas a maioria não tem apresentado impacto significativo na 
redução do problema. 

Uma das possíveis razões para a falta de efetivida-
de destas intervenções é a não abordagem dos diversos 
contextos que originam, mantêm e sustentam o bullying, 
quais sejam, a família, a escola, a comunidade e a socie-
dade em geral. Conforme propõe o modelo bioecológico do 
desenvolvimento humano, cada contexto apresenta carac-
terísticas importantes e, consequentemente, contribui para 
o surgimento ou para a prevenção do problema. A família, 
em especial, é considerada como o primeiro contexto de so-
cialização dos indivíduos.  Este sistema é responsável pela 
transmissão às crianças, desde seu nascimento, de regras e 
valores que são importantes para a vida em sociedade, seja 
na escola seja em outros ambientes. 

Neste sentido, é relevante o desenvolvimento de 
estudos empíricos nacionais que permitam compreender a 
associação do bullying com variáveis da família, da escola 
e da comunidade. O conhecimento de tais aspectos poderá 
auxiliar os pesquisadores na identificação de como estes 
diferentes contextos têm contribuído, direta ou indiretamen-
te, para o surgimento e manutenção do bullying, ou para a 
sua diminuição. Tais informações serão relevantes, também, 
porque permitirão a inclusão mais efetiva dos pais e pro-
fessores nas intervenções, visando ao ajustamento da sua 
visão diante do bullying e das estratégias que utilizam para 
orientar suas crianças.
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Resumo

A criatividade é um tema presente no ensino de arte, tanto por sua estreita relação com a arte quanto pelas exigências sociais e políticas 
que interferem no contexto escolar e impõem-na como essencial para a ação pedagógica. Com o objetivo de explicitar as manifestações da 
criatividade no trabalho do professor de artes visuais, realizamos observação, entrevistas, análise documental e registros imagéticos em duas 
escolas estaduais. A partir de uma análise qualitativa, definimos os seguintes eixos temáticos: Clima criativo no contexto escolar; Iconografia da 
criatividade no contexto escolar; A criatividade como objetivo e a arte como estratégia; A criatividade no trabalho pedagógico para o aluno com 
deficiência. Concluímos que as manifestações da criatividade apresentam dilemas que oscilam entre os aspectos de sua expressão- naturalizados 
e cristalizados no trabalho pedagógico - e as expectativas dos professores de artes visuais, que buscam condições para a expressão e o 
desenvolvimento da criatividade no contexto escolar.
Palavras-chave: criatividade; trabalho pedagógico; artes visuais.

Creativity manifestations in the educational work of visual arts teacher 
Abstract

Creativity is a present theme in education, being a requirement in art teaching, both by its close relationship with the art, and the social and policy 
requirements which impact school environment and impose the need of creativity into the pedagogical action. In order to explain the creativity 
manifestations in the visual arts teacher work in high school, we performed observations, interviews and pictorial records in two public schools. 
From a qualitative analysis, can be summarized in the following themes: the creative atmosphere in the school context; the iconography of 
creativity in the school context; creativity as objective and art as strategy; creativity in educational work for the disabled student. Summarizing, the 
creativity manifestations present dilemmas between the aspects of its expression, naturalized and crystallized in educational work, and visual arts 
teachers’ expectations, who seek conditions for the creativity expression and development inside the school.
Keywords: creativity; educational work; visual arts.

Manifestaciones de la creatividad en la labor pedagógico del profesor de 
artes visuales 

Resumen

La creatividad es un tema presente en la enseñanza de arte, tanto por su estrecha relación con el arte cuanto por las exigencias sociales y políticas 
que interfieren en el contexto escolar y la imponen como esencial para la acción pedagógica. Con el objetivo de explicitar las manifestaciones 
de la creatividad en la labor del profesor de artes visuales, realizamos observación, entrevistas, análisis documental y registros de imágenes 
en dos escuelas estaduales. A partir de un análisis cualitativo, definimos los siguientes ejes temáticos: Clima creativo en el contexto escolar; 
Iconografía de la creatividaden el contexto escolar; La creatividad como objetivo y el arte como estrategia; La creatividaden lalabor pedagógica 
para el alumno con deficiencia. Concluimos que las manifestaciones de la creatividad presentan dilemas que oscilan entre los aspectos de su 
expresión - naturalizados y cristalizados en lalabor pedagógica - ylas expectativas de los profesores de artes visuales, que buscan condiciones 
para la expresión y el desarrollo de la creatividaden el contexto escolar.
Palabras-clave: creatividad; labor pedagógica; artes visuales.
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Introdução
A criatividade é um tema presente na educação e em 

diversos campos de atuação profissional, mas, no caso do 
professor de artes visuais, assume características especiais, 
sobretudo porque dele é esperado um conhecimento maior 
sobre os processos criativos, e também porque é quase 
uma exigência que esteja presente no desempenho de sua 
função. Isto se deve tanto à estreita relação da arte com os 
processos criativos quanto às exigências sociais e políticas 
que interferem no contexto escolar e impõem a necessidade 
da criatividade na ação pedagógica.

Observamos que na prática pedagógica e no con-
texto escolar existem polêmicas conceituais, de bases 
históricas e/ou epistemológicas, sobre a criatividade, e que 
falta aprofundamento na compreensão de como esta se 
manifesta no processo de ensino e aprendizagem em artes 
visuais. As discussões nesse campo se acentuam quando 
envolvem questões sociais e culturais, sobretudo no que se 
refere às mudanças necessárias à inclusão de alunos com 
deficiência. 

Conforme Martínez (2006a), a educação inclusiva re-
presenta uma mudança de paradigmas e desafia o professor 
a mudar o seu trabalho pedagógico, a utilizar novos procedi-
mentos de ensino e a compreender as especificidades sobre 
a aprendizagem do aluno com deficiência, ou seja, do indiví-
duo que apresenta algum tipo de impedimento de natureza 
física, sensorial ou intelectual. A educação inclusiva é um 
princípio axiológico que fundamenta o projeto pedagógico 
da escola, por isso esta precisa se organizar para promover 
o acesso e a permanência de todos os alunos indistintamen-
te, respeitando as suas características físicas, psicológicas, 
sensoriais, culturais e étnico-raciais. 

Embora existam muitos estudos sobre a relação ou 
importância da criatividade no ensino de Arte, podemos afir-
mar que, de fato, não existem estudos específicos sobre as 
formas de manifestação da criatividade no trabalho pedagó-
gico. Destacamos alguns estudos que permeiam a temática 
e que contribuíram para a compreensão da relação entre 
criatividade e ensino de Arte em distintos tempos históricos. 
O estudo pioneiro de Marin (1976) evidencia que a contribui-
ção da Educação Artística para o desenvolvimento da criati-
vidade no contexto escolar tem como base uma abordagem 
cognitiva e afirma a importância da Arte no currículo escolar 
como princípio do trabalho pedagógico em arte. 

Camillis (2002), refletindo sobre os processos cria-
tivos em arte como balizadores para o ensino de arte, com 
base na Psicologia Histórico-Cultural, evidencia que o tra-
balho pedagógico do professor de arte necessita de uma 
concepção sobre criatividade. Zanela (2007), discutindo a 
educação estética, destaca a necessidade da criatividade 
para a constituição do sujeito e a  necessidade de o profes-
sor ter a sensibilidade para percebê-la. Por fim, destacamos 
o estudo de Pelaes (2010), que, ao analisar o conceito de 
criatividade e o ensino de Arte, evidencia que a criatividade 
apresenta conceitos difusos, que se constituem na defesa 

da educação pela Arte e do desenvolvimento da criatividade 
como um dos objetivos do ensino de Arte. 

Na interface do ensino de Arte com a Educação 
Especial destacamos os estudos de Reily (2008) e Oliveira 
(2008), que apresentam importantes questões conceituais 
sobre essa relação entre arte, ensino da disciplina Arte e 
Educação Especial, apontando aspectos históricos e ressal-
tando a compreensão da criatividade nessa relação. 

Com base nessas reflexões, definimos como objetivo 
explicitar as manifestações da criatividade no trabalho pe-
dagógico do professor de Artes Visuais no contexto da edu-
cação inclusiva com base na abordagem histórico-cultural. 

Dessa maneira, adotamos a concepção de que a 
criatividade é uma atividade subjetiva complexa que evi-
dencia a simultânea condição individual e social das suas 
formas de manifestação e que se expressa na produção de 
algo novo e valioso em algum campo da ação humana (Mar-
tínez, 2006b), enquanto o trabalho pedagógico refere-se 
diretamente à organização e à sistematização do processo 
de ensino e de aprendizagem no contexto escolar e educa-
cional, podendo englobar questões sobre currículo, didática 
e profissionalização da prática docente (Marin, 1996). 

A confluência entre criatividade e trabalho pedagógi-
co consolida-se em aspectos subjetivos, expressos ou ma-
nifestos em produtos ou processos que contribuem para a 
produção de algo novo e valioso para o processo de ensino 
e aprendizagem. Segundo Martínez,

[...] a utilização da expressão criatividade no trabalho 
pedagógico pode favorecer a complexidade desse processo, 
no qual não participa apenas a subjetividade individual do 
professor, mas também, elementos da subjetividade social 
de diferentes espaços sociais tal como se manifestam na 
subjetividade social do espaço escolar (2006b, p. 70. Grifo 
no original).

Utilizar a expressão criatividade no trabalho pedagó-
gico representa uma abordagem inovadora; contribui para a 
explicitação de questões contextuais e permite um estudo 
que evidencie a relação entre o individual e o social. Dessa 
maneira, não centramos nossos estudos no indivíduo, em-
bora o professor de Artes Visuais seja sujeito da pesquisa, 
mas sim, na busca pelo desvelamento da articulação entre 
sujeito e contexto, entre professor e escola, entre criativida-
de e ensino de Arte no contexto escolar.

Método
Para compreender as formas de manifestação do ob-

jeto em estudo, realizamos, no ano de 2010, uma pesquisa de 
campo em duas escolas estaduais de Ensino Médio, situadas 
na zona urbana do município de Campo Grande - MS. Conta-
mos com a colaboração da professora Maria, na Escola A, e 
da professora Joana, na Escola B. Ambas se licenciaram em 
Artes Visuais e em 2008 e tinham dois anos de experiência 
na disciplina Arte, atuando como professoras contratadas. 



51Manifestações da criatividade   *   Alexandra Ayach Anache & Vera Lúcia Penzo Fernandes

No período em que desenvolvemos a pesquisa, ministravam 
aulas para duas alunas com deficiência intelectual1. 

 A entrada no campo empírico foi definida a partir de 
dois critérios: professor com formação em artes visuais e 
a existência de alunos com deficiência nas salas de aula 
pesquisadas.  Os instrumentos para a construção de infor-
mações foram: 1- entrevistas com os professores de Artes 
Visuais, sendo uma delas em junho, abordando questões 
conceituais, e a outra em dezembro, para complementação 
das informações; 2- observação de aula e do ambiente es-
colar, no período de junho a setembro, totalizando 20 ses-
sões na escola A e 11 na escola B; 3- análise de documentos 
como a proposta curricular da rede estadual de ensino para 
o ensino médio, as propostas pedagógicas das escolas e os 
planos de ensino dos professores de Artes Visuais. Enrique-
cemos os registros por meio de fotografias. 

A construção e o tratamento da informação segui-
ram os princípios da epistemologia qualitativa de González 
Rey, 2005, em que se consideram o caráter construtivo-
-interpretativo do conhecimento, a legitimação do singular 
como via de produção de conhecimento e o processo de 
comunicação. Nessa abordagem identificamos aspectos 
subjetivos que constituem as interações entre o professor, o 
contexto escolar e diferentes formas de expressão do objeto 
em estudo. 

 Definimos os seguintes procedimentos para a cons-
trução da informação: 1- registro das informações oriundas 
das observações; 2- transcrição das entrevistas; organi-
zação de fichas analíticas; 3- identificação de indicadores, 
como as formas de menção à criatividade presentes nos 
documentos; 4- o destaque conferido a algumas atividades; 
5- a ênfase e a entonação da voz; 6- a valorização de algu-
mas práticas pedagógicas; 7- a opção por procedimentos de 
ensino; 38- a exposição e uso de imagens.  

A partir do cruzamento e da sistematização das 
informações oriundas dos instrumentos de construção da 
informação, definimos eixos temáticos que consistem em 
categorias analíticas emanadas da realidade estudada. Tais 
eixos permitiram a consolidação da construção da informa-
ção sobre as formas de manifestação da criatividade no tra-
balho pedagógico do professor de Artes Visuais no contexto 
da educação inclusiva. 

Resultados
A seguir apresentamos eixos temáticos que abarcam 

um conjunto de elementos que informam e explicitam pro-
cessos e produtos que, de alguma maneira, representam 
algo novo e valioso para o trabalho pedagógico, ou seja, 
expressam as manifestações da criatividade no trabalho 

1    Essa deficiência se caracteriza pelas dificuldades que o sujeito 
apresenta em duas ou mais áreas do comportamento adaptativo 
(comunicação e linguagem, autocuidados, vida acadêmica, 
segurança, trabalho, lazer, autonomia para tomar decisões etc.), 
podendo se manifestar antes dos 18 anos de idade e com performance 
em teste de quoficiente de inteligência abaixo de 70. (AADID, 2007).

pedagógico, a saber: o clima criativo no contexto escolar; a 
iconografia da criatividade no contexto escolar; a criativida-
de como objetivo e a arte como estratégia; a criatividade no 
trabalho pedagógico para o aluno com deficiência.  

1 O clima criativo no contexto escolar

Uma das formas de manifestação da criatividade no 
trabalho pedagógico está relacionada ao clima favorável 
ao desenvolvimento da criatividade. Esse clima criativo, 
segundo Martínez (1997), não está restrito à ação do profes-
sor, mas emana da própria escola e envolve um complexo 
sistema relacional e comunicacional, abarcando inúmeros 
elementos do funcionamento institucional e das relações 
estabelecidas que estimulam ou inibem a expressão da cria-
tividade.

Observamos que na Escola A as intencionalidades 
educacionais estabelecidas pela escola e as reuniões peda-
gógicas estimulam a expressão da criatividade do professor. 
Por exemplo, a proposta pedagógica da escola apresenta 
um “ideal de homem criador de si mesmo”, isto é, de um 
homem  que, por isso, deve escolher “fazer opções, ser livre, 
a fim de construir um conjunto de valores que norteiam sua 
ação”. Além disso, entre os seus objetivos indica a neces-
sidade de “primar por uma metodologia criativa do corpo 
docente, no processo de recuperação e classificação dos 
alunos”.  A professora Maria entende que esse princípio está 
presente no cotidiano escolar, pois tem liberdade para esco-
lher sua metodologia de ensino e definir seus objetivos de 
ensino e aprendizagem, e ao mesmo tempo, as orientações 
da coordenação escolar, que acontecem em reuniões men-
sais coletivas ou em reuniões individuais, contribuem com 
indicação de estratégias e formas de solucionar dificuldades 
de aprendizagem. Esclarece a professora:

Primeiramente, como eu já disse lá atrás, tem que 
cumprir o Referencial. Agora quanto às outras coisas como, 
é... por exemplo, trabalhar a própria área de Artes, aí, já dei-
xa assim... um pouco mais livre; mas tem que seguir o pro-
grama, a própria criatividade do professor, mas logicamente 
você tem que mostrar o seu caminho. Aqui a coordenadora 
dá o aval dela. Quer dizer que, se não estiver de acordo, ela 
também dá conselhos, ela dá umas dicas, entendeu? 

Contraditoriamente, essas orientações apresentam-
-se, também, como um empecilho à expressão da criativi-
dade no trabalho pedagógico, pois a professora fica preocu-
pada em resolver as necessidades específicas dos alunos 
do Ensino Médio e, ao mesmo tempo, em desenvolver as 
especificidades dos conhecimentos artísticos e estéticos. 
Observamos este conflito na aula do 1° ano D, em que a pro-
fessora Maria propôs uma atividade escrita, em grupo, sobre 
a arte egípcia. Na verdade, seu planejamento foi alterado 
para atender ao encaminhamento de uma reunião pedagó-
gica, que apontava a necessidade de solução para as difi-
culdades dos alunos na interação pessoal e na interpretação 
de texto, visando à preparação para o ingresso e sucesso 
no Ensino Superior. Além disso, ela se vê na obrigação de 
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utilizar os Referenciais Curriculares da Rede Estadual de 
Ensino, tanto que o seu planejamento de ensino é a cópia 
desse documento. 

Embora encontre esses fatores limitadores, a pro-
fessora sente-se valorizada pela forma como a direção e a 
coordenadoria escolar se referem ao seu trabalho:

Eu acho assim, eu sinto que eles valorizam sim, sabe? Por 
que depois eles vêm te dar os parabéns... Por que você 
faz as exposições, eles vêm te dar os parabéns. A partir do 
momento em que eles vêm te dar os parabéns, que aquilo ali 
ficou bonito e o aluno orgulhoso é sinal que você trabalhou 
bem, né? (trecho da fala da professora Maria).

Essa satisfação em ver seu trabalho valorizado cria 
um clima altamente favorável, sobretudo porque a profes-
sora Maria entende que o reconhecimento permitirá que 
continue a desenvolvê-lo; conforme suas palavras “a partir, 
também, do momento em que você fica sabendo, antecipa-
damente, que você já vai ser contratada para o próximo ano 
e, que não é para você é... Firmar contrato com outra escola 
é porque gostaram do seu trabalho, né?” 

A valorização do trabalho pedagógico apresenta-se 
como alento para a professora, gerando uma expectativa de 
ter uma sala específica para as aulas de Arte. Na verdade, 
a falta de um espaço adequado para o desenvolvimento das 
aulas de Arte gera um clima pouco favorável, levando a pro-
fessora a buscar soluções:

Comecei um trabalho em sala de aula com instru-
mentos de pintar tela, eu iniciei, eu não sabia que não podia 
[...] Para não sujar as carteiras [...] Mas, eu vou continuar 
fazendo. Vou fazer de conta que eu não sei [...] Eu já tinha 
feito, (risos) já tinha começado a fazer. Eu só falei para os 
alunos que na próxima aula eu queria o trabalho pronto, né? 
Eles acabaram em casa e trouxeram, por que eu só tenho 
uma aula por semana. Agora vou comprar um plástico, en-
tendeu? E vou dar continuidade àquilo, não vou fazer dentro 
da sala de aula mais. Vou fazer no pátio da escola, ali tem 
uma mesa. Vou fazer ali. Mas eu vou continuar fazendo. (tre-
cho da fala da professora Maria).

A professora Joana também enfrenta falta de espaço 
e de condições favoráveis para a prática artística, o que pode 
ser observado na aula do 1º C, em que os alunos desenvol-
vem uma atividade de modelagem em argila, tendo como 
tema a escultura grega, e no 2º ano B e C, em que os alunos 
fazem uma pintura inspirados na obra de Rubem Valentim. 
Apesar disso, a professora considera que essa dificuldade 
de espaço é superada, uma vez que a escola fornece os 
materiais necessários para as aulas de Arte: 

O professor de Artes tem uma lista de materiais e coloca a 
quantidade que a gente acha necessário e, com o tempo, 
a gente pode ir pedindo mais, né? Só que nem sempre é 
necessário, por que sobra geralmente do outro ano. Algumas 
coisas, é... Os alunos trazem, também. Então, vai formando 
uma corrente aí. A gente vai tudo pro mesmo resultado 
(trecho da fala da professora Joana).

Esse resultado refere-se ao desempenho dos alunos 
e à ideia de um trabalho conjunto, o que gera um clima fa-
vorável à expressão da criatividade, principalmente porque 
a professora acredita que a escola apoia o seu trabalho, 
conforme afirma a professora Joana:

A escola eu acho que apoia cem por cento, até em relação 
a... a...  aos meios. Vamos supor, eu preciso, para a 
apresentação, de um data show, preciso daquilo. Então você 
tem toda a organização para você marcar para o dia que 
você precisa, para que tudo esteja no dia certo, para que 
todos os materiais estejam ali, os necessários. (trecho da 
fala da professora Joana). 

Esse mesmo clima favorável pode ser observado, 
segundo informa a professora Joana, pela liberdade de 
escolha dos referenciais curriculares. A professora não uti-
liza os referenciais curriculares da rede estadual de ensino, 
opta por utilizar os Parâmetros Curriculares Nacionais como 
referência, pois estes oferecem uma maior flexibilidade na 
seleção de conteúdos e na utilização de métodos e procedi-
mentos de ensino. Tal opção é aceita pela escola, o que faz 
a professora sentir-se respeitada e valorizada.  Assim, ela 
acredita ter as condições favoráveis para expressar o seu 
potencial criador no trabalho pedagógico.

2 A iconografia da criatividade no contexto escolar 

O ponto de partida para a construção deste eixo te-
mático foram os registros fotográficos, que nos permitiram 
perceber a visualidade do espaço escolar com maior clareza, 
além de considerarmos as falas das professoras “Olha como 
é criativo!” ou “Não são criativos?”, quando apontavam ou 
mostravam desenhos ou pinturas de seus alunos. A análise 
dessa visualidade permite-nos compreender a subjetividade 
das relações existentes no contexto escolar, apontando os 
limites para o desenvolvimento da criatividade a partir do sis-
tema de crenças e valores culturais e estéticos instituídos, 
direcionados tanto para a reprodução de modelos quanto 
para a produção de algo novo e valioso no trabalho pedagó-
gico do professor de Arte.

As escolas participantes da pesquisa apresentam 
elementos similares, pois elas contam com edifícios proje-
tados e construídos para serem os espaços de produção e/
ou reprodução de saberes. Nas duas escolas observamos 
preocupação com a limpeza e com a organização do espa-
ço, e também com as condições de segurança e de controle 
sobre a circulação de pessoas. Há grades que limitam o livre 
acesso às salas de aulas ou ao pátio da escola. 

No espaço escolar estão dispostos murais, biombos, 
varais e paredes que são utilizados como suporte para fixar 
cartazes, poesias, desenhos, recados e ilustrações variadas, 
dispostos em lugares estratégicos, de fácil visualização e de 
maior trânsito de alunos, funcionários e pais. Servem para 
decorar o ambiente, para informar sobre assuntos diversos e 
para expor atividades produzidas em aula, ao mesmo tempo 
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em que apresentam padrões estéticos.   Especialmente na 
Escola B, observamos o cuidado com o uso de elementos 
decorativos, que contribuem para a criação de um ambiente 
agradável e receptivo. Existem biombos dispostos na entrada 
da escola que apresentam cartazes, trocados de acordo com 
datas comemorativas: festa junina, Dia da Árvore, Natal e ou-
tras. As representações constituem-se de desenhos estereo-
tipados do homem do campo, de árvores e objetos natalinos.

Em alguns casos as imagens expostas foram produ-
zidas por um profissional considerado “criativo”, que se ocu-
pa de fazer a decoração e a manutenção dos murais con-
forme explicação das professoras. Na maioria das vezes, o 
profissional escolhido ou indicado é o professor de Arte, mas 
também pode ser o coordenador, o bibliotecário ou outros 
que tenham habilidades manuais e senso decorativo.

Fazemos destaque especial para os cartazes afixa-
dos nos murais e nas paredes das escolas e das salas de 
aula. Alguns são institucionais e impressos em gráfica, em 
larga escala, e servem para divulgar eventos e ações sociais 
e culturais, promover campanhas de conscientização sobre 
temas diversos, entre outras finalidades. Há também carta-
zes de cartolina feitos pelos alunos e utilizados como um 
recurso didático para facilitar a visualização dos conteúdos 
ensinados. Esses cartazes materializam a reprodução de 
formas visuais aceitas e reconhecidas pelos diversos sujei-
tos do contexto escolar, uma vez que muitas imagens são 
reproduções de personagens de histórias em quadrinhos ou 
desenhos animados, ou ainda são desenhos estereotipados 
de datas comemorativas.

A produção de algo “criativo” pode também ser mate-
rializada nos eventos organizados pela escola. Um deles é a 
festa junina, que aconteceu na escola A. A professora Maria 
ficou responsável por fazer a decoração da festa, juntamen-
te com outras professoras de Arte. No caso, a professora 
evidenciou gostar de realizar a decoração, embora fosse 
“uma atividade muito cansativa”. Por outro lado, decorar a 
escola para o evento lhe conferia um status de professora 
habilidosa e criativa.

Outro evento é a Mostra de Artes, que ocorreu na 
escola A. Na ocasião foram expostos desenhos, objetos 
escultóricos ou pinturas produzidos pelos alunos ao longo 
do ano letivo, selecionando-se apenas os considerados 
“melhores” por melhor representarem a temática, pela ca-
pacidade de reproduzir um modelo, pela expressividade ou 
pelo uso da técnica, conforme relato da professora Maria. 
Destacamos que uma mesma aluna expôs vários desenhos, 
em um espaço especialmente reservado para ela. A aluna 
foi considerada criativa e colocada em destaque pelo uso da 
técnica grafite ou lápis de cor para representar rostos, flores 
e animais. 

3 A criatividade como objetivo e a arte como 
estratégia pedagógica

A concepção do desenvolvimento da criatividade 
como um dos principais objetivos do ensino de Arte encontra 

embasamento nas informações oriundas da análise docu-
mental, das entrevistas e das observações. Tal eixo faz um 
contraponto com a afirmação de Martinez (1997) de que os 
objetivos são necessários para a definição de uma estraté-
gia global para o desenvolvimento da criatividade na escola.  

A definição dos objetivos e da intencionalidade do 
ensino de arte está vinculada diretamente às estratégias pe-
dagógicas, que, segundo Tacca (2006, p. 48) são “recursos 
relacionais que orientam o professor na criação de canais 
dialógicos, tendo em vista adentrar o pensamento do aluno, 
suas emoções [...]”. 

Observamos que as professoras Maria e Joana defi-
nem seus objetivos de ensino e aprendizagem a partir dos 
referenciais curriculares, nacionais ou estaduais, das pró-
prias expectativas quanto à aprendizagem e necessidades 
dos alunos e das orientações definidas pelas escolas para 
o trabalho pedagógico. Para essas professoras, ensinar Arte 
tem como principal objetivo “estimular a criatividade”. Por 
exemplo, para a professora Maria, esse objetivo será alcan-
çado quando for possível desenvolver práticas artísticas em 
sala de aula, pois, segundo ela, a criatividade é a produção, 
o fazer. Explica a professora:

Vou trabalhar máscaras que eu acho que ajuda na 
criatividade, desenha... Ajuda porque você pode criar das... 
das... de formas variadas, também. E, tem mais atividades 
que ajudam, também, tipo desenho. [...] Outra coisa que 
eu queria trabalhar que eu acho que enriquece ah... A 
criatividade do aluno, também, é trabalhar com o teatro. São 
várias as técnicas, né? Que você pode trabalhar em sala 
de aula, né? E que ajuda a enriquecer o conhecimento do 
aluno, né? (trecho da fala da professora Maria).

A produção artística apresenta-se como estratégia 
para estimular a criatividade do aluno. Afirma a professora 
Maria: “Na hora de produzir, fazer suas obras de arte, cada 
um vai fazer a sua de maneira diferente, pode, eu dou a liber-
dade para que eles escolham, dentro do tema que eu quero 
eu cito dois ou três artista, para não ficar aquela cópia”.

Na verdade, observamos o esforço da professora 
Maria em desenvolver algumas ações que visam fomentar 
a criatividade em arte a partir da própria arte, como é o caso 
da uma estratégia de ensino bem-sucedida que aconteceu 
na aula do 1º D, quando a professora propôs uma atividade 
de desenho de observação. A professora colocou sobre a 
mesa uma toalha branca e uma jarra de vidro e flores e pe-
diu que os alunos definissem uma posição que julgassem 
melhor e que, ao mesmo tempo, fosse uma composição que 
tivesse equilíbrio e harmonia. Em seguida os alunos recebe-
ram folhas para fazer o desenho de observação. Os alunos 
participam ativamente da atividade. Nas aulas do 2º e 3º ano 
a professora pediu que os alunos fizessem como tarefa uma 
atividade de pintura em tela.  

Essa professora considera que estimular a criati-
vidade dos alunos significa mostrar que “(...) a produção, 
também, não é só o fazer ali, dentro da sala de aula, ela é o 
fazer fora, é o fazer dentro de uma sala de informática [...] ou 
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ainda de museus [...], porque o objetivo é esse, sempre estar 
estimulando o aluno a ser criativo”.

Neste sentido, destacamos o caso observado na aula 
do 1º ano C, em que os alunos realizavam a apresentação 
de seus resumos sobre impressionismo e pós-impressionis-
mo, fazendo a apresentação em slides, por meio do projetor 
multimídia, na sala de informática da escola.  Um aluno fez a 
apresentação oral, falando fluentemente e sem ler texto (es-
crito por ele mesmo) e sem apresentar cópias; então a pro-
fessora fala: “É assim que eu queria que vocês fizessem!”. 

Para a professora Maria, a criatividade se manifesta 
também em sua ação de planejar a aula:

Da criatividade, por exemplo, de você planejar uma aula, 
assim, que acho que foi o maior desafio para mim até agora, 
porque planejar uma aula, chegar na sala de aula e não é 
nada daquilo que o aluno quer e você ter que ter aquele jogo 
de cintura e “pá!” [estrala os dedos] para mudar a sua aula, 
arrumar uma estratégia rapidinho, mudar de aula, mudar, 
assim, dentro da sala uma outra dinâmica e mudar a sua aula 
e jogar aquela aula pra... para frente, joga um pouquinho mais 
pra frente. Entendeu? (trecho da fala da professora Maria)

Para a professora Joana, esse princípio criativo 
está presente no processo de planejamento de suas aulas, 
quando ideias novas surgem a partir das leituras realiza-
das. Segundo ela, “a criatividade vai brotando, mesmo, por 
conta desse conhecimento que você vai... Se vai focando 
também”. Nesse caso o foco está nas estratégias de ensino 
para desenvolver a criatividade dos alunos, o que significa 
possibilitar que o aluno tenha uma percepção mais sensível 
das coisas, mostrando que a arte contribui para o desen-
volvimento humano. Podemos observar que a professora 
Joana desenvolve atividades realizadas com o intuito de 
contribuir para o desenvolvimento da criatividade. Segundo 
ela, isso tem base “[...] no improviso, muitas vezes, a discus-
são, a leitura de imagens, se localizar em tempo e espaço”. 

Afirma a professora Joana: “A criatividade é algo que 
todo mundo tem, mas que nem todo mundo desenvolve. [...] 
Só que tem que ser exercitado”. Por isso em suas aulas ela 
fomenta a interação entre os alunos, por meio de aula dia-
logada e com direcionamentos que contribuem para que o 
aluno se expresse criativamente. Por exemplo, na aula do 
2º B a professora faz uma discussão com os alunos sobre o 
processo de produção de uma peça de teatro com base no 
filme Carlota Joaquina, visando à definição e à distribuição 
de funções. Os alunos apresentam ideias sobre a montagem 
do teatro. A professora ouve cada aluno e faz anotações em 
seu caderno, faz comentários e perguntas mais específicas, 
incentivando os alunos a fazerem suas propostas e expres-
sarem suas ideias. 

O mesmo procedimento é adotado na aula seguin-
te, quando a professora Joana encerra a exibição do filme 
Carlota e solicita aos alunos, como tarefa, uma pesquisa a 
sobre Debret. Pede que façam resumos: “[...] não adianta 
trazer textos enormes, mas não saber falar sobre eles [...]”. 
Em seguida é feito um debate sobre o filme Carlota Joa-

quina, em que os alunos participam, fazendo comentários 
ou respondendo às perguntas da professora. Depois ela os 
orienta que, após assistir ao filme, deverão fazer um resumo 
dele, com comentários e críticas, expondo pontos de vista a 
respeito.

A solicitação de pesquisas sobre a temática estudada 
é uma estratégia de ensino que a professora utiliza como 
forma de complementar os estudos e suprir o limitado tem-
po das aulas de Arte. Em quase todas as aulas, os alunos 
recebem como tarefa a realização de pesquisas sobre o 
assunto da aula dada ou da aula seguinte, pesquisas que, 
na verdade, consistem no levantamento de informações so-
bre o conteúdo da aula, apresentado em forma de resumos 
escritos no caderno. A professora diz que é um pouco difícil 
a aceitação da necessidade de estudos complementares, 
mas todos os alunos fazem a tarefa solicitada. A postura da 
professora é de manter sempre um diálogo com os alunos, 
aceitando questionamentos que expressem uma postura 
crítica sobre a realidade. 

Na definição de estratégias de ensino podemos per-
ceber que parte do que é definido pela professora necessita 
do interesse e participação ativa do aluno.  Por exemplo, 
na aula do 2º ano A, a professora Joana, ao propor a pin-
tura tendo como base a obra de Rubem Valentim, orienta e 
acompanha o desenvolvimento da atividade. Uma aluna diz 
não saber como fazer a pintura, ao que a professora respon-
de: “A atividade é essa, o tema é esse. Agora, você pode 
utilizar de sua criatividade para resolver isso”. 

4 A criatividade no trabalho pedagógico para o 
aluno com deficiência

Este eixo apresenta uma análise da relação entre 
a criatividade no trabalho pedagógico e o aluno com defi-
ciência. Este também é um eixo que emana da pesquisa 
empírica, tendo como base as observações e entrevistas. 
Notamos, primeiramente, que nas escolas colaboradoras 
encontramos alunas com deficiência intelectual, uma coin-
cidência que contribuiu para uma análise do trabalho pe-
dagógico com alunos com deficiência intelectual, em duas 
situações distintas.

Para a professora Joana, a educação inclusiva re-
quer um trabalho mais direcionado: o aluno com deficiência 
precisa de um esclarecimento maior, “precisa ser questio-
nado se entendeu, se concluiu a atividade”. A professora 
entende que a educação inclusiva nem sempre é inclusiva, 
pois apenas tratar o aluno com deficiência de maneira dife-
renciada dos demais alunos não contribui para o aprendiza-
do. Segundo a professora Joana, “dispor de outro professor 
para o aluno que tem mais dificuldade seria muito bacana, 
embora utópico”.

A orientação da Escola A é que os professores desti-
nem maior atenção ao aluno com deficiência, que elaborem 
provas diferenciadas para ele. Além disso, explica as carac-
terísticas da deficiência. Assim, para a professora Joana, o 
seu trabalho pedagógico deve ser “um pouco mais direcio-
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nado”, sendo que o algo novo e valioso que ela realiza para 
a aluna com deficiência consiste na elaboração de questões 
com uso de termos menos técnicos e com nível de dificulda-
de menor, para que sejam de compreensão mais acessível. 
Além disso, seguindo as orientações da escola, ela permite 
que a aluna realize as provas com consulta. 

Afirma a professora Maria: “É preciso dar uma aten-
ção especial ao aluno com deficiência, mas isto é uma ta-
refa difícil, com apenas uma aula por semana”, além de ser 
grande a quantidade de alunos na sala de aula. De qualquer 
maneira, a professora percebeu que a aluna tinha dificul-
dades de memorização e por isso procura dar-lhe atenção 
diferenciada - por exemplo solicitar atividades mais fáceis, 
ou seja, com nível menor de exigência sobre a compreensão 
de conceitos, aceitando respostas mais curtas e rápidas; 
conversar com a aluna e observar se ela consegue realizar 
a atividade solicitada; perguntar à aluna o quê e como ela 
faria a atividade. Afirma a professora:

Eu tento trabalhar assim: explicava para ela o conteúdo, 
sentava do lado, chamava ela, explicava o conteúdo, 
perguntava para ela, acabava de explicar: “O que você 
entendeu?”. Às vezes se via, ela não é de falar muito... 
Olhava... “Não entendi nada”. Aí falava de novo. Aí chegou 
no fim e eu comecei a trabalhar […] mais o sistema de 
apostila para sobrar tempo para trabalhar com ela. Aí, 
passar a apostila para ela para ver o que que ela é capaz de 
fazer. Mesmo tendo a apostila do lado, é muito pouco” (fala 
da professora Maria). 

A professora buscava compreender o que e como 
a aluna tinha aprendido, e de acordo com as respostas, 
buscava outros procedimentos, como por exemplo, continu-
amente se dirigir à aluna ou chamá-la à sua mesa para ex-
plicar novamente o conteúdo ou atividade. Na aula em que 
realizou trabalho em grupo, inseriu a aluna com deficiência 
no “grupo das intelectuais”, para que ela pudesse estar junto 
com um grupo mais avançado e em condições de ajudá-la 
no processo de aprendizagem. 

A professora Maria deixou evidente a busca por no-
vas estratégias e procedimentos para conseguir que a aluna 
aprendesse, mesmo considerando que atingir esse objetivo 
seria muito difícil, devido à condição da aluna. Segundo pro-
fessora, a aluna chegou a um estádio em que a capacidade 
de reter informações é limitada, e que “(...) agora a aluna 
tende a esquecer o que aprendeu”.  Além disso, a professora 
Maria considera que o que é importante para a aluna com 
deficiência “é que ela tenha um diploma para trabalhar de 
empacotadora numa loja”; por isso mesmo, embora tente 
utilizar metodologias diferenciadas, reconhece que a sua 
ação é limitada, assim como a ação da escola, pois ambas 
sabem que a aluna está em sala de aula apenas para conse-
guir o documento de conclusão do Ensino Médio, para poder 
ingressar no mercado de trabalho.

Discussão
A singularidade do contexto escolar e dos sujeitos 

em questão mostra que pode existir, ou não, uma intencio-
nalidade implícita que contribua para o desenvolvimento da 
criatividade. Isto pode ser percebido em processos e formas 
de organização do trabalho pedagógico ou em produtos que 
compõem a visualidade da escola, os quais podem deixar 
transparecerem interações complexas entre o professor, o 
aluno e o contexto escolar, bem como sentidos e significados 
que propiciam ou inibem as manifestações da criatividade.

Observamos que os documentos institucionais 
representam e comunicam formas socialmente aceitas e 
historicamente determinadas de conceber a criatividade. 
Tais concepções nem sempre são conhecidas ou estão em 
consonância com as dos professores, e em níveis e graus 
distintos, também colaboram ou inibem as manifestações da 
criatividade do trabalho pedagógico.

Um aspecto importante a ser destacado é que o con-
ceito de criatividade expresso pelas professoras e aquele 
expresso nos documentos analisados apontam para dire-
ções distintas: ora abrangem uma concepção bioligicista 
de criatividade, compreendida como uma força vital sem 
precedentes e sem repetições, transmitida pelos códigos 
genéticos e por isso mesmo não educável (Wechsler, 2002). 
Também podem esbarrar em uma concepção relacionada 
à gestalt – em que a pessoa identifica lacunas ou tensões 
dentro de uma determinada estrutura e procura resolver os 
problemas. A solução surge repentina e inusitadamente, em 
um insight, ou seja, num momento exato em que se chega à 
compreensão da natureza íntima de algo. Essa concepção 
tem ampla influência no ensino de Arte, principalmente a 
partir da Psicologia da Visão Criadora, de Arnheim (2005). 

Nota-se que as concepções carregam também uma 
abordagem cognitiva, que valoriza o estudo das habilidades 
criadoras, principalmente quando comparadas ou relaciona-
das com outros tipos de habilidades. O pensamento criativo 
implica sempre a resolução de problemas, ou seja, a produ-
ção de respostas diferentes e alternativas. Tal abordagem 
teve grande impacto no ensino de Arte, contribuindo para a 
defesa da Arte na escola (Barbosa, 1975), e ainda permane-
ce, mesmo que distanciada dos princípios teóricos.

Tais concepções tangenciam a diversidade de inte-
resses e metodologias, de determinações ou orientações 
para o trabalho pedagógico que, de maneira contraditória, 
impedem ou criam condições à expressão da criatividade. 
Existe assim uma tensão constante entre a possibilidade e 
a impossibilidade, e nestas condições o professor aproveita-
-se de brechas existente nas relações interpessoais e insti-
tucionais para superar as dificuldades encontradas. 

O clima favorável para a criatividade provém das 
relações entre o sujeito e o contexto escolar e se materia-
liza na liberdade de escolha que o professor pode ter, bem 
como na confiança depositada na prática pedagógica, sendo 
que os aspectos culturais evidenciados na visualidade do 
espaço escolar são determinantes para a expressão de sua 
singularidade.  A simples capacidade de associar e combinar 
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estratégias de ensino, objetivos e conteúdos, reagrupando-
-os de maneira nova e com valores singulares, constitui uma 
das formas de manifestação da criatividade do professor.

Um fator que inibe a expressão da criatividade no 
trabalho pedagógico é o tempo, sobretudo porque o tempo 
escolar é planejado, controlado e organizado, o que contri-
bui para a definição de formas de agir e de pensar. O tempo 
escolar, segundo Frago (2000, p. 104), é [...] una modalidad 
más del tiempo social y humano, un tiempo diverso y plural, 
individual e institucional, condicionante de y condicionado 
por otros tiempos sociales [...]. Traz junto de si uma ideia de 
curso escolar - organizado em dias letivos, número de horas 
semanais para cada disciplina escolar, com a realização de 
atividades com indicação de duração, início e fim previa-
mente estabelecidos. Essa planificação do tempo escolar 
impacta a organização do trabalho do professor, gerando um 
clima de conflitos nas relações institucionais e interpessoais 
que é pouco favorável ao surgimento de novas formas de 
organizar o trabalho pedagógico.

Além desse clima criativo, enfocamos a visualidade 
da criatividade do espaço escolar, que pelos seus produtos 
cria uma série de imagens e representações da atividade 
criadora humana. Em princípio, a criatividade não pode ser 
vista, pois é um estado, uma ação; mas isto não impede 
que ela seja analisada pelos produtos gerados pelo trabalho 
pedagógico, e no caso da escola, os painéis decorativos e 
as apresentações artísticas em eventos escolares consoli-
dam-se como produtos da imaginação criadora apreciados 
e enaltecidos pelo seu valor decorativo, deixando transpare-
cer uma concepção de arte como decoração. Ora, conforme 
afirma Janson (2007), uma das razões para o homem criar 
obras de arte é a necessidade de enfeitar e de decorar o 
mundo a sua volta, de maneira a dar a si próprio e ao mundo 
uma nova forma ideal. 

Os valores estéticos e artísticos desses produtos 
da criatividade sintetizam processos que os constituem, 
inclusive evidenciando facetas do processo de ensino e de 
aprendizagem em artes visuais. Por isso mesmo existe um 
conjunto de imagens que, uma vez analisadas, configuram 
uma representação imagética da criatividade no contexto 
escolar, sobretudo porque o espaço escolar nos fala, “de 
modo expreso o simbólico, del tipo de educación que en el 
se imparte” (Frago, 2000, p. 99).

O espaço escolar é visto de maneira fragmentada e a 
visualidade existente expressa conceitos estéticos e artísti-
cos que se constituem como valores culturais naturalizados 
e constantemente reproduzidos no contexto escolar. Confor-
me Franco e Bonamino (2005), nas análises do espaço es-
colar geralmente se discutem apenas aspectos pedagógicos 
e ideológicos existentes na forma de ocupação dos espaços, 
enquanto as questões estéticas ficam de lado. Mesmo que 
as artes visuais (principalmente o desenho) sejam utilizadas 
como estratégias para o desenvolvimento da criatividade, 
ainda existem questões da educação estética ou de uma 
educação criadora nela engendradas que precisam ser mais 
bem sistematizadas e compreendidas no contexto escolar. 

A análise do trabalho pedagógico com alunos com 
deficiência evidenciou que as estratégias pedagógicas e as 
formas de avaliar podem representar a consolidação de um 
processo de ensino e de aprendizagem de um novo tipo, 
mas também uma forma de adaptação dos alunos com 
deficiência ao sistema disciplinador e institucionalizado do 
conhecimento. É interessante destacar que a finalidade da 
educação para o trabalho é uma prerrogativa legal do En-
sino Médio, e se torna mais evidente no cotidiano escolar 
justamente quando se verbaliza que o motivo da presença 
dos alunos com deficiência é a necessidade do certificado 
para ingressar no mercado de trabalho.

Diante de tais resultados, percebemos que as mani-
festações da criatividade no trabalho pedagógico acontecem 
mesmo que, conforme as palavras de Vigotski (2009), em 
mínimas partículas ou de maneira difusa. São constituídas 
de dilemas que oscilam entre os aspectos da expressão, 
naturalizados e cristalizados no trabalho pedagógico, e das 
expectativas dos professores de artes visuais, que buscam 
condições para a expressão e o desenvolvimento da criativi-
dade no contexto escolar.

Considerações finais
Não temos a pretensão de ter esgotado as possibili-

dades de apreensão da realidade, nem a tomamos como a 
única forma possível. De fato, buscamos captar o objeto de 
estudo em seu movimento, e entendemos ter conseguido 
atingir o objetivo proposto, embora a falta de estudos simila-
res tenha dificultado a construção das informações.  

A criatividade apresenta-se como objetivo e um 
ideal a ser atingido e como um tema relevante, mas com 
propostas e estratégias pedagógicas pouco sistematizadas. 
O professor desenvolve estratégias voltadas para a aprendi-
zagem de seus alunos, mas a sua ação criadora está sujeita 
às condições materiais para a produção do conhecimento e 
para o desenvolvimento de novas propostas de ensino e de 
aprendizagem. Por vezes, a atividade criadora fica restrita à 
prática pedagógica e à exclusiva iniciativa pessoal.

Nesse sentido, entendemos ser necessário continuar 
a realizar estudos não somente sobre conceitos de criati-
vidade, mas também sobre as formas e as condições de 
manifestações da criatividade no trabalho pedagógico. Seria 
necessário, também, realizar estudos sobre aspectos estéti-
cos e artísticos existentes no espaço escolar que contribuem 
para a imitação, e não para a criação. Neste sentido, várias 
pesquisas podem ser realizadas.
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Resumo
A literatura científica evidencia os efeitos promissores do uso da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) por educandos com autismo. Entre 
os recursos utilizados da CAA por essa população destacam-se o Picture Exchange Communication System (Pecs) e as estratégias derivadas 
do Aided Modeling Intervention (AMI). O objetivo do presente estudo consistiu em avaliar a eficácia de uma adaptação do protocolo Pecs e das 
estratégias do AMI para o desenvolvimento da comunicação de uma criança autista de cinco anos, tendo-se uma professora como agente de 
intervenção. Os dados foram coletados durante atendimento pedagógico realizado em uma clínica. No programa de intervenção a professora 
foi capacitada a usar o Pecs associado a estratégias do AMI para aumentar a frequência de interações com o aluno no decorrer das atividades 
pedagógicas. Um delineamento quase experimental registrou aumento na frequência de iniciativas de interação do aluno com a utilização dos 
pictogramas e com mudanças no estilo de interação da professora.
Palavras-chave: Comunicação; criança; autismo.

Merging practices in Alternative Communication: An autism case study
Abstract
Communication impairments, typically observed in individuals with autism, may be minimized by the use of Augmentative and Alternative 
Communication (AAC). The Picture Exchange Communication System (PECS) and Aided Modeling Intervention (AMI) are AAC protocols typically 
used with this population. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of adapting PECS for a preschooler with autism, having 
his teacher as an intervention agent.  Data were collected during individualized teaching sessions, conducted at a private clinic. The teacher 
was taught to implement the PECS protocol, associated with AMI Strategies to increase the frequency of interactions with the student during 
educational activities. A quasi-experimental design revealed increase in the student´s communication turns using the pictograms and changes in 
the teacher´s communication style. 
Key words: communication; child; autism. 

Mezclando prácticas en Comunicación Alternativa: caso de un niño con 
autismo

Resumen
La literatura científica evidencia los efectos promisores del uso de la Comunicación Alternativa y Ampliada (CAA) por educandos con autismo. 
Entre los recursos utilizados de la CAA por esa populación se destacan el Picture Exchange Communication System (Pecs) y las estrategias 
derivadas del Aided Modeling Intervention (AMI). El objetivo del presente estudio se constituyó en evaluar la eficacia de una adaptación del 
protocolo Pecs y de las estrategias del AMI al desarrollo de la comunicación de un niño autista de cinco años que tuvo una profesora como agente 
de intervención. Los datos fueron recolectados durante atención pedagógica realizada en una clínica. En el programa de intervención la profesora 
fue capacitada a usar el Pecs asociado a estrategias del AMI para aumentar la frecuencia de interacciones con el alumno en el transcurso de 
actividades pedagógicas. Un delineamiento casi experimental registró aumento en la frecuencia de iniciativas de interacción del alumno con la 
utilización de los pictogramas y con cambios en el estilo de interacción de la profesora.
Palabras-clave: comunicación; niño; autismo.
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Introdução
Os “Transtornos Invasivos do Desenvolvimento” 

abrangem uma gama de síndromes constituídas por distúr-
bios qualitativos na interação social recíproca, na comuni-
cação verbal e não verbal e na manifestação de padrões 
restritos de interesses, atividades e condutas repetitivas 
e estereotipadas (Klin, 2006). Considerados transtornos 
de alta incidência que afetam um em cada 160 indivíduos 
(Elsabbagh, & cols. 2012), esse conjunto de síndromes, 
com etiologias múltiplas, atinge homens em uma proporção 
quatro vezes maior do que mulheres (Klin, 2006). Dentre 
os transtornos que compõem os TID, o mais prevalente e 
conhecido é o transtorno autista ou autismo.

Atrasos significativos no desenvolvimento da lingua-
gem constituem uma característica determinante do autis-
mo. Embora as estimativas variem, entre 20 e 30% dessa 
população não desenvolvem, para fins comunicativos, a 
linguagem verbal (Klin, 2006). Dos que falam, muitos evi-
denciam atipicidades como ecolalia, inversão pronominal ou 
dificuldades na prosódia (Macedo, & Orsati, 2011). 

Prejuízos na compreensão da linguagem falada é 
outra particularidade dessa população (Klin, 2006). Alguns 
estudos sugerem que essa dificuldade está relacionada às 
disfunções sociais inerentes à síndrome (Mongillo, Irwin, 
Whalen, Klaiman, & Schultz, 2008). Esses dados são corro-
borados por pesquisas que indicam que pessoas com autis-
mo têm dificuldades em compreender expressões faciais e 
identificar emoções em tons de voz e evidenciam preferência 
por estímulos não verbais em relação aos verbais (Mongillo, 
& cols., 2008).

Por seus prejuízos na comunicação expressiva e 
receptiva, pessoas com autismo são consideradas boas 
candidatas ao uso da Comunicação Alternativa e Ampliada 
(Nunes, 2008; Wendt, 2009; Macedo, & Orsati, 2011). A CAA 
é uma área da prática clínica e educacional que objetiva 
compensar, temporária ou permanentemente, os prejuízos 
na comunicação expressiva e receptiva (Beukelman, & Mi-
renda, 1998). A CAA envolve o uso de gestos manuais, ex-
pressões faciais e corporais, símbolos gráficos (fotografias, 
gravuras, desenhos, linguagem alfabética, objetos reais e 
miniaturas), voz digitalizada ou sintetizada e outros meios de 
efetuar a comunicação face a face de pessoas que apresen-
tam limitações no uso e/ou compreensão da linguagem oral. 
Os recursos da CAA podem substituir ou suplementar as 
funções da fala. A denominada “Comunicação Alternativa” 
se dá quando os recursos substituem a fala, e a Comunica-
ção Ampliada, quando a suplementam.

O uso de sistemas alternativos de comunicação para 
pessoas com autismo vem sendo registrado na literatura 
desde a década de 1970 (Nunes, 2008). A partir desse perío-
do, três tipos de sistemas têm se destacado: sinais manuais, 
sistemas pictográficos assistidos de baixa tecnologia e sis-
temas assistidos com acionadores de voz (para revisão ver 
Nunes, 2008; Wendt, 2009). Entre os sistemas pictográficos 
reportados merecem destaque os protocolos que empregam 

estratégias derivadas do Aided Modeling Intervention (AMI) 
e o Picture Exchange Communication System (Pecs). 

O AMI é um modelo de intervenção que prevê o uso 
de sistemas assistidos de CAA por parceiros sociais como 
forma de promover a comunicação de pessoas desprovidas 
de fala funcional (Drager, 2009). Pesquisas indicam que o 
uso do sistema pelos parceiros pode reduzir comportamen-
tos inadequados (Drager, & cols., 2006), assim como favore-
cer a compreensão de enunciados verbais e estimular o uso 
da CAA por pessoas autistas (Cafiero, 2001; Drager, & cols., 
2006). O AMI adota estratégias derivadas do Ensino Natura-
lístico (EN), um modelo geral de intervenção em linguagem 
que valoriza a dimensão pragmática da linguagem, mesclan-
do pressupostos teóricos do modelo comportamental com 
teorias interacionistas do desenvolvimento infantil, além 
de outras proposições (Nunes, 1992; Drager, 2009). O EN, 
que ganhou notoriedade a partir da década de 1980, surgiu 
como resposta às dificuldades evidenciadas nas estratégias 
de ensino derivadas do modelo comportamental em promo-
ver a generalização de respostas aprendidas em ambientes 
artificiais (Prizant, & Wetherby, 1998). Na atualidade, o EN é 
compreendido como uma prática cientificamente válida para 
populações com autismo (National Autism Center, 2011). 
Entre os elementos característicos desse modelo destacam-
-se: a) o envolvimento de parceiros sociais significativos 
(familiares, pessoas próximas, amigos); b) o uso de refor-
çadores indicados pelo educando; c) o uso de contingências 
do meio natural como mecanismo de aumentar a frequência 
de emissões de comportamentos desejadas; e e) o ensino 
realizado durante atividades cotidianas em contextos e 
ambientes naturais (Drager, 2009; Nunes, 1992; Prizant, & 
Wetherby, 1998). 

  O Pecs ou Sistema de Comunicação por Troca 
de Figuras foi desenvolvido por Bondy e Frost (1994) em 
resposta às dificuldades de uma parcela expressiva de pa-
cientes com autismo em desenvolver a comunicação funcio-
nal por meio de treino verbal ou o uso da língua de sinais 
(Nunes, 2008). É um protocolo de ensino desenvolvido em 
seis fases que capacita o indivíduo com distúrbios de comu-
nicação a se expressar por meio de um sistema pictográfico. 
De forma específica, ele aprende que, entregando cartões 
contendo representações visuais de objetos/ações alme-
jadas consegue ter acesso a esses itens. O programa tem 
seus pressupostos teóricos apoiados na Análise Experimen-
tal do Comportamento, que considera a linguagem como um 
comportamento como qualquer outro, adquirido a partir de 
contingências (Frost, & Bondy, 2002). O contexto estrutura-
do e o uso de estímulos concretos (figuras) proposto pelo 
Pecs parecem favorecer a rápida aprendizagem do sistema 
(Fidalgo, Godoi, & Gioia, 2008).

Em uma das primeiras investigações sobre o Pecs, 
Bondy e Frost (1994) avaliaram os efeitos do referido proto-
colo nas habilidades comunicativas de 85 crianças com TID. 
Os resultados indicaram que uma parcela expressiva dos 
participantes aprendeu a utilizar os pictogramas, associados 
ou não à linguagem verbal.
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Desde a publicação da pesquisa de Bondy e Frost 
(1994), diversos estudos replicando o Pecs foram produzi-
dos. Muitas dessas investigações foram sumarizadas em 
revisões científicas publicadas na literatura nos últimos 
anos (Tien, 2008; Sulzer-Azaroff, Hoffman, Horton, Bondy, 
& Frost, 2009; Preston, & Carter, 2009; Flippin, Reska, & 
Watson, 2010). Tien (2008) sintetizou os achados de treze 
estudos desse tipo, envolvendo 125 participantes com au-
tismo, publicados entre 1998 e 2005. Sulzer-Azaroff e co-
laboradores (2009), por sua vez, analisaram os efeitos do 
Pecs em autistas em 23 pesquisas produzidas entre 1996 
e 2007. Preston e Carter (2009) ampliaram essas análises, 
avaliando os efeitos do Pecs em 456 participantes, distribu-
ídos em 27 estudos publicados entre 1993 e 2007. Por fim, 
Flippin e colaboradores (2010) avaliaram artigos publicados 
entre 1994 e 2009. Essas revisões científicas indicaram que 
o Pecs favoreceu a comunicação de uma parcela expressiva 
de pessoas com TID, com limitada fala funcional. 

Contrapondo-se aos achados de Bondy e Frost (1994), o 
uso do sistema nem sempre resultou no desenvolvimento da 
oralidade dos participantes autistas (Preston, & Carter, 2009; 
Flippin, & clos., 2010). Da mesma forma, os efeitos do Pecs 
na redução de comportamentos desadaptativos não foram 
consistentes em diversos estudos analisados (Preston, & 
Carter, 2009). Assim, embora algumas revisões sugiram que 
o Pecs é uma prática empiricamente validada1 (Tien, 2008; 
Sulzer-Azaroff, & cols., 2009), outros estudos salientam a 
necessidade de mais pesquisas (Flippin, & cols., 2010). 

Adaptações do sistema Pecs (e.g. Cummings, & 
Williams, 2000; Kravits, Kamps, Kemmerer, & Potucek, 
2002), assim como outros protocolos que empregam a co-
municação por meio de trocas de figuras, têm sido regis-
tradas na literatura internacional e evidenciado resultados 
promissores (Frea, Arnold, & Vittimberga, 2001; Nunes, & 
Hanline, 2007). Cummings e Williams (2000) - por exemplo, 
combinaram o Pecs com treino verbal para desenvolver em 
crianças autistas (três a cinco anos) a comunicação expres-
siva. Os resultados da pesquisa indicaram que quatro dos 
cinco participantes aprenderam a usar o Pecs e a verbalizar 
o que ouviam. No estudo de Kravits e colaboradores (2002) 
o Pecs foi associado ao treino de habilidades sociais em 
uma menina autista de seis anos. Os dados revelaram que 
é adequado o uso do sistema pictográfico e que aumentou 
a frequência de interações sociais da criança nos contextos 
escolar e familiar. 

Frea e colaboradores (2001), por sua vez, utiliza-
ram um sistema de comunicação por meio de troca de fi-
guras, para reduzir os comportamentos desadaptativos de 
um menino não verbal de quatro anos com diagnóstico de 
autismo. Através de estratégias comportamentais, a crian-

1   Práticas cientificamente válidas são definidas como métodos 
e técnicas que tenham satisfeito padrões científicos rigorosos 
determinados por múltiplos revisores e que, quando replicados de 
forma consistente, válida e fidedigna, tenham produzido resultados 
positivos (Nunes, Nunes Sobrinho, 2010).

ça aprendeu a solicitar itens de sua preferência por meio 
dos pictogramas. Essa habilidade resultou na redução de 
comportamentos agressivos. Esses dados corroboram os 
achados de Bondy e Frost (1994) sobre a redução de com-
portamentos agressivos mediante a aprendizagem de um 
sistema de CAA.

Um sistema de comunicação por meio de troca de 
figuras, não caracterizado como o Pecs, foi também utili-
zado em estudo conduzido por Nunes e Hanline (2007). As 
referidas autoras capacitaram um pai a ensinar o seu filho 
autista (quatro anos) a utilizar os pictogramas em duas ro-
tinas domésticas: alimentação e brincadeira. No programa 
de capacitação, o pai aprendeu a empregar estratégias na-
turalísticas de ensino para promover o uso do sistema de 
comunicação. Os resultados da pesquisa revelaram que as 
estratégias ensinadas ao pai promoveram o aumento nos 
turnos de comunicação e no uso dos pictogramas pelo filho. 

No Brasil é incipiente o número de estudos publica-
dos em periódicos científicos sobre o uso do Pecs ou ou-
tros protocolos que ensinem a comunicação expressiva ou 
receptiva por meio de trocas de figuras para pessoas com 
autismo, apenas identificamos o de Walter e Almeida (2010) 
e o de Ferreira, Teixeira e Brito (2011). No estudo de Walter 
e Almeida (2010), três mães foram capacitadas a aplicar, 
utilizar e manter o uso da CAA no ambiente familiar com 
filhos adolescentes autistas. A CAA empregada foi baseada 
no Pecs-adaptado, um programa fundamentado no Currí-
culo Funcional Natural,2 que utiliza o intercâmbio de figuras 
em situações naturais. Através de um delineamento quase 
experimental de múltiplas sondagens, foram avaliados os 
efeitos da capacitação nos comportamentos das três díades 
(mãe-filho). Assim como no estudo de Frea e colaboradores 
(2001), Walter e Almeida (2010) registraram nos adolescen-
tes investigados redução de comportamentos indesejados 
após a introdução do sistema. Da mesma forma, foi observa-
do aumento na frequência de atos comunicativos dos filhos 
e melhor clareza nas situações comunicativas das díades. 

O Pecs-adaptado foi igualmente utilizado na investi-
gação conduzida por Ferreira e colaboradores (2011). Esse 
estudo teve por objetivo descrever os efeitos da utilização 
simultânea de dois métodos alternativos de comunicação na 
ampliação das habilidades pragmáticas de um adulto com 
autismo. Os métodos incluíam o Pecs-adaptado, já descrito, 
e o uso da fala sinalizada (uso simultâneo da fala e de um 
gesto correspondente). Os resultados indicaram aumento 
no número de atos comunicativos e funções comunicativas 
empregadas pelo participante. 

As pesquisas acima assinaladas revelam resultados 
promissores provindos do uso de protocolos que preveem 
a utilização de sistemas assistidos por parceiros sociais 
(como os derivados do AMI), assim como programas que 
empregam mecanismos de troca de figuras, como o Pecs ou 

2    O CFN fundamenta-se numa filosofia de educação que determina 
a forma e o conteúdo de um currículo adequado às características 
individuais. Requer uma metodologia instrucional que enfatiza a 
aplicação do conhecimento e habilidades em contexto real (Miura, 
2008, p. 155).
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adaptações desse sistema para pessoas com autismo. As 
distintas metodologias de ensino empregadas nesses pro-
gramas, embora advenham de abordagens diferentes (ex.: 
abordagem comportamental ou naturalista), parecem ser 
efetivas para ensinar a CAA para essa população. Conforme 
sinaliza Thompson (2011), enquanto os procedimentos com-
portamentais são considerados eficazes para instalar um 
comportamento, os derivados da abordagem naturalística 
são considerados efetivos para promover sua generalização. 

Nesse cenário, o presente estudo tem como propósito 
avaliar a eficácia do Pecs associado a estratégias naturalís-
ticas de ensino derivadas do AMI no desenvolvimento da co-
municação de uma criança de cinco anos com diagnóstico de 
autismo, tendo uma professora como agente de intervenção. 

2. Método

Participantes 

A presente pesquisa foi conduzida com Pedro, um 
aluno com diagnóstico de autismo, e Neusa, sua professo-
ra de apoio pedagógico. Pedro tinha cinco anos e estava 
matriculado no nível IV da Educação Infantil. Aos três anos 
recebera diagnóstico de autismo, por um neuropediatra. No 
início da pesquisa, o grau de autismo de Pedro foi conside-
rado moderado por meio do instrumento Childhood Autism 
Rating Scale – Cars (Pereira, Riesgo, & Wagner, 2008), apli-
cado pelas autoras. Pedro não se comunicava verbalmente, 
mas empregava gestos idiossincráticos para expressar suas 
vontades. Verbalizava, por vezes, palavras fora de contexto 
e apresentava adequada compreensão da fala. Exibia com-
portamentos ritualísticos, estereotipias motoras, inflexibilida-
de comportamental e severa dificuldade em interagir com 
seus pares. 

Neusa, 38 anos, era formada em Pedagogia e traba-
lhava com alunos com TID e outros transtornos do desenvol-
vimento havia um ano. Sempre atuara como auxiliar de sala 
na Educação Infantil em escolas privadas. No período em 
que a pesquisa foi conduzida, estava trabalhando em uma 
sala de apoio pedagógico alocada em uma clínica particular. 

Local

O estudo foi desenvolvido em uma sala de atendi-
mento pedagógico individualizado em uma clínica particular 
situada na cidade de Natal, RN.

Materiais

Foram utilizados os seguintes materiais: 1- uma 
filmadora digital; 2- uma câmera fotográfica; 3- Pictogramas; 
4- Jogos; 5- atividades pedagógicas realizadas em folha; 6- 
o Manual de Treinamento do Sistema de Comunicação por 

Troca de Figuras (The Picture Exchange Communications 
System. Training Manual) (Frost, & Bondy, 2002).

Instrumentos

No estudo foi utilizado um diário de campo, onde 
foram registradas as impressões e anotações da pesquisa-
dora (segunda autora).

Programa de capacitação

No programa de capacitação, a professora foi ensi-
nada a empregar as três primeiras fases do Pecs e duas 
estratégias naturalísticas derivadas do modelo AMI durante 
atividades pedagógicas. Conforme orientação do Manual 
Pecs (Frost, & Bondy, 2002), a primeira fase do sistema con-& Bondy, 2002), a primeira fase do sistema con-Bondy, 2002), a primeira fase do sistema con-
siste em ensinar o aluno a trocar o pictograma de um objeto 
por seu referente, com a ajuda de dois treinadores: um deles 
(parceiro de comunicação) posiciona-se na frente da cri-
ança, e o outro, denominado estimulador físico, permanece 
atrás dela. Um cartão, com a ilustração (foto ou desenho) de 
um item altamente motivador para a criança, é posicionado 
entre ela e o parceiro de comunicação. O parceiro, então, 
segura o item representado no pictograma e olha para a cri-
ança. Se a criança tentar pegar o item, o estimulador físico 
a ajuda a buscar o pictograma e entregá-lo ao parceiro de 
comunicação. Após a entrega do pictograma, o item alme-
jado é entregue ao aluno. 

Na segunda fase, cujo objetivo é promover a comu-
nicação espontânea, o aluno é ensinado a mover-se em 
direção à prancha de comunicação, selecionar o pictograma 
desejado e entregá-lo ao parceiro de comunicação, de forma 
independente. Na terceira fase, caracterizada como etapa 
de discriminação, são apresentadas simultaneamente figu-
ras de itens desejados e de itens irrelevantes. O objetivo é 
fazer com que a criança distinga os pictogramas e entregue 
ao parceiro o cartão correspondente ao elemento desejado 
e apropriado ao contexto de interação.

Concomitantemente ao treinamento do Pecs, a pro-
fessora foi instruída a utilizar estratégias naturalísticas de 
ensino, contemplando o uso da CAA, conforme preconizado 
pelo modelo do AMI. De forma específica, foram apresen-
tadas duas estratégias anteriormente utilizadas em estudos 
conduzidos por Nunes e Hanline (2007), Gomes (2011) e Nu-
nes, Azevedo e Freire (2011): o arranjo ambiental e o mando 
com CAA. O quadro 1, abaixo, define essas estratégias:

Variáveis do aluno – as respostas do aluno são ca-
tegorizadas em atendimento a comandos, tipos de turno e 
modalidades de respostas empregadas nos turnos. O aten-
dimento a comandos diz respeito a comportamentos não 
comunicativos emitidos pelo aluno após instruções verbais 
do professor. Eles referem-se, por exemplo, a respostas 
de sentar após o comando “sente-se”, ou a abrir uma porta 
após o comando “abra a porta”. Esses comportamentos, 
que avaliam a compreensão de enunciados verbais, foram 
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registrados à medida que o aluno acatava as instruções ver-
balizadas pela professora. 

As variáveis tipos de turnos e modalidades de res-
postas foram derivadas de estudos realizados anteriormente 
por Nunes e Hanline (2007), Gomes (2011) e Nunes, Azeve-
do e Freire (2011). Turnos são definidos como enunciados 
emitidos pelo aluno de forma espontânea ou após solicita-
ção do professor. O quadro 2, acima, contempla a definição 
dos dois tipos de turnos analisados no presente estudo.

Os turnos (iniciativa e resposta) foram posteriormen-
te categorizados em três modalidades, conforme indica o 
quadro 3, acima.

Variáveis da professora 

No repertório da professora foram avaliadas as va-
riáveis uso das duas estratégias naturalísticas de ensino 
previamente descritas (arranjo ambiental e mando com 
CAA) e frequência de mandos. O mando é definido como 
perguntas ou solicitações orais da professora dirigidas ao 

aluno. O propósito da inserção dessa variável foi avaliar se 
o aluno respondia aos comandos da professora quando ela 
não utilizava os pictogramas.

Procedimentos 

O referido estudo está inserido em um projeto inti-
tulado “Análise dos Efeitos de um Plano Individualizado de 
Educação no Desenvolvimento Acadêmico de um Aluno Au-
tista”, submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte e por ele aprovado 
mediante o Parecer no 63.139. Após a aprovação do projeto 
pelo Comitê de Ética, o estudo foi conduzido em três etapas: 
linha de base, capacitação e intervenção. 

Etapa 1: Linha de base 

Nesta fase foram feitos registros fotográficos dos 
materiais utilizados por Neusa durante o trabalho com Pe-
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Estratégias Definição

Arranjo 
ambiental 

 Caracteriza-se pela organização física do ambiente, onde os pictogramas são postos próximos ao 
aluno e objetos de seu interesse dispostos em seu campo visual, mas fora de seu alcance.

Mando com CAA  A professora tece comentários, formula perguntas e faz solicitações utilizando simultaneamente a 
linguagem oral e o sistema pictográfico de comunicação.

Quadro 1. Estratégias Naturalísticas de Ensino utilizadas no estudo.

Turno Definição

Resposta Enunciados verbais/vocais, gestuais ou pictográficos emitidos pelo aluno após pergunta/solicitação 
do professor.

Iniciativa Enunciados verbais/vocais, gestuais (gestos, língua de sinais e expressões faciais) ou pictográficos 
emitidos pelo aluno/professora sem ocorrência de solicitação de resposta do parceiro.

Quadro 2.  Tipos de turnos do aluno 

Modalidade Definição

Gestual  Ação gestual (convencional; simbólica e de contenção) emitida pelo aluno durante um turno 
(iniciativa ou resposta).  

Verbal/vocal Verbalizações, sons guturais, gemidos, murmúrios, balbucios ou vocábulos não inteligíveis 
emitidos pelo aluno durante um turno (iniciativa ou resposta).  

Pictográfica  Uso de pictograma (fichas com fotos da rotina e objetos do aluno dispostas na mesa, ou numa 
pasta de comunicação) pelo aluno durante um turno (iniciativa ou resposta).  

Quadro 3: Modalidade de respostas nos turnos.
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dro. Adicionalmente, a segunda autora instruiu a professora 
a utilizar livremente os pictogramas3 disponíveis na sala 
durante as atividades pedagógicas realizadas com o aluno. 
As sessões foram videogravadas pela segunda autora, e as 
variáveis do aluno (atendimento a comandos, turnos e mo-
dalidade de turnos), assim como as da professora (arranjo 
ambiental, mando e mando com CAA), foram analisadas. 
Com a finalidade de manter a homogeneidade das sessões, 
foram categorizados apenas os primeiros três minutos de 
interação da díade. 

Etapa 2: Capacitação

Esta etapa teve início quando foi evidenciada, por 
meio de inspeção visual, estabilidade na frequência de tur- de inspeção visual, estabilidade na frequência de tur-
nos comunicativos do aluno durante a realização de ativi-
dades pedagógicas. Neusa foi instruída pela segunda autora 
sobre como utilizar o sistema Pecs associado às estratégias 
naturalísticas de ensino. Optou-se por realizar essa capaci-
tação durante uma nova atividade, a rotina de lanche. A ca-
pacitação ocorreu na mesma sala em que Neusa atendia 
Pedro, e foi realizada pela segunda autora. As orientações 
duravam, em média, trinta minutos, e ocorriam por meio de 
exposições orais, dramatizações e treinamento com a cri-
ança. Como o aluno não utilizava o sistema de forma espon-
tânea, a segunda autora atuou como estimulador físico. Vale 
ressaltar que essa etapa da intervenção durou dois meses e 
não foi videogravada nem considerada nas análises. 

Etapa 3: Intervenção. Esta fase teve início quando 
o aluno evidenciou domínio no uso do sistema, especifica-
mente durante a fase 3 do protocolo Pecs. Nesse momento, 
Neusa foi instruída a utilizar o sistema Pecs associado 
às duas estratégias naturalísticas durante as atividades 
pedagógicas. O propósito era que o uso do sistema pelo 
aluno fosse generalizado para outro contexto (atividade 
pedagógica) e mantido por meio das estratégias. Nessa 
fase, a pesquisadora limitava-se a videogravar as sessões, 
não fornecendo dicas ou orientações à professora durante a 
atividade. Quando a câmera era desligada, a pesquisadora 
e a professora conversavam sobre a atividade realizada, 
identificando os pontos positivos e negativos da sessão. 
Nesses episódios, a pesquisadora ressaltava o uso das 
estratégias aprendidas durante a capacitação na rotina do 
lanche. Assim como nas sessões de linha de base, foram 
categorizadas as respostas (variáveis do aluno e da profes-
sora) dos primeiros três minutos de interação da díade no 
decorrer da realização das atividades pedagógicas. 

Medidas de fidedignidade 

As sessões foram randomicamente codificadas por 
dois assistentes de pesquisa, que receberam treinamento 
antes do início do estudo. Com o objetivo de avaliar o índice 
3   Os pictogramas foram elaborados por Neusa e estavam 
disponíveis na sala antes do início da pesquisa.

de fidedignidade das categorias analisadas, a segunda auto-
ra codificou 25% das sessões, aleatoriamente selecionados. 
O cálculo de concordância variou entre 70 e 95%, indicando 
adequada fidedignidade, de acordo com Fagundes (1985).

Delineamento de pesquisa

Um delineamento quase experimental do tipo A-B — 
linha de base – intervenção (Kennedy, 2005) foi empregado 
para avaliar os efeitos do programa de intervenção nas res-
postas da díade. No total foram realizadas vinte e quatro 
sessões (onze de linha de base e treze de intervenção) no 
decorrer de seis meses.

Resultados 
A presente pesquisa teve como propósito avaliar a 

eficácia do Pecs associado a estratégias naturalísticas de 
ensino derivadas do AMI no desenvolvimento da comuni-
cação de uma criança de cinco anos com diagnóstico de 
autismo, tendo uma professora como agente de intervenção. 
Inicialmente buscou-se identificar os efeitos do programa de 
capacitação nas respostas da professora. Em seguida, o 
propósito foi avaliar os efeitos das estratégias de ensino em-
pregadas pela professora no comportamento comunicativo 
do aluno. Os resultados, abaixo descritos, foram produzidos 
com base nos diários de campo e na análise das sessões 
videogravadas. 

Conforme observado na figura 1, o programa de 
capacitação parece não ter afetado o estilo de interação 
verbal da professora com Pedro. De forma específica, o 
uso da linguagem oral (mando) foi predominante tanto na 
fase de linha de base quanto na de intervenção. O uso dos 
pictogramas associado a comandos verbais foi registrado no 
repertório de Neusa em apenas um episódio da fase de linha 
de base, e não foi empregado após a capacitação. 

O uso do sistema de CAA pelo parceiro comunicativo, 
configurado pela estratégia do mando com CAA, é importan-
te para que o aluno aprenda a usar os pictogramas para se 

Figura 1. Frequência  no uso de mandos e mandos com CAA pela 
professora.
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comunicar (Nunes, & cols., 2011; Drager, 2009). O empre-
go desses recursos visuais pelo interlocutor também ajuda 
crianças com limitada compreensão verbal a compreender a 
fala, conforme preconiza o AMI (Drager, 2009). No presente 
estudo, Neusa, possivelmente, falhou em utilizar os picto-
gramas para se comunicar com Pedro, por duas razões: 
1-  conjetura-se que o aluno já havia aprendido a utilizar 
o sistema na segunda etapa do estudo (capacitação), não 
necessitando de novos modelos; e 2- o menino aparentava 
ter boa compreensão de enunciados verbais, por isso o uso 
das figuras pareceu dispensável para auxiliar na compreen-
são de Pedro, que parecia assentir às instruções verbais da 
professora, como revela a figura 2. 

Em outras palavras: como a professora utilizava os 
pictogramas com baixa frequência em suas verbalizações, é 
plausível pensar que o aluno apresentava boa compreensão 
da fala, sem necessitar da ajuda dos pictogramas (mandos 
com CAA). 

Assim, o programa de capacitação parece não ter 
produzido mudanças nas formas de expressão de Neusa; 
porém foi observado aumento na frequência de oportunida-
des de comunicação ofertadas ao aluno após a capacitação. 
Conforme se observa na figura 3, na fase de intervenção a 
professora passou a usar sistematicamente as estratégias 
de arranjo ambiental. Neste sentido, era comum observá-la 
posicionando os materiais pedagógicos (tinta, lápis etc.) lon-
ge do alcance de Pedro, mas dentro de seu campo de visão. 
Essa estratégia é indicada tanto no protocolo Pecs quanto 
no modelo AMI. Conforme preconiza a literatura, o uso do 
arranjo ambiental incita a criança a aumentar a frequência 
de iniciativas de interação.

De fato, após a capacitação foi observado no reper-
tório de Pedro um aumento na frequência de iniciativas, 
conforme revela a figura 4, abaixo.

Assim, a ausência de iniciativas de interação durante 
a fase de linha de base pode estar relacionada às escas-
sas oportunidades de interação ofertadas pela professora; 
porém essa mudança não foi observada na frequência de 
respostas comunicativas de Pedro. Conjetura-se que a pro-

fessora tenha falhado em oferecer oportunidades para que o 
menino respondesse a perguntas específicas.

As modalidades de respostas empregadas nos tur-
nos (iniciativas e respostas) do aluno durante as interações 
com a professora estão apresentadas na figura 5, abaixo.

 De modo geral, os dados revelam que durante a fase 
de linha de base o aluno usou pouco as três modalidades 
de comunicação (verbal, gestual e pictográfica). Observa-se 
apenas um episódio em que o aluno respondeu, de forma 
expressiva, a um comando da professora (sessão 4 – linha 
de base). De acordo com os registros de campo, a resposta 
foi vocal:

Ao ser instruído a lavar as mãos, Pedro vocalizou “Êe”, 
enquanto dirigia o olhar para a professora, e caminhou até o 
banheiro. (Registro de campo, 23/11/2011)

O pouco uso dos pictogramas pela díade na fase de 
linha de base, evidenciado nas figuras 1 (mando com CAA 
pela professora) e 5 (CAA do aluno), pode ser atribuído à for-
ma como os cartões eram disponibilizados na sala de aula. 
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Figura 2. Frequência de atendimento a comandos de Pedro

Figura 3. Frequência no uso da estratégia de arranjo ambiental pela 
professora

Figura 4. Frequência de iniciativas e respostas de Pedro
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Em outras palavras, antes da capacitação, os pictogramas 
confeccionados por Neusa pareciam servir, primordialmen-
te, para a visualização de rotinas na sala, não abrangendo 
“propósito comunicativo”. Conforme se observa na figura 6, 
abaixo, os pictogramas eram organizados de acordo com a 
sequência em que as atividade pedagógicas eram encami-
nhadas. 

Neusa fornecia poucas oportunidades para que os 
pictogramas disponibilizados no quadro da rotina servissem 
para Pedro se comunicar com ela. De acordo com registros 
de campo, o único momento em que Neusa solicitou que o 
aluno utilizasse as figuras para se comunicar foi quando lhe 
pediu que cumprimentasse a pesquisadora com o cartão do 
“bom-dia”. Nesse episódio, o menino manuseou o cartão de 
forma estereotipada, sem evidenciar interação social, con-
forme está assinalado no diário de campo da pesquisadora.

Pedro estava sentado no tapete colorido que ficava em 
frente à janela. Neusa olhava pela janela investigando como 
estava o dia (sol/chuva) e cantando a música “A janelinha 
abre quando está chovendo, a janelinha fecha quando o sol 
está aparecendo”. Quando cheguei, ele estava com o cartão 
do “sol”, com as palavras “Bom dia” escritas. Neusa pediu 
que me desse “bom-dia!”, apontando para o cartão. Pedro 
fez movimentos estereotipados com o cartão em sua frente, 
mas não o entregou. (Registro de campo, 9/11/2011).

De acordo com Neusa, o único pictograma utiliza-
do pelo aluno com propósito comunicativo era o cartão do 
banheiro. De fato, o registro de campo revelou que Pedro 
usou esse pictograma de forma independente. O menino, 
usualmente, entregava o cartão à professora ou o incluía 
na rotina quando desejava ir ao banheiro. Vale ressaltar que 
isso ocorria sem solicitação prévia da professora.

Após a intervenção, novos pictogramas passaram a 
ser utilizados com propósito comunicativo, em outros contex-
tos. Durante as atividades pedagógicas, por exemplo, Pedro 
passou a utilizar os cartões para solicitar materiais como 
lápis, cola ou tinta colorida. Após a realização das tarefas, 
ordinariamente solicitava brincar com jogos, entregando os 
pictogramas correspondentes a Neusa.

Registros de campo indicaram que, após cada ati-
vidade, Neusa pedia a Pedro que retirasse do quadro de 
rotinas o cartão da atividade finalizada. Quando o último car-
tão referia-se à atividade livre, ela perguntava ao menino o 
que ele queria fazer. Nesses episódios ela apontava para os 
cartões disponíveis (ex.: carrinhos de brinquedo, bolhas de 
sabão, jogos de encaixe) enquanto verbalizava a pergunta. 
Pedro, então, selecionava o cartão e o entregava a ela, que, 
por sua vez, entregava a ele o brinquedo desejado.

É importante salientar que a intervenção impactou 
a frequência de iniciativas de comunicação utilizando os 
pictogramas, mas não foram observadas mudanças no uso 
de verbalizações/vocalizações de Pedro. Esses dados cor-
roboram os achados de Ganz, Simpson e Corbin-Newsome 
(2007), que revelam, em seu estudo, que o Pecs não pro-
duziu efeitos na linguagem oral de alguns dos participantes 
com autismo.

Conclusões
A literatura científica evidencia resultados promisso-

res obtidos com o uso dos recursos da CAA para populações 
que não desenvolvem a fala funcional, como os autistas. Os 
dados da presente pesquisa sugerem que a mera exposição 
desses indivíduos aos recursos da CAA pode ser pouco efi-
caz para o desenvolvimento de novas formas de expressão. 
Apesar da presença dos pictogramas em sala de aula, foram 
escassas as ocasiões em que Pedro utilizou os cartões para 
comunicar seus desejos durante a fase de linha de base. A 
professora, por sua vez, antes da intervenção, empregava 
os pictogramas essencialmente para ilustrar as rotinas em 
sala de aula. Eram poucas as oportunidades ofertadas ao 

Figura 5. Frequência no uso de verbalizações/vocalizações, 
gestos e CAA (pictogramas) nos turnos comunicativos (iniciativas e 
respostas) de  Pedro.

Figura 6. Quadro de rotinas de trabalho de Pedro
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aluno para usar os pictogramas como forma de comunica-
ção expressiva. Nesse contexto, a pesquisadora propôs a 
Neusa o programa de capacitação no uso da Comunicação 
Alternativa por meio do Pecs e das estratégias naturalísticas 
derivadas do modelo AMI.

Durante a intervenção, mudanças foram observadas 
no comportamento de Neusa, que começou a fornecer fer-
ramentas para que o aluno se comunicasse com ela. Assim, 
passou a organizar o ambiente de formas distintas durante 
as atividades pedagógicas, de maneira a incitar as iniciati-
vas de interação do menino. Essas mudanças produziram 
efeitos positivos em Pedro, que se tornou mais responsivo. 
Adicionalmente, com a apresentação da CAA, ele, que não 
utilizava a linguagem oral, passou a se comunicar com ela 
por meio dos pictogramas.

Os resultados promissores do presente estudo po-
dem ser atribuídos a três fatores: primeiramente, à adoção 
de práticas como o protocolo Pecs e o Ensino Naturalístico, 
que evidenciam adequado respaldo empírico (Simpson, 
2005); em segundo lugar, ao delineamento de pesquisa (A-
B) adotado, que permite registro e monitoramento contínuos 
de respostas dos participantes e, por fim, ressalta-se a ca-
pacitação in loco, em que o pesquisador ensina o professor 
a implementar as estratégias de ensino no ambiente no qual 
ocorrem as interações. Essa prática auxilia na aprendiza-
gem do professor, que pode esclarecer dúvidas no contexto 
de sua atuação com o aluno. De acordo com Nunes (2008), 
a colaboração entre professores e educadores favorece a 
implementação de práticas pedagógicas empiricamente va-
lidadas.
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Resumo
Esta pesquisa objetivou identificar as ações dos psicólogos escolares junto a professores de escolas públicas de João Pessoa (PB). Considerou-se 
que o trabalho do psicólogo com docentes favorece o processo de ensino-aprendizagem e contribui na mediação das relações interpessoais no 
interior da escola. Para tanto, foram entrevistados doze psicólogos de escolas públicas da primeira fase do Ensino Fundamental. Os resultados 
demonstraram que os psicólogos entrevistados atuam orientados por um embasamento teórico marcadamente clínico, embora também tenham sido 
identificados relatos de ações em torno de projetos e oficinas, trabalhos com a equipe pedagógica e intervenções em sala de aula. Os resultados 
deste estudo reafirmam a importância de uma atuação contextualizada por parte dos psicólogos escolares e a necessidade de uma formação 
continuada do professor na perspectiva do desenvolvimento de competências que contribuam para os processos de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Psicologia Escolar; trabalho docente; atuação.

School Psychologist’s conceptions and practices with public school teachers
Abstract
In this study we aim at identifying school psychologists’ actions together with public school teachers from João Pessoa, Northeastern Brazil. We 
considered that psychologists’ actions with teachers can favor educational and learning processes and, therefore, can contribute to the mediation 
of interpersonal relations developed at school. With this goal, we interviewed twelve psychologists from public schools of the first phase of 
elementary school. The results demonstrated that psychologists who were interviewed act oriented by a clinical-based theory. However, we also 
got reports of professionals who promote actions such as projects and workshops, activities with pedagogical staff and interventions in classroom. 
The results reaffirmed the importance of a contextualized action developed by school psychologists and the need of a continuing education with 
teachers from a perspective of the competence development. This, we believe, can contribute to educational and learning processes.
Keywords: School Psychology; teaching work; performance.

Concepciones y prácticas de psicólogos escolares junto a docentes de 
escuelas públicas

Resumen
Esta investigación tuvo por objetivo identificar las acciones de los psicólogos escolares junto a profesores de escuelas públicas de João Pessoa 
(PB). Se consideró que el trabajo del psicólogo con docentes favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuyó en la mediación de las 
relaciones interpersonales en el interior de la escuela. Para tanto, se entrevistaron a doce psicólogos de escuelas públicas de la primera etapa 
de la Enseñanza Fundamental. Los resultados demostraron que los psicólogos entrevistados actúan orientados por un embasamiento teórico 
marcadamente clínico, aunque también habían sido identificados relatos de acciones entorno de proyectos y talleres, trabajos con el equipo 
pedagógico e intervenciones en sala de clase. Los resultados de este estudio reafirman la importancia de una actuación contextualizada por 
parte de los psicólogos escolares y la necesidad de una formación continuada del profesor en la perspectiva del desarrollo de competencias que 
contribuyan para los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Palabras-clave: Psicología Escolar; docencia; intervención.
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Introdução
Pesquisadores do campo escolar e educacional 

como Patto (1997) e Machado e Souza (2004), pontuam de 
forma contundente a necessidade de repensar as práticas 
e saberes do psicólogo escolar, advogando uma atuação 
que privilegie uma leitura mais global e contextualizada da 
relação entre desenvolvimento e aprendizagem, do papel 
da escola e da interação professor-aluno na produção do 
conhecimento e do não aprender. Não obstante, a atuação 
clínica e descontextualizada dos psicólogos ainda é recor-
rente nos espaços escolares, o que adviria de um desen-
contro entre as demandas a eles direcionadas e a formação 
clínica disponibilizada por muitos cursos de graduação em 
Psicologia. Neste sentido, reafirma-se a importância de um 
embasamento teórico consistente, que instrumentalize o 
psicólogo para atender à comunidade escolar indo além dos 
apelos quanto aos “alunos-problema” ou com dificuldades 
de aprendizagem. Além disso, defende-se como essencial 
para a inclusão efetiva de todos os alunos o desenvolvimen-
to de parcerias com os demais profissionais inseridos na ins-
tituição educativa, conscientizando-os da multideterminação 
dos fenômenos educativos e envolvendo todos no sucesso 
do processo de escolarização, conforme apregoam Meira 
(2003), Guzzo (2003), Correia (2004) e Facci e Eidt (2011).

Outra possibilidade para a atuação do psicólogo 
escolar consiste no trabalho específico junto aos docentes, 
destacado por Oliveira e Marinho-Araújo (2009) como via 
para discussões acerca das ações desenvolvidas por estes 
profissionais. Facci (2009) propõe ainda a oferta de formação 
continuada para os professores, pois a aquisição de conhe-
cimentos psicológicos como, por exemplo, os de mediação e 
relação entre desenvolvimento e aprendizagem, contribuiria 
para o desenvolvimento profissional destes agentes.

A importância da parceria e colaboração do profes-
sor é destacada ainda pelo modelo de atuação denominado 
Procedimentos de avaliação das queixas escolares e níveis 
de intervenção – PAIQUE. Para Neves (2011), as ações do 
docente interferem nos processos de desenvolvimento e 
produção do conhecimento nos contextos de sala de aula, 
pois, além desse profissional ser visto como um persona-
gem central, é ele quem trabalha diretamente com o aluno. A 
referida autora acrescenta que o docente deve ser escutado 
e ter espaço para falar sobre suas demandas. Esta parceria 
possibilitaria um trabalho articulado, que beneficiaria não 
apenas os professores e psicólogos envolvidos, mas princi-
palmente os alunos.

Andrada (2002) afirma que o trabalho do psicólogo 
escolar junto ao professor é de extrema seriedade, pois 
pode ressignificar as relações estabelecidas em sala de aula 
e dar ao professor uma visão de sua turma como um espaço 
de transformações e mudanças, retirando o profissional da 
Psicologia Escolar da relação bipessoal com as “crianças-
-problema”.

Considera-se ainda, como Fonseca (2010), que a 
sala de aula é o espaço fundamental de desenvolvimento 
das relações professor-aluno e o local onde se pode obser-

var como os saberes advindos da formação acadêmica se 
refletem nas práticas desenvolvidas pelos docentes. Além 
disso, este cenário possibilita aos professores grandes 
transformações, uma vez que estes, no exercício de sua 
profissão, também aprendem e se formam a partir das rela-
ções e do convívio no contexto da sala de aula. 

Vale ressaltar, como afirma Souza (2007), que a es-
cola é um campo de paradoxos e contradições, onde exis-
tem diversas forças que atuam de modo a gerar sofrimento 
e fracasso escolar, sendo necessária uma contextualização 
e o cuidado para que não ocorra a centralização da respon-
sabilidade pelo fracasso no professor. No trabalho com os 
docentes deve-se evitar uma postura vertical, que impediria 
experiências ricas de interlocução. Psicólogo e professor 
precisam sempre primar pelo trabalho articulado, buscando 
o melhor para a escola por meio de ações em equipe.

Considerando um conjunto de pesquisas na área 
que reafirmam a importância do trabalho do psicólogo com 
docentes (Guzzo, 2003; Meira, 2003; Souza, 2007; Facci, 
2009; Oliveira, & Marinho-Araújo, 2009; Neves, 2011), este 
estudo teve como objetivo conhecer as modalidades de 
atuação dos psicólogos escolares, com ênfase nos traba-
lhos realizados junto a professores, dada a relevância do 
trabalho do(a) psicólogo(a) no processo de ensino-aprendi-
zagem. Buscou-se ainda conhecer os modelos teóricos que 
embasam a prática dos profissionais entrevistados, por se 
entender que estes modelos interferem em suas ações junto 
aos docentes.

Método
Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Co-

mitê de Ética em Pesquisa HULW/UFPB e pela prefeitura 
de João Pessoa, foram visitadas dez escolas públicas de 
Ensino Fundamental da cidade de João Pessoa (PB), sendo 
seis da Rede Municipal de Ensino e quatro da Rede Estadu-
al de Ensino. Nestas visitas, mediante a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes, 
realizaram-se entrevistas semiestruturadas, contendo de-
zessete perguntas, com doze psicólogos(as) das institui-
ções escolares mencionadas. Estas entrevistas ocorreram 
em locais reservados das escolas e na presença apenas da 
aluna-pesquisadora e do participante, visando a uma maior 
privacidade do respondente, e foram registradas por meio 
de um gravador de voz.

Os dados obtidos foram analisados segundo as di-
retrizes do método de categorização de conteúdo proposto 
por Bardin (2008). Para tanto, realizou-se inicialmente a 
transcrição literal das entrevistas e, em um segundo mo-
mento, uma leitura flutuante das falas dos respondentes. 
Em seguida iniciou-se o processo de análise dos relatos das 
entrevistas e o levantamento da frequência das falas e dos 
conteúdos recorrentes, buscando-se captar as semelhanças 
e/ou contradições que melhor revelassem as percepções 
dos psicólogos escolares entrevistados sobre suas práticas.
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Resultados e discussão
No tocante ao perfil sociodemográfico dos psicólo-

gos entrevistados, verificou-se que 91,6% eram mulheres 
e 8,3%, homens, predominância recorrente em pesquisas 
realizadas na Psicologia (Oliveira, Cantalice, Joly, & Santos, 
2005; Campos, & Jucá, 2003).  Quanto à faixa etária dos 
entrevistados, 50% tinham de 50 a 57 anos, 25% tinham de 
40 a 49 anos e 25% tinham de 28 a 39 anos.

Quanto ao perfil profissional dos participantes do es-
tudo, foram averiguadas as áreas de estágio, o nível de ins-
trução e o tempo de atuação em Psicologia Educacional. Os 
profissionais entrevistados realizaram estágio curricular em 
Psicologia Educacional (75%), Psicologia Organizacional 
(16,6%), Psicologia Clínica (16,6%) e Psicologia Hospitalar 
(8,3%). A maioria dos entrevistados escolheu a Psicologia 
Educacional como área de estágio, embora, como afirmam 
Oliveira e Marinho-Araújo (2009), a decisão por esta área 
seja pouco frequente. A este respeito, Marinho-Araújo 
(2007) acrescenta que realizar o estágio na mesma área de 
atuação profissional é de extrema importância para a atua-
ção ante as demandas do contexto em que se está inserido 
e para a reflexão acerca dos aspectos envolvidos em sua 
prática. Cumpre referir que seis participantes deste estudo 
haviam se submetido a concurso público no ano de 2008 
para atuarem nas escolas, o que pode ter contribuído para a 
composição do perfil encontrado.

Quanto à formação dos psicólogos escolares, os 
dados revelam que a maioria (66,6%) possui apenas a gra-
duação em Psicologia como suporte de sua atuação. A este 
respeito, Campos e Jucá (2003) lembram que os conheci-
mentos trazidos na graduação nem sempre são generalistas 
a ponto de trazerem subsídios para atuar em espaços dife-
rentes da clínica. Além disso, 25% dos entrevistados busca-
ram aprofundamento teórico para a atuação em instituições 
educativas por meio de especializações em Psicopedago-
gia, Pedagogia e Gestão de Escolas e uma psicóloga (8.3%) 
possuía mestrado em Filosofia.

Por fim, no que diz respeito ao tempo de atuação 
em Psicologia Educacional dos entrevistados, os dados 
mostram que 50% dos psicólogos tinham de um a dez anos 
de atuação, 33,3% tinham de 21 a 31 anos e 16,6% tinham 
entre 11 e 20 anos de atuação Deve-se pontuar que a for-

mação disponibilizada aos profissionais nos últimos anos 
tem forte impacto sobre suas modalidades de atuação no 
contexto escolar, podendo contribuir para a manutenção de 
práticas individualizantes, que concentram nos alunos as 
explicações relativas aos seus processos de escolarização. 

Os resultados das entrevistas foram analisados para 
se conhecer o discurso dos participantes, como se pode ob-
servar nas tabelas a seguir.

A tabela 1 exibe os referenciais teóricos utilizados pe-
los psicólogos entrevistados. Verificou-se uma distribuição 
relativamente equiparada dos referenciais teóricos citados 
pelos participantes, embora as teorias de Piaget, Vygotsky 
e de autores da área escolar tenham sido, em conjunto, 
majoritariamente citadas em comparação às teorias de base 
clínica. Concorda-se com Marinho-Araújo (2009) e Martínez 
(2010) a respeito da importância de investigar esses refe-
renciais, uma vez que estas concepções estão intimamente 
relacionadas às ações que o profissional pretende desenvol-
ver e aos desafios com que lida em sua prática.

Quando indagados a respeito dos referenciais teóri-
cos utilizados em suas práticas, 23,5% dos psicólogos men-
cionaram teorias da Psicologia Clínica. Foram observados 
relatos como: “(...) eu utilizo um referencial cognitivo-com-
portamental pra analisar as situações vividas na escola” 
(P8). Estes dados entram em contradição tanto com o fato 
de a maioria dos entrevistados ter escolhido a Psicologia 
Escolar como área de formação quanto com os avanços 
teóricos observados nesta área no sentido de preconizar a 
transição de uma Psicologia Escolar marcadamente clínica 
e corretiva para uma Psicologia Escolar que envolva, além 
da análise de aspectos individuais e familiares, o estudo 
da realidade social, do papel da instituição educativa e das 
relações estabelecidas entre os envolvidos no processo de 
escolarização.

Também foram mencionados como referenciais te-
óricos Jean Piaget (23.5%) e Lev Vygotsky (17.6%), como 
exemplifica uma das entrevistadas: “Eu gosto muito de me 
basear em materiais sobre Vygotsky, Piaget (...)” (P6). A 
menção a esses autores também foi encontrada no estu-
do desenvolvido por Lessa e Facci (2011) e Souza e Silva 
(2009), que alertam que citar estes teóricos não garante a 
utilização de seus preceitos, pois muitos psicólogos não os 
compreendem em profundidade.

Categorias f %

Teorias da área clínica
Teoria de Jean Piaget

Autores da Psicologia Escolar/Educacional
Teoria de Vygotsky

Não utiliza referencial teórico

4
4
3
3
3

23.5
23.5
17.6
17.6
17.6

Tabela 1. Referenciais teóricos utilizados pelos psicólogos
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Os relatos que compõem o item Autores da psicologia 
escolar e educacional (17.6%) envolvem a menção a Maria 
Helena Souza Patto, Maria Helena Novaes e Adriana Ma-
chado. Ilustra esse tipo de resposta a fala “(...) eu leio muito 
Maria Helena Souza Patto e Maria Helena Novaes” (P3).

Pontua-se que, embora os participantes tenham men-
cionado os autores e teorias acima referidos, não houve em 
seus discursos um detalhamento acerca de que aspectos 
dessas teorias eram utilizados e de que modo esses refe-
renciais eram resgatados em suas ações no contexto da es-
cola. Esta realidade pode estar relacionada ao que Marinho-
-Araújo e Neves (2007) consideram “(...) uma grande lacuna 
quanto a orientações conceituais, teóricas e metodológicas 
que auxiliem no trabalho cotidiano no contexto escolar” (p. 
70). Defende-se que esta lacuna pode ser reconstruída, a 
médio ou longo prazo, concomitante à realização de mudan-
ças na formação inicial de psicólogos e ao desenvolvimento 
de formação continuada. 

Também emergiu a resposta Não utiliza referencial 
teórico, com 17,6% de emissões. A falta de referenciais 
teóricos que embasem a prática de psicólogos escolares 
também foi observada por Souza & Silva (2009), e na con-
cepção dessas autoras, constitui um erro, uma vez que toda 
prática se embasa em uma ou mais teorias, mesmo que isso 
não ocorra de modo explícito.

Em vista da importância da articulação entre teoria e 
prática, buscou-se conhecer as ações desses profissionais, 
com vistas a identificar menções ao trabalho junto aos do-
centes. Os relatos sobre essa questão são apresentados a 
seguir.

A tabela 2 apresenta as ações mencionadas pelos 
doze psicólogos entrevistados nas escolas. Percebe-se, 
como em pesquisas realizadas por Lessa e Facci (2011) e 
Tada, Sápia e Lima (2010), que as práticas dos profissio-
nais entrevistados se destinam a alunos, familiares e fun-
cionários da escola. As referidas autoras consideram que 
esta variedade está relacionada à mudança no modelo de 
intervenção, antes dirigido predominantemente ao aluno, e 
à compreensão das dificuldades no processo de escolariza-
ção como multideterminadas.

As atividades relatadas incluem ações individuais 
junto aos alunos (23,5%) e ações individuais junto aos pais 
(14,7%), práticas que abrangem tanto atendimento quanto 

escuta e orientação. Nas falas em que foi mencionado o 
trabalho individual em forma de atendimento, percebeu-se 
uma conduta semelhante ao que ocorre em contextos clí-
nicos, que está relacionado, segundo Facci e Eidt (2011), 
a uma Psicologia Escolar de caráter terapêutico. Este dado 
pode ser observado em falas como: “(...) anamnese, acom-
panhamento das crianças, converso muito com as crianças 
também (...) e de vez em quando tenho contato com os pais, 
ou quando eles vêm me procurar” (P10). 

Já o trabalho de orientação a alunos e pais, embora 
também se constitua em uma prática tradicional de atuação 
do psicólogo, diferencia-se por envolver o aconselhamento 
em relação a demandas específicas (Martínez, 2010). A se-
guinte psicóloga, por exemplo, deixa claro não realizar um 
trabalho clínico com seus alunos, quando afirma: “Tem aqui 
muitos pais que chegam assim: “Ah, meu filho precisa de 
terapia”; aí você vai explicar que não faz terapia (...)” (P2).

Martínez (2010) também relata que “... um olhar aten-
to ao desenvolvimento integral dos estudantes permite ao 
psicólogo estruturar um trabalho de orientação a alunos e 
pais, seja de forma individualizada, seja de forma grupal, que 
contribua para o desenvolvimento almejado” (p.44). Nessa 
perspectiva, como uma das ações grupais foi mencionada 
a participação na reunião de pais por 8,8% dos psicólogos. 
Exemplifica esta ação a fala do seguinte profissional (P6): 
“(...) faço reuniões de pais, mais no sentido de chamamento, 
e não de ficar fazendo cobranças, vejo também a questão da 
orientação sexual, entre outras atividades”. O psicólogo es-
colar também pode atuar junto à família orientando-a sobre 
os processos de ensino e aprendizagem, pois assim estará 
colaborando com o trabalho realizado na escola, a partir de 
uma análise de aspectos que possam gerar benefícios para 
os alunos. Destaca-se aqui a importância de um bom diálo-
go da escola com a família por meio de mecanismos como a 
reunião de pais (Polônia, & Dessen, 2005).

As ações com projetos (20,5%) e as oficinas (8,8%), 
por sua vez, permitem que a escola cumpra sua função social 
de desenvolvimento das potencialidades dos alunos pela via 
de um trabalho interdisciplinar e coletivo. Conforme Rinaldi 
(2002), isto é possível por meio do diálogo e da participação 
de agentes educacionais como o psicólogo. As oficinas con-
textualizadas com a realidade local são um exemplo claro 
disso, tal como se verifica neste discurso: “(...) ultimamente 

Categorias f %

Ações individuais junto aos alunos
Ações com projetos

Ações individuais junto aos pais
Ações desenvolvidas com a equipe pedagógica

Oficinas
Intervir em situações de sala de aula

Participação na reunião de pais

8
7
5
5
3
3
3

23.5
20.5
14.7
14.7
8.8
8.8
8.8

Tabela 2. Ações dos psicólogos nas escolas
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a gente faz uma oficina de drogas com eles, sabe? A gente 
trabalha, porque a gente vê que, aqui, o problema da droga 
é um pouco acentuado” (P1). Vale ressaltar que alguns dos 
entrevistados veem esse trabalho como sua principal forma 
de atuação: “Eu trabalho tudo com projetos (...)” (P8).

Sobre este aspecto, é importante lembrar quão fun-
damental se constitui, para o trabalho do psicólogo, a análise 
institucional da escola, que subsidiará o desenvolvimento de 
trabalhos que estejam contextualizados com aquela realida-
de, pois, para se fazer mudanças reais, estas estratégias 
devem ser sistêmicas e permanentes, de modo a atenderem 
tanto à subjetividade quanto à complexidade da instituição 
escolar (Correia 2004; Martínez, 2010). 

Não obstante, a temática do bullying, por exemplo, 
não foi apontada como desenvolvida com base na realida-
de local, mas como algo trazido por órgãos externos, como 
demonstra a fala a seguir: “(...) a gente tem trabalhado esse 
ano, com a secretaria, é um projeto inclusive que todo ano 
é executado, que tá muito em moda, que é a questão do 
bullyng” (P7). Entende-se que estes aspectos devem ser 
analisados com cautela pelo psicólogo, para que projetos 
ou demandas externas não mascarem as questões primor-
diais, que muitas vezes são desconsideradas pelos agentes 
educacionais, gerando uma prática descontextualizada, em 
função de uma determinação externa à escola. 

As ações desenvolvidas com a equipe pedagógica 
(14,7%) incluem planejamento pedagógico e reuniões com 
a equipe pedagógica. De acordo com a classificação rea-
lizada por Martínez (2010), esta é uma forma de atuação 
emergente na Psicologia Escolar, e é de extrema importân-
cia a realização de um trabalho conjunto entre psicólogo, 
coordenadores pedagógicos, professores e outros agentes 
escolares. Vectore e Maimoni (2007) acrescentam que, atra-
vés do trabalho com os agentes escolares, o psicólogo pode 
conhecer quais as demandas destes profissionais, além 
de entrar em contato com impasses ocorridos no cotidiano 
escolar e ressaltar a importância de cada um no processo 
educativo. Um dos psicólogos afirmou que, além de traba-
lhar com professores, a “equipe é formada por supervisores, 
orientadores e assistentes sociais” (P8).

Por fim, a intervenção em situações de sala de aula 
(8,8%) foi mencionada por uma profissional: “(...) a gente 
tem que tentar intermediar na prática e na sala de aula, 
primordialmente na sala de aula” (P3). Esta fala corrobora 
a posição de Andrada (2002) quanto à importância de o 

psicólogo trazer novos significados para a sala de aula e 
compreender as possibilidades de mudança desse espaço, 
evitando o fechamento em relações pessoais. Observa-se 
que o trabalho em rede, em que os diferentes atores da es-
cola passam a dialogar, traz benefícios para todos os que 
trabalham neste espaço. 

A tabela 3 mostra as ações desenvolvidas por psicó-
logos junto aos docentes. Esse trabalho é considerado por 
pesquisadores da área (Neves, 2011; Facci, 2009; Oliveira, 
& Marinho-Araújo, 2009 Souza, 2007; Meira, 2003; Guzzo, 
2003) como uma ação importante a ser desenvolvida pelo 
psicólogo escolar, pois o docente, como profissional que 
trabalha diretamente com os alunos, constitui-se como o 
principal mediador das relações de ensino e aprendizagem. 

Os resultados das análises permitiram verificar que 
os trabalhos dos psicólogos com os docentes incluíam 
ações junto ao docente nos projetos desenvolvidos na es-
cola (28,5%). A fala a seguir explicita essa questão: “(...) A 
gente monta mais ou menos a ideia do projeto, leva pros 
professores (...) quem tá à frente é o professor, aquele que 
dá em sala de aula” (P5). Destaca-se, sobre esta questão, 
a importância de desenvolver ações especificamente junto 
ao professor, para um melhor aproveitamento de todo o con-
texto escolar. Além disso, como se discutiu anteriormente, 
os projetos devem estar contextualizados com a realidade 
da escola.

Foram mencionados ainda os trabalhos desenvolvi-
dos de forma individual junto aos professores (28,5%). Estes 
trabalhos se referem, em sua maioria, à escuta, tanto que 
apenas um dos profissionais afirmou que, além da escuta, 
indica “materiais a serem utilizados, no intuito de favorecer 
a aprendizagem” (P6). A escuta é considerada importante 
por autores como Marinho-Araújo e Almeida (2005) e Neves 
(2011), desde que auxilie no enfrentamento das angústias 
próprias do contexto escolar e não seja confundida com um 
atendimento tipicamente clínico. 

Também é importante conhecer quais concepções 
demonstra ter o psicólogo que afirma intervir na relação 
professor-aluno por meio da escuta. Por exemplo, o seguinte 
profissional afirmou: “(...) às vezes ele [o professor] chega 
com outros problemas e, na sala de aula, a dinâmica é (...) 
muito complexa (...) imagina aí você lidar com trinta, quarenta 
alunos problemáticos, que já vêm de uma situação socioeco-
nômica difícil. Então, o professor precisa realmente do nosso 
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Categorias f %

Trabalhos junto ao docente nos projetos desenvolvidos na escola
Trabalhos desenvolvidos de forma individual

Trabalhos desenvolvidos com a equipe pedagógica
Dificuldades para desenvolver ações específicas junto aos docentes

6
6
5
4

28.5
28.5
23.8
15.3

Tabela 3. Ações desenvolvidas por psicólogos junto aos docentes.
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apoio” (P7). Neste discurso o psicólogo recorre à ideia de que 
o professor lida com “alunos problemáticos”, demonstrando a 
compreensão de que a dificuldade se centra nos alunos. An-
drada (2005), Muñoz, González e Domínguez (2009) e Meira 
(2003) consideram esta prática excludente e individualista, 
uma vez que ignora a multideterminação da queixa escolar.

Também foram relatados pelos participantes tra-
balhos desenvolvidos com a equipe pedagógica (23,8%), 
incluindo quatro menções a planejamentos pedagógicos e 
uma menção à realização de um grupo de estudos junto aos 
professores. Sobre esses aspectos, Andrada (2005) pontua 
que na reunião pedagógica o psicólogo pode demonstrar 
suas concepções e posicionamentos e mostrar que seu tra-
balho vai além das salas de atendimento. A autora também 
destaca a necessidade de espaços de reflexão onde alunos, 
professores e especialistas possam trabalhar suas relações. 
Neste sentido, percebe-se que apenas um profissional en-
trevistado atua nesta perspectiva, o que evidencia a neces-
sidade de uma ampliação das práticas multidimensionais 
dos psicólogos. O discurso do referido profissional foi: “(...) 
a gente viu a questão da motivação, a gente foi analisar a 
questão motivacional tanto dos alunos quanto deles [profes-
sores] (...)” (P8).

Além disso, foram também mencionadas dificulda-
des para desenvolver ações específicas junto aos docentes 
(15,3%), que foram atribuídas à resistência dos professo-
res, tal como relatou P2: “(...) os professores não querem 
participar (...), porque a maioria ensina aqui de manhã e de 
tarde (...)”. A este respeito, Oliveira e Marinho-Araújo (2009) 
destacam a importância de intervenções do psicólogo es-
colar que objetivem avaliar o nível de comprometimento do 
docente com sua prática profissional, a qualidade da relação 
afetiva do professor com os alunos, a motivação deste para 
o trabalho junto às crianças e a amplitude de interferência 
dos fatores socioeconômicos e trabalhistas.

Considerações finais
O presente estudo realizou um levantamento das 

intervenções de psicólogos junto a professores, investigan-
do ainda os referenciais teóricos que orientavam a prática 
desses profissionais e suas ações. A análise demonstrou 
uma variabilidade de práticas que permeiam o trabalho dos 
psicólogos inseridos em instituições educativas, reafirmando 
a ideia de que o contexto escolar é marcado por contradi-
ções, especificidades e complexidades, constituindo-se num 
campo propício para estudos e intervenções. 

A análise dos resultados permitiu verificar que não 
houve grande predominância de concepções e teorias clíni-
cas, pois ocorreram várias menções a autores da Psicologia 
Escolar e Educacional e à teoria de Vygotsky. Embora não 
se possa afirmar que há uma real aplicabilidade prática des-
tes referenciais, os dados podem demonstrar uma inserção, 
mesmo que tímida, de concepções que fogem aos modelos 
clínicos de atuação. Esse redirecionamento na forma de en-
tender o trabalho do psicólogo, ilustrado em extratos de falas 

dos respondentes, pode ser resultante da participação dos 
profissionais em formações continuadas ou do ingresso nas 
escolas pela via de concurso público. 

Pelo impacto no contexto escolar, é importante lem-
brar que houve relatos de práticas embasadas em modelos 
clínicos de atuação, o que pode sugerir uma compreensão 
recorrente do psicólogo como um profissional do campo 
clínico e da saúde mental. Este tipo de conduta tem como 
consequência a pouca visibilidade dos psicólogos que de-
senvolvem ações respaldadas em uma perspectiva crítica e 
contextual sobre a Psicologia Escolar. Além disso, três psi-
cólogos afirmaram não utilizar referencial teórico para nor-
tear suas ações. Esta prática intuitiva e/ou acrítica também 
produz consequências negativas no que se refere à qualida-
de do acolhimento e acompanhamento das demandas que 
emergem nesses contextos, bem como na percepção que 
os demais agentes escolares constroem sobre o trabalho do 
psicólogo na escola. 

Considera-se relevante pontuar que o trabalho com 
projetos mencionado pelos profissionais entrevistados é mui-
tas vezes desenvolvido de modo descontextualizado, já que 
é planejado e direcionado pelas Secretarias de Educação e 
implantado, muitas vezes, sem o reconhecimento das especi-
ficidades das escolas e das habilidades e motivações daque-
les que os efetivam, entre os quais se incluem os docentes. 

Por outro lado, os relatos sobre as ações desenvolvi-
das com a equipe pedagógica - como oficinas, intervenções 
em situações de sala de aula e participação na reunião de 
pais - foram menos expressivos, mas demonstram avanços 
por parte dos psicólogos escolares e devem ser incentiva-
das e ampliadas nesses espaços, especialmente as ações 
desenvolvidas com a equipe pedagógica, que se constitu-
íram como alguns dos poucos trabalhos citados pelos psi-
cólogos junto aos docentes, além dos trabalhos individuais 
e em projetos, já mencionados.  Essas ações com a equipe, 
relatadas por cinco entrevistados, consistem basicamente 
no auxílio no planejamento pedagógico, tanto que apenas 
um profissional referiu que fazia um grupo de estudo com os 
professores. Nos trabalhos realizados individualmente pelos 
psicólogos junto aos professores, destaca-se a referência 
à importância de uma prática embasada teoricamente, de 
modo a não reforçar o estigma da “criança-problema”, mas a 
gerar benefícios para professores e alunos. 

Percebe-se, com os dados obtidos, a relevância de es-
clarecer os benefícios da atuação do psicólogo escolar junto 
aos professores, tanto para incentivá-la quanto para elucidar 
em quais momentos esta parceria pode ser útil ao trabalho 
de ambos. Exemplo disso são as ações relativas ao favore-
cimento dos processos de ensino-aprendizagem, que podem 
ser potencializados caso haja relações de parceira entre do-
centes e psicólogos. Além disso, quando este trabalho já é 
realizado, devem ser feitos esforços no sentido de ampliá-lo, 
para que possam ocorrer  medidas conjuntas e efetivas. 

Nesse ponto, retoma-se o argumento de Guzzo e Me-
zzalira (2011), em cujo entendimento o profissional do cam-
po escolar deve atuar em diferentes contextos, indo além 
de referências a técnicas a serem utilizadas, e envolver-se 
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politicamente nas ações que desenvolve. Entende-se que 
parte dessa tarefa inicia-se com o investimento consistente 
na formação básica e continuada deste profissional, na pers-
pectiva de fortalecer a identidade do psicólogo que atua em 
contextos educativos e promover junto à equipe pedagógica 
ações que potencializem os processos de ensino e aprendi-
zagem e as relações em sala de aula.

Por fim, entende-se como relevante para o campo 
educacional a realização de estudos que investiguem as 
ações desenvolvidas por psicólogos escolares, visto que o 
conhecimento e a reflexão sobre as práticas em curso favo-
recem o desenvolvimento de intervenções fundadas na re-
alidade concreta e específica de cada escola. Dessa forma, 
recomenda-se que futuros estudos sejam desenvolvidos 
para que se possa apresentar um panorama mais abran-
gente das concepções e práticas de psicólogos em escolas 
públicas, de forma a detalhar mais profundamente seu im-
pacto na realidade escolar e subsidiar novas propostas de 
intervenção.
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Resumo 

Este artigo apresenta o relato de uma pesquisa sobre as relações entre memória individual e memória coletiva nas aulas de História para 
compreender suas interferências na produção de sentidos subjetivos dos alunos na aprendizagem de História. A coleta de dados foi feita a partir 
do filme “Narradores de Javé” e da “conversação livre” com alunos da 8a série de uma escola pública de São Paulo. A pesquisa fundamenta-se 
nas concepções teóricas de Halbwachs e Placco, & Souza acerca da memória. No que tange à questão da subjetividade, o autor privilegiado 
é Fernando González Rey. Os resultados da pesquisa apontam complexa implicação subjetiva entre a história da humanidade e as histórias 
individuais. A memória apresentou-se como facilitadora da produção de sentidos subjetivos dos alunos em seus processos de aprendizagem de 
História, possibilitando uma aproximação para compreender a construção de suas subjetividades nesses processos.
Palavras-chave: História; subjetividade; memória.

History Class: subjectivity and memory in students learning
Abstract

This article presents  a research report on the relationships between individual memory and collective memory in  history classes. Our intention 
is to understand the interference in the production of subjective senses of students in learning history. The data collected was based on the film 
“Narradores de Javé” followed by “free conversation” with students of the 8th grade of a public school in São Paulo. The research is based on the 
theoretical conceptions of Halbwachs (2004) and Placco& Souza, (2006) about the memory. With regard to the question of subjectivity, the main 
author is Fernando González Rey (2003, 2012). The survey results point to the complex subjective implication between the history of mankind 
and the individual stories. Memory performed as a facilitator of subjective senses of the students in their learning processes of History, allowing 
an approach which helped to understand the construction of their subjectivities in these processes.
Key-words: History; subjectivity; memory

Clase de Historia: subjetividad y memoria en el aprendizaje de alumnos
Resumen 

Este artículo presenta el relato de una investigación sobre las relaciones entre memoria individual y memoria colectiva en las clases de Historia 
para comprender sus interferencias en la producción de sentidos subjetivos de los alumnos en el aprendizaje de Historia. La recolecta de datos 
se realizó a partir de la película “Narradores de Javé” y de la “charla libre” con alumnos del 8o curso de una escuela pública de São Paulo. La 
investigación se fundamenta en las concepciones teóricas de Halbwachs y Placco & Souza acerca de la memoria. En lo que tañe a la cuestión 
de la subjetividad, el autor elegido es Fernando González Rey. Los resultados de la investigación apuntan complexa implicación subjetiva entre 
la historia de la humanidad y las historias individuales. La memoria se presentó como facilitadora de la producción de sentidos subjetivos de los 
alumnos en sus procesos de aprendizaje de Historia, posibilitando un acercamiento para comprender la construcción de sus subjetividades en 
esos procesos.
Palabras-clave: Historia; subjetividad; memoria.
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Introdução
Os estudos nas aulas de História passam pela ne-

cessidade da compreender aspectos da subjetividade do 
sujeito construída na individualidade e no contexto social. O 
sujeito está inserido em espaços sociais e os sentidos subje-
tivos individuais produzidos por ele nesses espaços sofrem 
interferências de outros sentidos produzidos coletivamente 
na realidade concreta do cotidiano. Nesse processo de com-
preensão da subjetividade é necessário considerar ainda a 
influência do espaço e do tempo. Nessa complexa e dinâ-
mica trama, sentidos singulares e coletivos se confrontam, 
convergem e implicam a recíproca constituição do próprio 
sujeito, de sua subjetividade e do meio histórico-cultural. As-
sim, os fatos históricos são construídos por sujeitos que, ao 
construí-los, também se constroem no processo histórico.

Não obstante, nas aulas de História percebe-se 
com frequência que o conhecimento é compreendido como 
algo exterior ao aluno e que este precisa compartimentar 
os saberes produzidos por outros. Esta situação acarreta 
problemas: quando os alunos têm que “engavetar” conceitos 
pré-construídos e não conseguem conectá-los à realidade 
para compreendê-los, muitas vezes são considerados maus 
alunos, e quando questionam tal metodologia, são perce-
bidos como indisciplinados e/ou “quebradores” de acordos 
firmados unilateralmente pelo professor e pela escola. A His-
tória, se compreendida como unidade desconexa do sujeito 
e da totalidade, pode contribuir para uma visão fragmentada 
do conhecimento e interferir nas produções de sentidos 
subjetivos dos alunos nos processos de aprendizagem da 
própria História. 

Também é comum o estudo da História ater-se a ape-
nas alguns fatos marcantes presentes na memória coletiva 
da humanidade, que os alunos frequentemente reproduzem 
de forma mecânica - portanto, sem reflexão. Desse modo, 
os alunos não são considerados como seres portadores de 
uma historicidade carregada de memórias coletivas e indivi-
duais, o que afeta suas produções de sentidos subjetivos na 
aprendizagem da História. 

Diante de tal situação, a pesquisa relatada neste ar-
tigo teve por objetivo investigar as relações entre as memó-
rias coletivas e as memórias individuais na aula de História e 
suas implicações nas produções de sentidos subjetivos dos 
alunos nos processos de aprendizagem de História. 

 A subjetividade nos processos de aprender e de 
ensinar

A subjetividade vem sendo discutida com muita 
ênfase nas últimas décadas, quando se percebeu que 
diversas situações humanas podem ser compreendidas 
quando analisadas a partir da subjetividade, porém algumas 
pesquisas têm demonstrado que a natureza complexa do 
sujeito e da subjetividade tem sido pouco considerada na 
educação (Scoz, Castanho, & Tacca, 2010, 2012). De fato, 
algumas análises sobre formação de professores, continu-

ada ou em serviço (Gatti, 2003), que vise a mudanças em 
cognições e práticas, têm demonstrado um fato preciso: em 
geral, os mentores e implementadores desses cursos de 
formação têm a concepção de que, oferecendo informações 
e conteúdos ou trabalhando apenas a racionalidade dos 
profissionais, produzirão, a partir do domínio de novos co-
nhecimentos, mudanças em suas posturas e formas de agir. 
Essa concepção, essencialmente intelectual, não dá conta 
de perceber que os professores são indivíduos com subjeti-
vidades, são sujeitos que vão produzindo sentidos em seus 
processos de aprender e de ensinar, nos quais se integram 
suas condições sociais e afetivas, seus pensamentos e suas 
emoções. Isto pode ser uma das razões pelas quais tantos 
programas que buscam mudanças cognitivas, de práticas e 
de posturas, mostram-se ineficazes, causando, além disso, 
desperdício de tempo e dinheiro. De fato, análises dos re-
sultados de alguns programas de formação de professores 
(Placco, & Silva 2000) apontam que são poucos os aspectos 
trabalhados que têm se traduzido em ações diferenciadas 
ou transformadoras em sala de aula. 

Talvez por detrás dessas concepções esteja presente 
a dificuldade do sistema educativo em reconhecer, tratar e 
pensar a complexidade do ser/existir humano. Um exemplo 
disso é a fragmentação das disciplinas e delas em si mes-
mas, quebrando a sistemicidade (a relação de uma parte 
com o todo), a multidimensionalidade e a temporalidade dos 
fenômenos. Desse modo, isolando e/ou fragmentando seus 
objetos, esse mundo de conhecimento acaba por eliminar 
não somente seu contexto, mas, também sua singularidade, 
sua localidade, seu ser, sua existência. É o que se percebe 
nas aulas de História, objeto deste estudo.

História, sujeito e subjetividade 

A história da humanidade, segundo a concepção 
histórico-cultural, é construída por sujeitos que, ao construí-
-la, também se constroem no processo histórico. Afirma 
González Rey, 2003 (p. 9):

As criações humanas são produtoras de sentido que 
expressam de forma singular complexos processos da 
realidade. Esses processos são criações humanas que 
integram diferentes aspectos do mundo em que o sujeito 
vive, aparecendo em cada sujeito ou espaço social de forma 
única, organizados em seu caráter subjetivo pela história de 
seus protagonistas. 

Para a compreensão da integração contida no con-
ceito de “sentido subjetivo” González Rey (2005) toma um 
conceito de “configuração de sentidos” a partir do qual ele 
ressalta a capacidade de unir diversos sentidos de forma fle-
xível e processual. Em uma mesma configuração aparecem 
elementos de diferentes sentidos e gerados em tempos e 
espaços diferentes da vida do sujeito.

O sujeito, por meio da produção de sentidos sub-
jetivos em sua trajetória de vida, constrói-se como sujeito 
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singular e se atualiza, reconstruindo-se permanentemente. 
Pode-se afirmar então que esse sujeito se faz e se refaz 
numa recursividade em que se move e, ao mesmo tempo, 
está clivado pelo outro com quem convive e pelo contexto 
histórico em que está inserido.  Afirma ainda González Rey:

O sujeito representa um momento de subjetivação dentro 
dos espaços sociais em que atua e, simultaneamente, 
é constituído dentro desses espaços na própria 
processualidade que caracteriza sua ação dentro deles, a 
qual está sempre comprometida direta ou indiretamente com 
inúmeros sistemas de relação (González Rey, 2003, p. 235).

Nessa perspectiva, o sujeito é afetado pelo meio 
histórico-social no qual atua; e entre o individual e o social, o 
sujeito se faz, produz sentidos e significa seu viver.

González Rey (2003) afirma ainda que o sentido 
representa um sistema subjetivo que expressa de forma sin-
gular uma experiência vivenciada pelo sujeito. Esse sentido 
singular, por sua vez, é permeado pelas subjetivações do 
espaço social onde o sujeito está inserido. Por isso a cate-
goria “sentido subjetivo” faz parte da qualidade do psíquico 
e, ao mesmo tempo, rompe a dicotomia individual-social, 
favorecendo uma representação da subjetividade que per-
mite entender que a constituição do sujeito é produzida em 
ambas as condições histórica e culturalmente influenciada.

1. O circuito recursivo ou autoprodutivo rompe com 
a causalidade linear; ou seja, nós mesmos so-
mos os efeitos e os produtos de um processo de 
reprodução. (Morin, 1997).

Explica González Rey que

[...] a subjetividade não se internaliza, não é algo que vem 
de “fora” e que aparece “dentro”, o que seria uma forma de 
manter a dualidade em outros termos. Em minha opinião, 
trata-se de compreender que a subjetividade não é algo 
que aparece somente no nível individual, mas que a própria 
cultura dentro da qual se constitui o sujeito individual, e da 
qual é também constituinte, representa um sistema subjetivo, 
gerador de subjetividade (González Rey, 2003, p. 78).

Neste sentido, a subjetividade não é simplesmente a 
apropriação do externo pelo interno, mas constitui-se diante 
de um processo em que o plano histórico-cultural atua como 
instância subjetiva. González Rey (2003) defende que o pla-
no histórico-cultural é uma instância perpassada pela subje-
tividade e que toda situação social objetiva se expressa com 
sentidos subjetivos.

Segundo González Rey (2003), essa concepção da 
organização subjetiva do plano histórico-cultural, que permi-
te superar a dicotomia do social e do individual, demonstra 
que nenhuma influência social concreta ou comportamen-
to pontual do sujeito podem ser analisados isoladamente 
como um determinante gerado fora da condição subjetiva 

do próprio sujeito, pois nesta se sintetizam os sentidos de 
suas múltiplas experiências sociais ao largo de sua história 
individual. 

A abordagem histórico-cultural acerca da subjetivida-
de pode ser explicitada do seguinte modo nos processos de 
aprendizagem. Esclarece o mesmo autor (pp. 196-197): 

[...] o aprendizado, que até hoje constitui um campo particular 
de produção do conhecimento psicológico, se converteria 
em um campo que integraria o estudo da constituição 
subjetiva do sujeito que aprende, pois dela dependerá, entre 
outros elementos, a produção de sentidos no processo de 
aprendizado. Nessa perspectiva, o aprendizado estaria 
mediatizado pelos sentidos subjetivos manifestados em 
outras esferas da vida do sujeito. 

Considerando-se as questões anteriormente citadas, 
o ensino de História precisa ir além da transmissão de con-
teúdos, inserindo-se a compreensão da produção subjetiva 
dos alunos nos processos de aprendizagem dessa disci-
plina. Também é importante que os alunos percebam, eles 
mesmos, suas produções de sentido, considerando as rela-
ções entre as memórias coletivas e individuais. Sem isso, 
fica difícil para os alunos a percepção de suas inserções no 
processo histórico da humanidade e também a compreen-
são de conceitos nas aulas de História.

História e memória 
O recurso da memória relacionado às histórias de 

vida é defendido por Halbwachs (2004). Afirma o autor:

Os quadros coletivos da memória não se resumem a 
datas, nomes e fórmulas; eles representam correntes de 
pensamento e de experiências onde reencontramos nosso 
passado porque este foi atravessado por tudo isso [...] a 
memória apoia-se sobre o “passado vivido”, o qual permite a 
constituição narrativa do passado do sujeito de forma viva e 
natural [...] ( Halbwachs, 2004, p. 71-75).

A memória, porém, não é um depósito de tudo o que 
acontece. Ela é, por excelência, seletiva. Guarda-se aquilo 
que, por algum motivo, teve ou tem algum significado, aquilo 
sobre o qual o sujeito produz sentido. Explicam Placco e 
Souza (2006, p. 26):

A memória é o ponto de partida e chegada; ela nos enche 
de sentido. Recriamos o legado de gerações e de tantas 
contribuições significativas ao conhecimento humano, com 
os olhos e os filtros de hoje. Neste processo, contracenam 
o individual e o coletivo, o antigo diante do novo e, ao 
apropriar-se do que ainda é desconhecido, revelamos 
contrastes, semelhanças e diferenças. Portanto, a memória 
mistura tudo: sensações, emoções e lembranças. 
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Assim, a história singular e a história coletiva repre-
sentam uma organização dos sentidos subjetivos produzidos 
a partir de situações vividas e guardadas na memória. Por 
meio desta organização é possível rever e refazer caminhos 
já percorridos, consolidando a produção de sentidos sub-
jetivos individuais e coletivos; ou seja, revisitar as próprias 
memórias faz com que os sujeitos repensem suas histórias, 
compreendam os sentidos subjetivos produzidos por outros 
sujeitos no passado e a produção de novos sentidos subje-
tivos no presente.

Placco e Souza (2006, p.25) afirmam ainda que 
“utilizar-se das experiências passadas, valer-se do que se 
sabe, trilhar caminhos conhecidos, ressignificando-os são 
algumas das dádivas da memória. A memória nos enriquece 
com seus conteúdos, empresta cor, profundidade e significa-
do às nossas percepções”.

A partir de tal afirmação, Placco e Souza (2006) enfa-
tizam que a memória constitui matéria-prima para a possibi-
lidade do processo de transformação. É possível alterar pon-
tos de vista, construir novos olhares, fazer novas escolhas e 
abandonar ou confirmar certezas anteriores por intermédio 
de um movimento contínuo de desafios e enfrentamentos 
que lança o sujeito adiante - ou seja, a memória possibilita a 
produção de novos sentidos subjetivos.

Desse modo, consideramos que a memória, entrela-
çada à subjetividade nos processos de aprendizagem de His-
tória, é relevante pela compreensão de que a aprendizagem 
é mediada pelos sentidos subjetivos manifestados em outras 
esferas da vida do sujeito, e que a produção de sentidos e 
significados são integrados a formas históricas e atuais de 
subjetivação produzidas em diferentes espaços sociais.

Nas aulas de História, a memória, ao refazer e recriar 
as experiências passadas entrelaçadas com a dimensão 
subjetiva do sujeito, pode ser explicitada e enriquecida com 
o auxílio não só de palavras, mas também de imagens, de 
ideias, etc., recursos que trazem a marca do movimento, do 
inacabado, da dimensão processual em direção ao futuro, 
provocando transformações e permanências. 

Método
Nesta pesquisa foi utilizada a epistemologia qualita-

tiva proposta por González Rey ( 2005). Em investigações 
que tratam da subjetividade o autor se posiciona em um de 
seus aspectos: a complexidade. Ele enfatiza que “(...) a com-
plexidade expressa uma tensão constante entre organização 
e processo, entre continuidade e ruptura, que rompe com o 
determinismo mecanicista” (González Rey, 2005, p. 8).

Ao considerar a superação de um conhecimento em 
correspondência linear com a realidade, tendo-a como um 
processo de construção capaz de gerar campos de inteligi-
bilidade que possibilitam o surgimento de novas zonas de 
sentido, González Rey (2005) defende o caráter construtivo-
-interpretativo do conhecimento na pesquisa, compreenden-
do-a como um processo de comunicação. Nesse sentido, 
“(...) o pesquisador converte-se em um  núcleo gerador de 

pensamento que é parte integrante do curso da pesquisa” 
(González, Rey, 2005, p. 12). O instrumento de pesquisa 
não é considerado como fim, pois seu foco é desviado, fa-
cilitando a expressão do sujeito. Na pesquisa “(...) a pessoa 
conseguirá expressar-se em toda a sua complexidade se 
inserida em espaços capazes de implicá-la através da pro-
dução de sentidos subjetivos.” (González Rey, 2003, p. 15).

O conhecimento como produção construtivo-interpre-
tativa significa que, no mesmo momento em que os dados 
são levantados, emerge também o caráter interpretativo, que 
possibilita a produção de novos sentidos sobre o fenômeno 
estudado. Nessa perspectiva, a produção de conhecimento 
coloca a relação entre o pesquisador o participante da pes-
quisa e as relações dos participantes entre si como elemen-
tos centrais do processo de investigação. “Tanto os sujeitos 
pesquisados, como o pesquisador, integram suas experiên-
cias, suas emoções e suas tensões, em um processo que fa-
cilita o emergir de sentidos subjetivos.” (González Rey, 2005, 
p. 46). Dessa forma, podemos avaliar que essa integração 
também pode desencadear inúmeras memórias que, por sua 
vez, favorecem a compreensão da produção de sentidos pe-
los próprios participantes da pesquisa e, consequentemente, 
uma aproximação de suas subjetividades em construção. 

Por outro lado, o caráter construtivo-interpretativo 
das pesquisas destaca o lugar ativo do pesquisador, uma 
vez que a forma indireta e complexa em que aparecem os in-
dicadores da subjetividade - por meio das diferentes formas 
de expressão do sujeito - só pode ser visualizada se estiver 
localizada dentro de espaços teóricos construídos hipoteti-
camente mediante processos de interpretação e construção 
do investigador.

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram o filme 
“Narradores de Javé”1 , a conversação livre e a entrevista 
semidirigida a partir de trechos do filme. A conversação livre 
e a entrevista foram gravadas e transcritas para posterior 
análise descritiva e qualitativa. 

A escolha de um filme como instrumento de pesquisa 
ocorreu porque, como afirma González Rei (2005, p. 79), 
“[...] esse recurso apresenta uma riqueza como modelo de 
vida real que facilita muito o envolvimento dos sujeitos estu-
dados no nível do sentido subjetivo”.

Nas pesquisas acerca da subjetividade, a busca pelo 
conhecimento converte-se na necessidade de criar espaços 
nos quais seja possível produzir entendimentos. Não basta a 
palavra declarada dos participantes da pesquisa, é necessá-
rio ir além, é necessário fazer uso de instrumentos de inves-
tigação que facilitem a busca e aprofundem a compreensão 
dos fenômenos investigados, no caso desta pesquisa, as 
relações entre as memórias individuais e coletivas e suas 

1    O filme mostra o Vale do Javé, às margens do Rio São Francisco, 
no Brasil. Os moradores dessa região encontram-se na iminência 
de inundação de suas terras para a construção de uma barragem 
e sem nenhuma documentação formal que comprove que aquelas 
terras lhes pertencem. Passam então a resgatar suas memórias 
evocando lembranças, buscando as origens de Javé.  A diretora 
do filme, Eliane Caffé, tem formação em Psicologia e fez curso de 
cinema em Cuba e na Espanha.
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implicações para a compreensão dos sentidos subjetivos 
produzidos pelos alunos na aula de História.

Além disso, o filme “Narradores de Javé” aborda um 
tema atual e mostra a memória em sua dinâmica, e não como 
algo guardado em uma gaveta ou em uma “caixa secreta” 
que em algum momento possa ser resgatada. A memória 
é trabalho, é imaginação, como mostram os narradores de 
Javé. Ao mesmo tempo, a memória é lembrança e esque-
cimento; é trabalho de criação em função do presente que 
se relaciona com os sentidos subjetivos produzidos pelos 
sujeitos em suas trajetórias de vida.

Nas entrevistas semidirigidas com os alunos foram 
utilizadas as seguintes questões: 1- Quais foram suas lem-
branças a partir do filme?; 2- Qual a cena marcante do filme 
para você?; 3- O que você modificaria nessa cena (marcan-
te)?; 4- Quais as relações entre o filme e os processos de 
aprendizagem de História?

Na coleta de dados participaram oito adolescentes na 
faixa etária de treze a catorze anos que cursavam o oitavo 
ano do Ensino Fundamental em uma escola pública estadual 
do município de Carapicuíba, Região Metropolitana de São 
Paulo/BR. A escolha desta escola deve-se ao fato de ser o 
local em que uma das pesquisadoras já atuava como profes-
sora de História havia dezenove anos e onde ela construíra 
um vínculo com os alunos. Tais características facilitaram 
um olhar mais claro para as especificidades dos alunos, na 
busca por entender os sentidos subjetivos produzidos em 
seus processos de aprendizagem.

A partir do interesse manifesto pelos participantes da 
pesquisa, estes receberam duas cópias do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por meio do qual 
o responsável autorizou a participação deles na pesquisa. 
Todos esses procedimentos ocorreram conforme as normas 
do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos esta-
belecidas pela Resolução N.º 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde. 

O início do encontro para a realização da pesquisa foi 
marcado pela ansiedade e pela expectativa, sensações que 
se evidenciavam no olhar, nos gestos e na linguagem dos 
alunos; mas após a explicação sobre a pesquisa, a projeção 
do filme, as discussões e as entrevistas, a tranquilidade dos 
alunos tornou-se visível.

A partir das gravações, fez-se uma ampla leitura do 
material obtido, tendo-se como referencial teórico-metodoló-
gico as concepções de González Rey acerca da subjetivida-
de fundamentadas na abordagem histórico-cultural (2003). 
Como anteriormente mencionado, o autor enfatiza que 
nessa abordagem “[...] a subjetividade aparece como forma 
de organização da psique que tem no sentido subjetivo sua 
principal unidade constitutiva” (González Rey, 2003, p.252).

Resultados e discussão
Os dados da pesquisa indicam a relação entre a 

dimensão cognitiva e a dimensão afetiva no processo de 
reflexão, de aprendizagem e de aquisição do conhecimento 

sobre determinado fato histórico - apresentado no filme de 
forma relacionada com outros fatos históricos e com vivên-
cias pessoais. Assim, os dados permitem que se enfatize a 
produção de sentidos subjetivos e o processo de ressignifi-
cação e de configuração subjetiva a partir da temática apre-
sentada no filme e nas discussões. Estas foram elaboradas 
pelos participantes da pesquisa na perspectiva construtivo-
-interpretativa proposta por González Rey.

Conversação Livre

A conversação livre a partir do filme induziu os alu-
nos a se manifestarem de forma espontânea e prazerosa. 
Diferentemente do que ocorre em uma aula tradicional de 
História, todos tinham o que falar. As reflexões que os alunos 
faziam encontravam-se com as das pesquisadoras. Tanto os 
participantes da pesquisa quanto as pesquisadoras integra-
vam suas experiências, o que facilitava emergir sentidos 
subjetivos no curso da conversação. 

À medida que tanto os participantes da pesquisa 
quanto as pesquisadoras integravam suas experiências, 
facilitando a emergência de sentidos subjetivos no curso da 
conversação, evidenciava-se claramente a abordagem de 
González Rey (2005) sobre o caráter construtivo-interpreta-
tivo na pesquisa. 

A conversação livre a partir do filme também instigou 
a reflexão, fazendo os alunos se perceberem como parte 
integrante da situação. Levou-os a pensar na história das 
pessoas e a ressignificar fatos históricos, e partindo daí, a re-
fletir e a produzir novos sentidos a respeito de suas próprias 
histórias, evidenciando suas subjetividades em construção.

As falas dos alunos revelaram também suas percep-
ções sobre o entrelaçamento de fatos históricos com suas 
histórias particulares. Mostraram como eles se enxergavam 
no processo de aprendizagem de História e quanto esta in-
terferia em suas produções de sentidos, evidenciaram-se, 
assim, vínculos entre os sentidos singulares e os sentidos 
coletivos. 

A importância da memória para a aprendizagem de 
História também foi percebida pelos alunos. Eles enxerga-
ram as interferências mútuas do passado e do presente e, 
a partir daí, produziram novos sentidos em seus processos 
de aprender.

Nas seguintes falas percebem-se essas questões:

“Gostei do filme porque conta a história do Vale de Javé [...] 
a gente entra no filme. Fico pensando na minha vida, em 
nossa vida. Quantas pessoas passam pela mesma coisa”; “ 
Ao assistir esse filme eu me vi dentro da História. O professor 
e o aluno entram dentro da História e eles têm que ficar bem 
próximos, tem que ter confiança senão, não se  aprende”.

E ainda:

“Eu acho que esse filme fez a gente pensar e aprender 
porque acontecem as coisas que a gente vê agora. Se não 
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fossem as invenções antigas não haveria as de hoje e nem 
haverá as do futuro [...] é a mesma coisa que o povo de 
Javé, que também precisava pesquisar seu passado, a sua 
história”.

Entrevistas

A partir da conversação livre foram apresentadas 
as quatro questões já mencionadas: a) “Quais foram suas 
lembranças a partir do filme?”; b) “Qual a cena marcante do 
filme para você?”; c) “O que você modificaria nessa cena 
(marcante)?”; d) “Quais as relações entre o filme e os pro-
cessos de aprendizagem de História?”. 

a) As lembranças a partir do filme

Foram citadas diferentes lembranças pelos alunos 
entrevistados. Alguns referiram suas vivências, marcadas de 
forma positiva ou negativa. A memória era viva e aparecia 
em toda a sua intensidade nas recordações que eram resga-
tadas no presente para ressignificar o viver, como apontam 
os seguintes comentários:

“Meus pais são de Alagoas. Minha mãe conta que veio em 
busca de um sonho, mas o que ela queria mesmo era ficar 
em sua terra. Moramos em muitos lugares. Hoje não ficamos 
mais mudando. Por mais que falem mal, eu gosto daqui. A 
gente precisa de um lugar”. “Lembro de uma desapropriação 
de terra lá perto de casa. Tiraram muitas famílias de uma 
área. No filme de “Javé” foi igual. Tiraram as famílias para 
fazer uma barragem. Só que, em Carapicuíba, tiraram as 
famílias dizendo que era para fazer uma escola, mas até 
hoje não tem nada lá’”

b) As cenas marcantes do filme

Nos relatos dos alunos observou-se a convergência 
de sentidos subjetivos individuais e sociais na compreensão 
da História. Os alunos perceberam a importância que tinha 
para eles a aprendizagem da História. As seguintes falas 
remetem a essas questões: 

“Para mim, a cena mais marcante foi aquela que cada 
morador conta uma história diferente. Achei legal a 
criatividade do povo. Me fez pensar que cada um de nós 
também tem a sua própria história. Por isso, dá tanta 
confusão na aula. Cada um se interessa por uma coisa”. “O 
filme ajuda a aprender a História do Brasil, a propriedade 
da terra, neste país tão grande há muitas pessoas que não 
podem ter uma terra”; “Gostei muito do filme porque as 
pessoas são parte da História. O mais importante é também 
perceber que a História faz parte da história de cada um”.

c) As cenas marcantes modificadas

Aspectos de permanência e mudança são contempla-
dos nos relatos dos alunos. Revelam assim a complexidade 
do paradoxo de mudar ou permanecer, enfim a dimensão de 
processualidade e movimento das próprias subjetividades 
em construção. A evocação da memória induzida pelo filme 
também está presente nas falas dos alunos, contribuindo 
para a integração entre o presente, o passado e o futuro. As 
falas a seguir demonstram essas questões:

“Não mudaria as cenas, porque elas mostram a realidade. 
Quem sabe a partir delas as pessoas pensariam e ajudariam 
mais o próximo. Como dizem: pensar no outro, colocar-se 
no lugar do outro. Pode ser no Nordeste ou na tragédia que 
ocorreu em Santa Catarina2 com o desmoronamento dos 
morros”; “Eu mudaria. Teria que ensinar as pessoas a ler 
e a escrever, assim elas  poderiam perceber suas próprias 
histórias, contar dos seus jeitos a história das suas cidades e 
compreender melhor a história da humanidade”. 

d) As relações entre o filme e os processos 
aprendizagem de História

Na projeção do filme e a partir dela, os alunos revela-
ram em suas expressões (de alegria, silêncio, concentração) 
e em suas narrativas que é mais fácil e prazeroso lidar com 
a imagem como recurso para aprender História. Como disse 
um dos alunos: “A imagem vale mais, a gente vê a ideia 
nela”. Além disso, a imagem, o movimento, a sonoridade e 
as narrativas, especialmente para o adolescente, são muito 
significativos. 

“As imagens na pesquisa têm uma riqueza como 
modelo de vida real que facilita muito o envolvimento [...] 
cria uma atmosfera lúdica na qual se expressa uma total 
espontaneidade” (González Rey, 2005, p. 69).

As qualidades do filme mencionadas acima chegaram 
onde a escrita somente talvez não conseguisse penetrar. Ao 
compreenderem que a história de Javé é a história de cada 
um, os alunos se reconheceram sujeitos, protagonistas de 
suas próprias histórias e da História. Os relatos a seguir evi-
denciam essa questão:

“Eu aprendi muito mais a conhecer não só a História, mas 
também a mim mesma. Pensar que também faço História”; 
“É outro jeito de aprender História: sair do texto. Aprendemos 
assim, além de nossas expectativas”; “Eu achava que as 
aulas este ano iam ser iguais aos outros anos: só texto 
maçante, copiado do livro, questões para responder, um 
monte de coisa chata que eu não sei prá que aquilo. Esse 
ano foi tudo diferente. As aulas de História foram mais legais, 
animadas, mexeram com a criatividade, com a imaginação”.

2   Estado localizado no sul do Brasil onde ocorreram 
desmoronamentos e inundações provocados por fortes chuvas, 
vitimando inúmeras pessoas
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Considerações finais
As complexas implicações subjetivas existentes entre 

os fatos históricos e as histórias individuais evidenciaram-se 
nesta pesquisa, assim como as relações entre o recurso das 
memórias dos alunos e suas produções de sentidos na aula 
de História. De fato, construir conhecimento histórico pode 
ser mais fácil quando o professor considera que o aluno 
produz sentidos sobre suas próprias criações e sobre as 
relações que mantém com o outro com quem convive e com 
o meio histórico-cultural no qual está inserido.

A utilização do filme como recurso na aula de História 
revelou-se um grande facilitador para a conversação, para o 
resgate da memória – individual e coletiva – e para a com-
preensão dos sentidos subjetivos que os alunos produziam 
nos processos de aprendizagem da História. Isto evidenciou 
a importância da utilização de metodologias diferenciadas a 
serem utilizadas como recursos pedagógicos, sobretudo nas 
aulas de História, que propiciam um movimento de reflexão 
e de ação muito apropriado para o processo de aprendi-
zagem e de produção de sentidos anunciado por Placco e 
Souza (2006, p. 25)

O recurso da memória na aula de História, ao refazer e 
recriar as experiências passadas entrelaçadas à dimensão 
subjetiva do sujeito pode ser explicitado e enriquecido não 
só com o auxílio de palavras, mas também de imagens, de 
ideias, etc., recursos que trazem a marca do movimento, do 
inacabado, da dimensão processual em direção ao futuro 
provocando transformações e permanências.

O enredo do filme fez com que os alunos produzis-
sem sentidos perceptivos em seus relatos e se conscienti-
zassem da importância de cada um ao fazer história. Eles 
se mostraram e se compreenderam como parte do processo 
histórico. Houve um entrelaçamento entre suas trajetórias 
de vida, suas memórias e a aprendizagem da História.

Desse modo, também se percebeu nesta pesquisa 
que a aula de História não pode reduzir-se a um espaço 
meramente reprodutor de fatos históricos ou ficar aquém 
das possibilidade de reflexão. Isto não significa restringir a 
aula de História à dimensão prazerosa e espontânea, nem 
compreendê-la a partir de uma abordagem relativista, mas 
considerá-la em sua dimensão de complexidade, assim 
como o sujeito e os processos de aprender e de ensinar.

Desse modo, compreendeu-se com mais clareza que 
os processos de ensinar e aprender História não se disso-
ciam e que podem ser facilitados quando a revelação de 
aspectos da subjetividade dos alunos são  favorecidos em 
sala de aula e compreendidos como algo em permanente 
construção, em uma dimensão de complexidade.

Este estudo procurou investigar e apresentar alguns 
recursos facilitadores para a aprendizagem de História e tor-
nou-se convite à reflexão sobre as possibilidades de abertu-
ra de caminhos e a busca de alternativas que apontem para 
a melhoria da qualidade das aulas de História nas escolas.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo identificar as produções científicas nacionais e internacionais que tiveram como foco a investigação 
da relação entre criatividade e dificuldades/transtornos de aprendizagem. Em nível nacional foram consultadas as bases de dados SCIELO, 
PEPSIC, CAPES e BDTD e no internacional, as bases APA, ERIC, PubMed e Scopus, sem delimitação de tempo. Como resultado, constatou-se 
a existência de 57 produções internacionais e cinco nacionais. As análises identificaram que não houve diferenças estatísticas significativas entre 
as médias das produções das últimas três décadas e que as investigações focalizaram principalmente o transtorno específico de leitura/Dislexia, 
o uso da metodologia quantitativa e o emprego do Teste de Torrance. Alguns nomes dados aos grupos investigados na maioria dos trabalhos não 
denotaram com clareza as origens das dificuldades de aprendizagem - se seriam ou não decorrentes de transtorno de aprendizagem. Concluiu-
se que são necessários novos estudos sobre a temática, nos quais se caracterizem melhor os grupos investigados e a nomenclatura utilizada. 
Palavras-chave: Pesquisa científica; distúrbios da aprendizagem; distúrbios do desenvolvimento. 

Creativity in individuals with disorders and learning disabilities: research review
Abstract
This study aimed to characterize the national and international scientific production focused on investigating the relationship between creativity 
and difficulties / learning disabilities. Nationally were consulted the SCIELO databases, PEPSIC, CAPES and BDTD and internationally the 
APA bases, ERIC, PubMed and Scopus without delimitation of time. The results indicated the existence of 57 international and five domestic 
productions. The analysis found that there were no significant statistical differences between the averages of the past three decades productions; 
the investigations have focused mainly on the specific reading disability/Dyslexia; use of quantitative methodology; and using the Torrance Test. 
Some classifications given to groups investigated in most studies do not denote clearly the origins of learning disabilities, whether they were or not 
resulting from the learning disorder. We conclude that further studies are needed on the subject, provided there is a better characterization of the 
investigated groups and classifications used.
Keywords: Scientific research; learning disorders; developmental disorders.

Creatividad en individuos con trastornos y dificultades de aprendizaje: 
revisión de investigación

Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la producción científica nacional e internacional centrada en la investigación de la relación 
entre creatividad y dificultades/trastornos de aprendizaje. Nacionalmente se consultaron las bases de datos SCIELO, PEPSIC, CAPES y BDTD 
e internacionalmente de las bases APA, ERIC, PubMed y Scopus, sin delimitación de tiempo. Los resultados indicaron la existencia de 57 
producciones internacionales y cinco nacionales. Los análisis identificaron que no hubo diferencias estadísticas significativas entre las medias 
de las producciones de las últimas tres décadas; investigaciones más centrada en el trastorno específico de la lectura/Dislexia; uso de la 
metodología cuantitativa; y la utilización del Test de Torrance. Algunas nomenclaturas dadas a los grupos investigados en la mayoría de los 
trabajos no denotaron con clareza as orígenes de las dificultades de aprendizaje, si serían o no derivados de trastorno de aprendizaje. Se 
concluye que son necesarios nuevos estudios sobre la temática, desde que haya mejor caracterización de los grupos investigados y de las 
nomenclaturas utilizadas.
Palabras-clave: investigación científica; disturbios del aprendizaje; disturbios del desarrollo. 
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Introdução
De acordo com a definição estabelecida pelo Natio-

nal Joint Comittee of Learning Disabilities, “transtornos de 
aprendizagem” é um termo global que diz respeito a um gru-
po de dificuldades referentes à aquisição e uso de habilida-
des acadêmicas como leitura, escrita e matemática. Tais al-
terações seriam intrínsecas ao ser humano e assim estariam 
presentes ao longo de toda a vida do indivíduo que as possui 
(Muñoz, Fresneda, Mendonza, Carballo & Pestun, 2005). 
Além disso, apresentam caráter crônico e podem acarretar 
comorbidades emocionais como depressão e transtornos 
de ansiedade, necessitando de intervenções específicas e 
adequadas a cada caso (Germano, & Capellini, 2011; Lima, 
Salgado & Ciasca, 2011).

Os transtornos de aprendizagem são decorrentes de 
disfunções do sistema nervoso central e relacionados a uma 
“falha” no processo de aquisição e processamento da infor-
mação, diferindo das “dificuldades de aprendizagem”, pois 
este último quadro decorre de questões relacionadas a pro-
blemas de ordem pedagógica, emocional ou sociocultural ou 
a quadros neurológicos (Ciasca, 2003; Rubinstein, 1999).

No Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturba-
ções Mentais (DSM-IV-TR) (American Psychiatric Associa-
tion, APA, 2002a) são descritos quatro tipos de transtornos de 
aprendizagem: transtorno da leitura, transtorno da matemáti-
ca, transtorno da expressão escrita e transtorno da aprendi-
zagem sem outra especificação. Diferentemente, a Classifi-
cação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde (CID-10) (Organização Mundial da Saúde, OMS, 
2008) utiliza outra denominação: “Transtornos específicos do 
desenvolvimento das habilidades escolares”. Nesse manual 
são descritos seis tipos de transtornos: transtorno específi-
co da leitura, transtorno específico da soletração, transtorno 
específico da habilidade aritmética, transtorno misto de ha-
bilidades escolares, outros transtornos do desenvolvimento 
das habilidades escolares e transtorno não especificado do 
desenvolvimento das habilidades escolares. Comumente 
na literatura e nas áreas aplicadas também se encontram a 
denominações “distúrbios de aprendizagem”, “dislexia” (para 
transtorno de leitura), “discalculia” (para transtorno de mate-
mática) e “disgrafia” (para transtorno de escrita) (APA, 2002a).

Os principais diagnósticos para esses transtornos, 
presentes em ambos os manuais (APA, 2002a; OMS, 2008), 
são: dificuldades de aprendizagem desde as primeiras eta-
pas de desenvolvimento; desempenho abaixo do esperado 
para a idade em testes padronizados de leitura, matemática 
ou expressão escrita; não se devem a fatores como falta de 
oportunidade de aprendizagem, escolarização, deficiência 
intelectual ou déficits sensoriais.

Ainda envolvendo a temática dos transtornos de 
aprendizagem, mas dentro de uma visão que pode ser 
abarcada como característica da Psicologia Positiva, in-
vestigações sobre uma possível “dupla excepcionalidade” 
nesses casos também têm sido realizadas (Schultz, 2009). 
De acordo com Nakano e Siqueira (2012), a definição do 
conceito de “dupla excepcionalidade” envolve a ideia de que 

habilidades cognitivas podem apresentar desenvolvimentos 
muitas vezes considerados opostos, ou seja, pessoas que 
demonstram capacidades superiores em uma ou mais áreas 
podem, ao mesmo tempo, apresentar também deficiências 
ou condições incompatíveis com essas características. 

Para Guimarães e Alencar (2013), o avanço dos es-
tudos sobre essa dupla condição tem chamado a atenção de 
pesquisadores e profissionais interessados no desenvolvi-
mento do indivíduo, de modo que, ainda segundo as autoras, 
“(...) torna-se necessário compreender a dupla excepciona-
lidade a partir de uma visão multidimensional, levando em 
consideração o desenvolvimento global do indivíduo” (p.109). 
Como exemplo dessas pesquisas que vêm sendo conduzidas, 
autores como Neihart (2008) e Ourofino (2007) citam casos de 
crianças que, mesmo sendo superdotadas/talentosas, apre-
sentam, concomitantemente, sérios problemas emocionais, 
ou mesmo transtornos do desenvolvimento, como síndrome 
de Asperger, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 
deficiências físicas e transtornos de aprendizagem. 

Em face da complexidade do quadro e do recente 
interesse por ele, tem-se notado que a identificação de in-
divíduos duplamente excepcionais vem se mostrando uma 
tarefa difícil, pelas seguintes razões, apontadas por Sousa 
(2009): foco exagerado na avaliação da dificuldade, expec-
tativas estereotipadas de desempenho, déficits em oportu-
nidades e experiências, visões restritas de superdotação e 
preocupações específicas com a deficiência. Com estas ca-
racterísticas tais indivíduos se tornam mais facilmente alvos 
de rotulação negativa do que candidatos à superdotação.

Como a criatividade é tida como um dos elemen-
tos constituintes das altas habilidades dentro dos modelos 
explicativos mais atuais do fenômeno, como entendem 
Feldman (2000), Jarosewich, Pfeiffer e Morris (2002), Li e 
cols. (2009), Robinson e Clinkenbeard (2008), a presente 
pesquisa teve como objetivo identificar a produção científica, 
nacional e internacional, cujo foco tenha sido a relação entre 
criatividade e transtornos e dificuldades de aprendizagem. 
A relevância desse tipo de estudo deve-se à constatação 
de que a análise das produções científicas sobre uma de-
terminada área permite a clarificação dos assuntos que têm 
recebido maior destaque entre os pesquisadores, do tipo de 
investigação que vem sendo privilegiado, dos instrumentos 
mais utilizados e da qualidade e efetividade dessas investi-
gações (Méis, & Letas, 1996; Witter, 1999). Do mesmo modo 
possibilitam a identificação de lacunas que necessitam de 
maiores investigações, pois fornecem um mapeamento das 
contribuições, necessidades e déficits da produção (Ferrei-
ra, 2002; Lustoza, Oliveira, & Mello, 2010).

Método

Material

Oito bases eletrônicas de dados foram consultadas, 
das quais quatro são internacionais e quatro, nacionais. 
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As internacionais são American Psychological Association 
(APA), Education Resources Information Center (ERIC), 
PubMed e Scopus, e as nacionais são Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), Periódicos Eletrônicos de Psicolo-
gia (PEPSIC), base de teses e dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Por 
meio destas bases foram levantadas e categorizadas todas 
as suas produções encontradas sobre a temática, em um 
total de 57 produções internacionais e cinco nacionais. 

Procedimento

Nas bases nacionais o termo “criatividade” foi cruzado 
com os termos propostos pelos manuais DSM-IV-TR (APA, 
2002a) e CID-10 (OMS, 2008): distúrbio de aprendizagem, 
distúrbio de leitura, transtorno de matemática, transtorno de 
expressão escrita, distúrbio de aprendizagem não especifi-
cado, distúrbios específicos de desenvolvimento de habili-
dades escolares, distúrbio específico de leitura, transtorno 
específico da soletração, transtorno específico de habilida-
des aritméticas, transtorno misto de habilidades escolares, 
outros transtornos de desenvolvimento da escolástica, ha-
bilidades e transtorno do desenvolvimento das habilidades 
escolares não especificado. Do mesmo modo também foi 
utilizada a combinação de criatividade com os termos “difi-
culdades de aprendizagem”, “transtornos de aprendizagem”, 
“distúrbios de aprendizagem”, “dislexia”, “discalculia” e “dis-
grafia”. O mesmo procedimento foi adotado na consulta 
às bases internacionais, havendo somente a tradução dos 
termos para a língua inglesa. Não foi estipulada limitação de 
tempo para todas essas buscas, porém vale ressaltar que a 
presente pesquisa foi realizada em março de 2012. 

A princípio todas as produções encontradas foram 
lidas com o objetivo de selecionar somente aquelas que 
enfocassem a investigação de relações entre, de um lado, 
transtornos e dificuldades de aprendizagem, e do outro, a 
criatividade, descartando-se todas as demais. Na base da 
APA foram encontrados 192 artigos e selecionados 41; na da 
ERIC foram encontrados 131 artigos e selecionados 19; na 
PubMed foram encontrados 86 artigos e 10 foram selecio-
nados; na Scopus foram encontrados 54 artigos e 14 foram 
selecionados. Durante a seleção dos artigos observou-se a 
existência de trabalhos indexados em duas ou mais bases 
de dados, mas esses trabalhos foram considerados uma 
única vez. Dessa forma, somadas as produções das quatro 
bases internacionais, obtiveram-se 84 artigos, mas com a 
retirada dos que se repetiam, restaram 57.

Em relação às bases nacionais, na CAPES foram 
encontradas 115 produções e selecionadas duas disserta-
ções e uma tese; na BDTD foram encontradas 29 produções 
e apenas uma tese foi selecionada; nas bases PEPSIC e 
SCIELO foi pesquisada somente a palavra “criatividade”, em 
razão do baixo número de artigos encontrados com o cru-
zamento dos caracteres das outras bases de dados. Desse 
modo, na PEPSIC foram encontrados 146 artigos e apenas 

um foi selecionado; na SCIELO foram encontrados 523 arti-
gos e três foram selecionados, porém, dois deles foram des-
considerados, pois eram resultantes da tese selecionada no 
banco da CAPES e assim uma só pesquisa. A partir dessas 
duas bases foram levantadas, então, mais duas produções, 
uma brasileira e uma colombiana, sendo esta última anali-
sada entre as produções internacionais. Ao todo, restaram 
cinco produções brasileiras.

Depois de selecionadas, as pesquisas foram cate-
gorizadas de acordo com o ano de publicação, grupos in-
vestigados e/ou nomes dados aos grupos investigados que 
foram objeto da pesquisa, tipos de instrumentos utilizados, 
metodologia e faixas etárias. Em seguida essas categorias 
foram comparadas e analisadas segundo suas frequências 
e percentagens. A única dificuldade encontrada foi que na 
maioria das produções, principalmente nas internacionais, 
só foi possível ter acesso aos resumos das produções, fato 
que gerou dificuldades no levantamento de alguns dados, 
tais como os de faixas etárias, objetivos de pesquisa e ins-
trumentos utilizados.

Resultados e discussão
O primeiro aspecto que pôde ser observado diz 

respeito à quantidade de produções na área: dos trabalhos 
encontrados que tratavam da temática em foco, apenas cin-
co eram de autores brasileiros, enquanto os internacionais 
somaram cinquenta e sete. 

Em relação aos anos de publicação primeiramente 
foram encontradas produções de 1977 a 2011 (figura 1). Na 
década de 80 foi verificada a maior percentagem de pro-
dução, com 37% (n=22) do total de trabalhos analisados, 
seguida pela primeira década de 2000, com 32,2% (n=20), e 
pela década de 90, com 24,1% (n=15). De 1977 a 1979 fo-
ram encontrados quatro trabalhos, e em 2011 apenas um. A 
maior frequência de produção na década de 80 pode prova-
velmente ser explicada, de acordo com Morais (2001), pelo 
fato de nessa década estudos científicos sobre a criatividade 
terem ressurgido mais fortemente, após um período crítico 
de enfraquecimento de pesquisas na área ocorrido no final 
da década de 70. De toda forma, não foi verificada diferença 
estatística significativa entre as médias das produções das 
três décadas (teste Kruskal-Wallis; χ² =1,56, p=0,45).  

Podem-se observar três picos de produção, um em 
cada década. O primeiro é observado no ano de 1980, com 
quatro publicações (6,4%); o segundo em 1995, também 
com quatro publicações (6,4%), e o terceiro em 2009, com 
seis publicações (9,6%). Apesar de nos últimos dois anos 
(2010 e 2011) serem encontradas poucas produções (uma 
em cada ano), o pico de produção de todo período investiga-
do encontra-se no final da primeira década de 2000, o que 
vai ao encontro dos dados encontrados por Nakano e We-
chsler (2007). Isto confirma a percepção de Starko (2010) 
de que nos últimos anos houve um aumento considerável 
de estudos sobre criatividade no âmbito educacional (Silva, 
& Nakano, 2012; Nakano, & Wechsler, 2012; Nakano, 2011). 
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Outro importante dado observado refere-se aos no-
mes dados aos grupos pesquisados, tanto nas produções 
internacionais quanto nas nacionais. Em relação aos grupos 
brasileiros observou-se, nos cinco trabalhos, a denominação 
“dificuldades de aprendizagem”. Nas produções internacio-
nais os grupos pesquisados foram tidos, em sua maioria 
como afetados por “Learning Disabled”/“, Learning Disabili-
ties” e “Learning Disorders” (64,8%), termos que traduzidos 
para o português se referem a transtornos de aprendizagem, 
de acordo com o que é encontrado nos manuais diagnósti-
cos internacionais (APA, 2002b; World Health Organization, 
WHO, 2001). Foram também encontradas as denominações 
“Learning Difficulties” (dificuldades de aprendizagem) em 
3,5% da amostra, “Retraso escolar” (atraso escolar) em 
1,7% e “Dyslexia” (dislexia) em 29,8%.

Quanto a estas denominações tem-se notado um 
problema que a área dos transtornos de aprendizagem vem 
enfrentando: comumente os termos “dificuldade de aprendi-
zagem” e “transtornos de aprendizagem” têm sido utilizados 
como sinônimos na literatura nacional e internacional (Car-
valho, Crenitte, & Ciasca, 2007; Moojen, 1999; Rubinstein, 
1999), o que causa confusões no meio científico. Dessa for-
ma, para eliminar possíveis confusões, em todos os trabalhos 
aqui analisados foi dada especial atenção à leitura da parte 
metodológica, a fim de que fossem observadas referências à 
etiologia das dificuldades dos sujeitos investigados. 

Mesmo em se tratando de trabalhos internacionais 
que utilizaram as denominações propostas pelos manuais 
internacionais, na grande maioria dos casos não foram 
referidos processos de avaliação e etiologias relativas a 
transtornos de aprendizagem. As denominações interna-
cionais utilizadas permitem inferir que os trabalhos interna-
cionais encontrados foram realizados, em sua maioria, com 
indivíduos portadores de transtornos de aprendizagem. Em 
nenhum dos estudos que utilizaram os termos “learning di-
fficulties”, “retraso escolar” e “dificuldade de aprendizagem” 
foram encontradas referências à etiologia das dificuldades, 
com os sujeitos selecionados somente por meio de um teste 
padronizado de desempenho escolar e/ou relato dos pro-

fessores. Pôde-se observar, ainda, que o único transtorno 
específico de aprendizagem investigado - e o foi somente 
nas publicações internacionais - foi a dislexia. Não foram en-
contradas pesquisas sobre os outros transtornos específicos 
(discalculia – dyscalculia; disgrafia – dysgraphia). 

Estes resultados deixam clara a necessidade de um 
olhar crítico sobre as produções sobre dificuldades e transtornos 
de aprendizagem, de modo que sejam melhor caracterizados 
os sujeitos investigados, para que os resultados obtidos pos-
sam ser melhor generalizáveis para cada grupo em específico. 

Categorizaram-se também os objetivos das pesqui-
sas, e em apenas um trabalho internacional não foi possível 
identificar esse tópico. Puderam ser observadas seis princi-
pais categorias de objetivos: (1) Investigar o desempenho 
criativo por meio de instrumentos psicológicos; (2) Verificar 
efeitos de programas de criatividade; (3) Discutir teorica-
mente relações entre criatividade e dificuldades/transtornos 
de aprendizagem; (4) Analisar estudos de caso; (5) Avaliar 
a criatividade por meio de juízes especialistas na área; (6) 
Fazer levantamento bibliográfico sobre a temática.

O objetivo mais visado nas investigações internacio-
nais foi o de “Investigar o desempenho criativo por meio de 
instrumentos psicológicos”, com 31,5% (n=18). Ainda dentro 
dessa categoria puderam-se observar subgrupos de obje-
tivos, tais como: comparar o desempenho criativo de indi-
víduos com dificuldades/transtornos de aprendizagem com 
outras habilidades cognitivas; verificar características criati-
vas de indivíduos com dificuldades/transtornos de aprendi-
zagem por meio de testes cognitivos mais abrangentes que 
possuíam também a avaliação dessa habilidade; comparar 
o desempenho criativo de crianças com dificuldades/trans-
tornos de aprendizagem com outros grupos (por exemplo, 
comparar o desempenho de crianças superdotadas e que 
também possuíam dificuldades/transtornos de aprendiza-
gem com o de crianças somente superdotadas). 

Outro subgrupo de objetivos observado foi o de com-
parar o desempenho criativo de crianças que possuíssem 
dificuldades/transtornos de aprendizagem com o de crian-
ças sem dificuldades de aprendizagem por meio de teste 

Figura 1. Percentagem das produções por ano
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validado para essas populações pesquisadas. Tal subgrupo 
foi referente a oito produções do total das 18 internacionais 
que compuseram essa primeira categoria, sendo o mais 
frequente. Em dois desses oito trabalhos teve-se acesso 
somente aos resumos, e nestes não havia informações so-
bre seus procedimentos nem sobre os resultados. Em todos 
os outros seis foi utilizado o “Teste de Pensamento Criativo 
de Torrance”, tanto verbal quanto figural, como instrumento 
de medida para a criatividade; porém os resultados encon-
trados não apresentam um padrão de achados: dois deles 
não encontraram diferenças entre os desempenhos criativos 
de ambos os grupos, outros dois verificaram que crianças 
com transtornos de aprendizagem apresentaram melhor de-
sempenho em originalidade, um deles verificou que crianças 
com transtorno apresentaram melhor fluência e um encon-
trou que tais crianças foram piores em elaboração. O único 
trabalho brasileiro pertencente à primeira categoria também 
se enquadrou nesse subgrupo, e nele também foi utilizado o 
teste Torrance, não sendo encontradas diferenças significa-
tivas entre os grupos de sujeitos que tinham dificuldades de 
aprendizagem e o grupo dos sem dificuldades. 

Pesquisas sobre o efeito de programas de criativida-
de ocuparam  a segunda posição entre as mais frequentes 
internacionalmente, com 26,3% (n=15), e a mais frequente 
nacionalmente, com 60% (n=3). Foi possível observar que 
na grande maioria das pesquisas internacionais (n=13) a 
criatividade se mostrou como uma habilidade que pode ser 
desenvolvida; nas outras duas pesquisas encontradas não 
foi possível identificar os resultados em razão de terem sido 
localizados somente os resumos e estes não apresentarem 
tais dados. O pré e o pós-teste foram comumente avaliados 
por instrumentos validados (n=13). Em nove deles foi uti-
lizado o “Teste de Pensamento Criativo de Torrance”, mas 
os achados também não apresentaram um padrão: em dois 
dos trabalhos não foi possível encontrar a sessão de resul-
tados, somente eram comentados os ganhos de modo geral; 
em outros dois foram verificados ganhos em todas as habili-
dades criativas avaliadas pelo teste; em mais dois, melhoras 
em algumas habilidades criativas figurais (sendo comum 
entre ambas produções a originalidade); e em três foram 
observadas melhoras em algumas habilidades criativas ver-
bais, sendo comuns entre as três a fluência e a flexibilidade. 
Nas produções nacionais também foi utilizado o teste de 
Torrance: em um dos trabalhos verificaram-se ganhos em 
habilidades criativas figurais (fluência e elaboração) e nos 
outros dois verificaram-se maiores ganhos em habilidades 
criativas verbais (principalmente em fluência). Dessa forma, 
apesar da inconstância dos resultados dos estudos - tanto 
internacionais quanto nacionais - verificaram-se ganhos em 
habilidades criativas após a aplicação de um programa para 
sua estimulação, o que concorda com a literatura, segundo a 
qual a criatividade pode ser desenvolvida (Alencar, & Fleith, 
2003; Dias, Enumo & Azevedo, 2004; Feldman, 2000; Naka-
no, 2011; Novaes, 1972). 

Sobre a questão da falta de consenso em relação aos 
resultados desses programas de estimulação, além de se 
verificar uma grande divergência entre os tipos de progra-

mas existentes, também a metodologia adotada varia muito 
em termos de amostras e dos tipos de pesquisas realizados 
(Oliveira, 2007). Cropley (1999) destaca que os resultados 
do treinamento criativo que têm sido apontados na literatura 
científica não têm se mostrado simples e diretos e muitas 
vezes são bastante diferentes entre si. Nesse sentido, Fer-
nández e López (1998) reafirmam que a influência e a diver-
sidade da metodologia de pesquisa utilizada possivelmente 
são responsáveis por tais resultados, assim como o são as 
condições em que os dados sobre critérios são obtidos, cujo 
foco foi alterado em função do conteúdo, do modelo de cria-
tividade escolhido e da experiência acumulada na avaliação 
destes programas.

Por sua vez, estudos que objetivaram “discutir teo-
ricamente relações entre criatividade e dificuldades/trans-
tornos de aprendizagem” compuseram 17,5% (n=10) das 
pesquisas internacionais e 20% (n=1) das nacionais. Esses 
estudos apresentavam discussões baseadas na literatura 
especializada e, de modo geral, propunham reflexões críticas 
sobre as questões como: propostas para desenvolvimento 
da criatividade no ambiente educacional em crianças com 
dificuldades/transtornos de aprendizagem; aspectos neuro-
biológicos que possam ser comuns aos casos de dificulda-
des/transtornos de aprendizagem e a criatividade; proces-
sos qualitativos e quantitativos para identificação e compre-
ensão da criatividade em casos de dificuldades/transtornos 
de aprendizagem; possíveis influências do ambiente ou de 
outras habilidades cognitivas sobre a criatividade de indiví-
duos com dificuldades/transtornos de aprendizagem - entre 
outros. Sobre a ênfase nos estudos teóricos, Neihart (2000) 
aponta a importância desse tipo de produção científica a res-
peito da superdotação associada à síndrome de Asperger, e 
generaliza essa afirmação para outros transtornos - como, 
no presente caso, para os de aprendizagem. Por outro lado, 
a autora critica também o fato de muitas vezes esse tipo de 
pesquisa se sobrepor em excesso às empíricas, sendo um 
cuidado a ser relevado pelos pesquisadores da área.

Os “estudos de caso” estiveram presentes em 14% 
(n=8) da amostra internacional. Ventura (2007) afirma que 
o método do “estudo de caso” é comumente utilizado para 
investigar de maneira intensiva uma situação/caso particular 
em pesquisas de cunho exploratório, sendo muito útil na 
geração de hipóteses. Além disso, alega que esse método 
possui valor científico reconhecido na produção de conheci-
mento de áreas como as ciências sociais, psicologia, medici-
na, entre outras. No presente estudo essas pesquisas foram 
analisadas independentemente enquanto uma categoria de 
objetivo, pois se verificou que apresentavam características 
únicas, como a variabilidade na utilização de análises quan-
titativas e qualitativas sobre algumas condições (escolares, 
cotidianas, genéticas, etc.) e a formulação de inúmeras hi-
póteses sobre o desenvolvimento de determinadas habilida-
des, como criatividade, inteligência, comportamentos, senti-
mentos, etc. Pôde-se observar um pequeno padrão nessas 
produções: 30% delas se propuseram a estudar casos de 
alguns gênios da humanidade partindo do princípio de que 
sofriam de dificuldades/transtornos de aprendizagem e de 
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que tal condição poderia ser hipoteticamente facilitadora ou 
até mesmo originadora dos talentos que possuíam.

Já pesquisas que tiveram como objetivo “avaliar a 
criatividade por meio de juízes especialistas na área” cor-
responderam a 7% do total da amostra internacional (n=4). 
Esses tipos de pesquisa divergem do modelo psicométrico 
de avaliação da criatividade, já que a produção criativa é 
avaliada por juízes, comumente pesquisadores experientes 
na área. Em duas das pesquisas aqui analisadas os juízes 
verificaram que produções criativas figurais de sujeitos com 
dificuldades/transtornos de aprendizagem eram mais bem-
-elaboradas do que as dos grupos-controle, que não tinham 
essas dificuldades. As outras duas envolveram estudos com 
os próprios juízes - no caso, professores que trabalhassem 
na área -, para verificar se eram capazes de identificar habi-
lidades criativas. Esse método de avaliação, intitulado Con-
sensual Assessment Technique (CAT), consiste no julga-

mento independente de produtos, por juízes especialistas, 
dentro de uma escala que varia entre o mais baixo e o mais 
alto nível de criatividade, partindo-se da percepção individu-
al de cada juiz acerca do que é criatividade (Kaufman, Baer, 
Agars, & Loomis, 2010). Esse tipo de avaliação é polêmico e 
diversas pesquisas internacionais têm sido conduzidas com 
o objetivo de verificar a importância/necessidade de juízes 
especialistas ou a possibilidade de resultados similares ob-
tidos a partir do julgamento feito por não especialistas (Kau-
fman, Baer, Cole, & Sexton, 2008; Kaufman, Lee, Baer, & 
Lee, 2007). No Brasil, um estudo visando verificar a precisão 
de juízes no julgamento de produtos foi realizada por Primi, 
Miguel, Couto e Muniz (2007).

Por fim, o objetivo menos abordado foi o de “Le-
vantamento bibliográfico sobre a temática”, presente em 
1,7% da amostra internacional (n=1). Neste caso o estudo 
referiu-se especificamente ao levantamento de estudos que 

Instrumentos utilizados
Internacional Nacional

f % f %

Criatividade

Teste de Pensamento Criativo de Torrance 19 63,3 3 27,2

Torrance Test of Thinking Creatively in Action and Movement 1 3,3 0 0

Aspectos Comportamentais 

Matching Familiar Figures Test 1 3,3 0 0

Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale 1 3,3 0 0

Scales for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students Revised 1 3,3 0 0

Test of Interpersonal Problem Solving 1 3,3 0 0

Scale for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students-Renzulli 1 3,3 0 0

Habilidades Escolares

Arlin-Hills Survey Toward School Learning Processes 1 3,3 0 0

Teste de Desempenho Escolar 0 0 2 18,1

Test of Written Language (TOWL) 1 3,3 0 0

Inteligência

Escala de Inteligência Wechsler (WISC) 1 3,3 1 9,0

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven 0 0 2 18,1

Habilidades Cognitivas

Jogo de Perguntas de Busca de Figuras Diversas (PBFD) 0 0 1 9,0

Cornoldi Test of Visual-Spatial and Verbal Memory 1 3,3 0 0

Teste Gestáltico Visomotor de Bender 0 0 1 9,0

Edinburgh Inventory 1 3,3 0 0

Personalidade

Provas de Rorschach 0 0 1 9,0

Tabela 1. Testes utilizados nas publicações analisadas 
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investigassem a relação entre dislexia e criatividade, sendo 
encontrado, de forma geral, que nesses casos: 1- as habi-
lidades criativas apresentaram-se sensíveis à faixa etária 
nesses quadros, tendendo a aumentar conforme o desen-
volvimento; 2- houve correlações diversas entre habilidades 
visoespaciais e criatividade figural; 3- foram poucas as 
investigações que puderam evidenciar o fator neurobioló-
gico característico dos transtornos de aprendizagem como 
facilitador da apresentação de habilidades criativas (Everatt, 
Steffert, & Smythe, 1999).

Outra análise realizada refere-se ao levantamento 
de instrumentos psicológicos utilizados nas pesquisas se-
lecionadas, observado na Tabela 1. Os instrumentos mais 
frequentemente utilizados foram os que se prestavam para 
a avaliação da criatividade (f=23), seguidos por aqueles que 
avaliavam aspectos comportamentais, habilidades escola-
res, inteligência, habilidades cognitivas (todos com f=4). Por 
fim, o instrumento menos frequentemente utilizado referia-
-se à avaliação da personalidade (f=1).

O “Teste de Pensamento Criativo de Torrance” foi 
o instrumento mais presente nas pesquisas internacionais 
(57,5%) e nacionais (27,2%). Outro instrumento que se fez 
presente tanto em pesquisas nacionais quanto em nacionais 
foi a “Escala de Inteligência Wechsler (WISC)”. No Brasil 
ainda pode ser observada a utilização de um mesmo ins-
trumento em diferentes pesquisas, no caso o instrumento 
“Matrizes Progressivas Coloridas de Raven” e o “Teste de 
Desempenho Escolar”, o que não ocorre com as pesquisas 
internacionais.

A alta frequência de uso do “Teste Torrance de Pen-
samento Criativo” pode ser compreendida pelo fato de que, 
internacionalmente, é um teste consolidado de avaliação 
da criatividade, sendo sua validação existente em inúmeros 
países (Wechsler, 1998), o que corrobora os resultados aqui 
encontrados. No Brasil não é um teste validado para crian-
ças, grupo ao qual o teste foi administrado, sendo permitido 
seu uso somente para pesquisas. Provavelmente isso deva à 
escassez de instrumentos validados para crianças na época 
em que foram realizadas as pesquisas. Atualmente existe um 
instrumento infantil, o Teste de Criatividade Figural Infantil 
(Nakano, Wechsler & Primi, 2011), publicado recentemente.   

Foram levantadas também as metodologias de 
pesquisa utilizadas nos trabalhos selecionados. Tanto em 
relação às publicações internacionais quanto às nacionais 
verificou-se que a metodologia quantitativa foi a mais utiliza-
da, estando presente, respectivamente, em 57,8% (n=33) e 
em 80% (n=4) das amostras. Em segundo lugar encontram-
-se as publicações teóricas, com 19,2% (n=11) nas publica-
ções internacionais e 20% (n=1) nas nacionais que discutiam 
relações entre a criatividade e os dificuldades/transtornos de 
aprendizagem por meio de propostas de modelos explicati-
vos (neuropsicológicos, desenvolvimentistas, etc.) e de pro-
posições sobre o modelo de avaliação psicológica e também 
sobre a importância do reconhecimento de habilidades que 
possam ser mais bem desenvolvidas (no caso, a criatividade) 
em crianças que apresentam esse padrão de desempenho 
acadêmico. Somente em relação às pesquisas internacionais 

puderam ser observados outros tipos de metodologia, como 
a qualitativa (15,7%, n=9) e a mista (5,2%, n=3) (esta última 
envolve tanto a metodologia quantitativa quanto qualitativa). 
Houve uma pesquisa internacional (correspondente a 1,7% 
da amostra total) em que não pôde ser identificada a meto-
dologia adotada. Esses resultados vão ao encontro ao que 
tem sido verificado em pesquisas atuais: que a abordagem 
quantitativa é uma das mais utilizadas para investigar a te-
mática (Wechsler, & Nakano, 2011; Zanella, & Titon, 2005).

Verificaram-se também as faixas etárias dos traba-
lhos analisados. Em relação aos trabalhos nacionais, tais 
dados puderam ser identificados em quatro dos cinco traba-
lhos encontrados, já que se teve acesso apenas ao resumo 
de um deles e que este resumo não fornecia tal informação. 
Em todos os quatro foram investigados grupos de crianças. 
Em relação às publicações internacionais, verificou-se que 
grande parte delas também investigou e discutiu sobre 
grupos de crianças (n=39), grupos de adolescentes (n=9) e 
grupos de adultos (n=8). Estes achados também corroboram 
o que tem sido encontrado, infelizmente, dentro do campo 
da pesquisa com criatividade, que é a baixa frequência de 
investigações com grupos minoritários (Nakano, & Wechsler, 
2007; Wechsler, 2001; Wechsler, & Nakano, 2002). Especifi-
camente em relação à presente temática, tais grupos seriam 
aqueles compostos por adultos e idosos.

Considerações finais
Com os procedimentos e materiais selecionados pude-

ram ser atingidos os objetivos desta pesquisa. Primeiramente 
pôde-se verificar a necessidade de produções nacionais sobre 
a temática, já que nos mais de trinta anos investigados houve 
somente cinco produções. Outro dado foi que houve um au-
mento na frequência das pesquisas nos últimos anos, após 
um período de alta produtividade na década de 80 - apesar 
de, quer nacional quer internacionalmente, não ter-se podido 
verificar um padrão de achados relacionados à identificação 
de habilidades criativas em indivíduos com dificuldades/trans-
tornos de aprendizagem, por exemplo, se apresentariam ou 
não melhores desempenhos criativos quando comparados a 
indivíduos sem dificuldades de aprendizagem. Por outro lado, 
verificou-se em inúmeros estudos que a criatividade pode ser 
desenvolvida, mesmo nesses casos. 

 Outra análise que se mostrou de extrema impor-
tância para as pesquisas sobre a temática diz respeito às 
denominações dadas aos grupos investigados. Todos os 
trabalhos brasileiros e alguns internacionais foram realiza-
dos com sujeitos tidos como portadores de “dificuldades 
de aprendizagem” – termo que, como se verificou, muitas 
vezes pode ser utilizado como sinônimo de transtornos de 
aprendizagem e assim causar confusões sobre qual quadro 
em especifico foi estudado, e até mesmo levar a conclusões 
errôneas sobre as áreas das dificuldades e transtornos de 
aprendizagem. Por isso se faz necessário padronizar os 
termos utilizados nas pesquisas, pois misto facilitara a com-
preensão dos indivíduos nelas envolvidos.
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De toda forma, uma limitação do presente trabalho é 
que somente foram consultadas bases de dados eletrônicas 
e que inúmeras produções podem não ter sido encontradas. 
Apesar disso, a amostra levantada forneceu possibilidades 
para uma análise do que vem sendo produzido e encontrado 
sobre a temática, assim como questões e procedimentos 
metodológicos que ainda devem ser respondidos e mais 
bem formulados para que haja conclusões mais sistematiza-
das sobre as relações entre as dificuldades e os transtornos 
de aprendizagem com a criatividade.
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Resumo
Incitar à reflexão sobre promoção da resiliência no contexto escolar por meio da intervenção intencional do professor de Educação Física é a 
principal proposta deste ensaio. Para alcançar este propósito, as autoras apoiaram-se em informações científicas já publicadas e em suas próprias 
observações, oriundas de suas práticas docentes. O presente ensaio inicia-se apresentando a perspectiva psicossomática do desenvolvimento da 
imagem corporal, uma informação preliminar necessária para a argumentação posterior, na qual conceituamos trauma e resiliência e apontamos 
argumentos que preconizam o exercício físico e as experiências corporais como fontes de compensação longitudinal para lacunas na identidade 
corporal. Nossa argumentação se finaliza diferenciando situações de perpetuação do trauma emocional e de desenvolvimento da identidade 
corporal, apontando o professor de Educação Física como um tutor de resiliência por excelência.
Palavras-chave: Educação Física; resiliência; imagem corporal.

Body image, trauma and resilience:  
a reflection on the role of the physical education teacher

Abstract
The main aim of this essay is to stimulate the reflection on the promotion of resilience in school mediated by the intervention of the physical 
educator in school. We base our arguments on previous scientific evidences as well as on our own observations derived from our teaching 
experience. Initially we presented the psychosomatic perspective for body identity development. This is necessary preliminary information for 
further argumentation. We conceptualize trauma and resilience and argue that physical activities and experiences are sources for longitudinal 
compensation for gaps on body identity. Our argumentation ends with the differentiation between trauma perpetuation and body identity 
development. We suggest that physical education teachers are resilience tutor par excellence.
Keywords: Physical education; resilience; body image.

Imagen corporal, trauma y resiliencia:  
reflexiones sobre el papel del profesor de Educación Física

Resumen
Incitar a la reflexión sobre promoción de la resiliencia en el contexto escolar por intermedio de la intervención intencional del profesor de 
Educación Física es la principal propuesta de este ensayo. Para alcanzar este propósito, las autoras se apoyaron en informaciones científicas 
ya publicadas y en sus propias observaciones, oriundas de sus prácticas docentes. El presente ensayo se inicia presentando la perspectiva 
sicosomática del desarrollo de la imagen corporal, una información preliminar necesaria para la argumentación posterior, en la cual se conceptúa 
trauma y resiliencia y se apunta argumentos que preconizan el ejercicio físico y las experiencias corporales como fuentes de compensación 
longitudinal para lagunas en la identidad corporal. Nuestra argumentación se finaliza diferenciando situaciones de perpetuación del trauma 
emocional y de desarrollo de la identidad corporal, apuntando el profesor de Educación Física como un tutor de resiliencia por excelencia.
Palabras-clave: Educación Física; resiliencia; imagen corporal.
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Introdução
Imagem corporal é a representação mental do cor-

po (Schilder, 1980; Tavares, 2003). É singular, baseada na 
nossa realidade corporal e nos significados de experiências 
vividas constituídas pelas nossas relações sociais e pelos 
aspectos de nossa personalidade. A representação mental 
do corpo não é estática; antes, a imagem corporal é tanto 
uma estrutura quanto um processo (Shontz, 1969). A ima-
gem corporal desconstrói-se e reconstrói-se sob o cerne es-
tável da identidade, que dá ao sujeito referências primordiais 
de si. Esse dinamismo relaciona-se com o desenvolvimento 
da imagem corporal. Possibilita ao sujeito ressignificar ele-
mentos de sua vida e incorporá-Ios, num novo significado, à 
sua identidade (Schilder, 1980; Tavares, 2003). 

Um foco atual e relevante de pesquisas sobre imagem 
corporal é identificar formas para prevenir os quadros de ima-
gem corporal negativa – marcada por comportamentos, cren-
ças e sentimentos fortemente negativos em relação ao corpo - 
e promover a imagem corporal positiva – que compreende re-
conhecimento de potencialidades e limites, respeito, cuidado, 
afeto e proteção ao corpo (Avalos, Tylka & Wood-Barcalow, 
2005; Cash, 2004). Nesta perspectiva, é pertinente considerar 
que alguns tipos de experiências corporais são particularmen-
te positivos para promover a conexão do indivíduo com sua 
realidade corporal, ser aceito e se aceitar, elaborar as perdas 
e reconhecer as vulnerabilidades (Krueger, 2002, 2001). Entre 
estas experiências destacam-se aquelas que podem emergir 
durante a prática de atividade física. A atividade física, dirigida 
ou não, pode ser um meio para retomar o desenvolvimento 
da imagem corporal, porquanto permite ao sujeito encontrar 
lugares de afeto, de novas vivências corporais que ofereçam 
oportunidades de reconstruir a identidade, apesar das lacu-
nas (Cyrulnik, 2004). Segundo Krueger (2002), para alcançar 
este intento, os trabalhos com exercícios físicos, atividades 
físicas ou terapias corporais devem permitir uma experiência 
direta do “eu” corporal e do afeto, sem culpa. 

Assim, para os profissionais que trabalham com ati-
vidade física e movimento, cria-se uma expectativa sobre 
suas possibilidades de intervenção para a promoção de uma 
identidade corporal integrada. Isto é particularmente verda-
de para os professores de Educação Física Escolar, já que 
a escola é reconhecida como um meio social relevante na 
formação do sujeito (Campbell, & Hausenblas, 2009; Smo-
lak, 2011). Froehlich-Gildhooff e Roennau-Boese (2012) re-
forçam a importância das escolas que cuidam das crianças 
para o desenvolvimento destas, pois essas instituições são 
“centros de socialização” e oferecem boas oportunidades 
para programas de prevenção. Além disso, segundo os auto-
res, a escola identifica com mais facilidade as necessidades 
das suas crianças e de seus pais, além de os professores 
possuírem grande influência sobre a criança e a família. 
Doll, Dooley e Turner (2011) afirmam que a escola tem a 
possibilidade de atuar nas lacunas deixadas principalmente 
pelas desigualdades sociais. Além disso, a escola é respon-
sável pelo desenvolvimento e bem-estar de uma criança por 
muitos anos, o que influencia significativamente seu futuro.

Para que estas possibilidades se tornem uma ação 
concreta, a pesquisa e a atuação profissional devem ultra-
passar a prática recorrente de avaliar como o sujeito perce-
be, reage, avalia e investe em sua aparência física e de ver 
os padrões de performance como qualificadores de partici-
pação nas atividades físicas e esportivas. Devem-se incluir 
a função do corpo, as sensações corporais, a competência 
física e a estima corporal. Algoe e Friedrickson (2011) e Mor-
gan (2010) reforçam esse argumento ao afirmarem que a 
avaliação de intervenções que se proponham a ser fontes 
de recursos para o desenvolvimento do sujeito devem-se 
focar nas respostas emocionais e nas sensações do corpo, 
como por exemplo, maior flexibilidade em lidar com o outro, 
sensação de bem-estar, relaxamento, divertimento, senso 
de maestria e de capacidade de lidar com problemas do dia 
a dia, aumento da empatia e do sentido da vida e melhora 
dos relacionamentos sociais. Talvez, mais relevante do que 
a adoção dessa perspectiva ampliada, a pesquisa sobre a 
intervenção para a promoção de uma imagem corporal posi-
tiva através do movimento deva ser precedida pela compre-
ensão do papel do professor de Educação Física como um 
promotor de desenvolvimento da identidade corporal e um 
tutor de resiliência. O professor de Educação Física, com 
base nas discussões que cercam a imagem corporal positiva 
e na resiliência, pode contribuir para que seus alunos - crian-
ças ou adolescentes - sejam capazes não só de suportar 
as dificuldades, mas também de proporcionar recursos para 
que eles saiam fortalecidos de cada situação que possa 
comprometer seu desenvolvimento.

Este ensaio se dirige a este ponto. Para fundamentar 
a argumentação aqui desenvolvida, situa-se o papel da expe-
riência corporal no desenvolvimento da identidade corporal, 
conceituam-se trauma e resiliência e apontam-se argumen-
tos que preconizam o exercício físico e as experiências cor-
porais dele advindas como fontes de compensação longitu-
dinal de interrupções ocorridas no processo de estruturação 
e desenvolvimento da identidade corporal. A argumentação 
se finaliza diferenciando situações de perpetuação do trau-
ma emocional e de desenvolvimento da identidade corporal, 
apontando aos professores de Educação Física que preten-
dam assumir o papel de tutor de resiliência as condições para 
cumprir esse papel, que é dele por excelência.

Experiência corporal e o desenvolvimento da 
Imagem corporal

A premissa que sustenta o papel da experiência cor-
poral no desenvolvimento da imagem corporal é a de que 
a noção de existência se constitui por meio da manipula-
ção do corpo para os cuidados de alimentação e higiene, 
do aconchego e das carícias e da ressonância dos estados 
internos através do cuidador. É por meio da ação sobre o 
corpo físico que se nasce sujeito, e então o corpo deixa de 
ser apenas carne e passa a ser existência do sujeito. Em 
outras palavras, no parto a mãe dá à luz o corpo físico e 
traz o corpo existencial ao mundo “linguageiro” por meio de 
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seu olhar. Seu desejo pelo seu bebê é o ponto de partida 
para o reconhecimento dele em sua singularidade e desejo 
(Dolto, 2001; Schilder, 1980). A ressonância contingente e 
empática do primeiro cuidador para com a criança é a base 
fundamental da constituição da identidade corporal (Krue-
ger, 2002, 2002a).

Para pensar o desenvolvimento da Imagem corporal 
na perspectiva psicodinâmica são particularmente interes-
santes as concepções sobre as etapas de desenvolvimento 
de Krueger (2002, 2002a, 2001), por ressaltarem a impor-
tância das experiências corporais precoces no processo de 
diferenciação do ser humano. Para o autor, as experiências 
corporais primárias constituem a base para a organização 
das experiências corporais atuais. Assim, a sintonia próxima 
e diligente do cuidador com a criança, reconhecendo e res-
pondendo adequadamente a todos os contatos motores e 
sensoriais, forma o self corporal da criança como recipiente 
e base para o self psicológico em evolução. 

Krueger (2001) propõe a existência de três estágios 
no desenvolvimento do self corporal: (1) experiências psíqui-
cas precoces; (2) definição dos limites corporais e reconhe-
cimentos dos estados corporais; e (3) definição e coesão do 
self corporal como base da consciência do self. No primeiro 
estágio (experiências psíquicas precoces) o sentido do self 
é dado especialmente pelas sensações táteis (mas também 
pelos estímulos visuais e auditivos), que permitem uma dis-
criminação do corpo próprio em relação ao ambiente. Nesta 
fase as respostas empáticas e a continência do primeiro 
cuidador têm papel fundamental na formação inicial dos 
limites corporais e no reconhecimento dos estados corpo-
rais. No segundo estágio (definição dos limites corporais e 
reconhecimentos dos estados corporais) há o crescimento 
do senso de realidade, que emerge da delimitação mais 
precisa dos limites corporais e do reconhecimento dos esta-
dos internos, que sintetizam a integração das experiências 
corporais vividas pela criança. O olhar do cuidador e inte-
rações recíprocas continuam sendo de importância para a 
unificação das experiências vividas pela  criança. O terceiro 
estágio (definição e coesão do self corporal como base da 
consciência do self)  se inicia quando a criança se reconhe-
ce no espelho e quando começa a dizer “não”, indicações 
de que a autonomia e a consciência de si estão emergindo. 
Sabe-se que quando tudo ocorre suficientemente bem, isto 
é, quando o sujeito não sofre uma interrupção importante no 
desenvolvimento do self corporal, poder-se-á observar que 
o sujeito reconhece e comunica com maior precisão seus 
estados corporais. O sujeito é também atento à realidade 
concreta de seu corpo e capaz de reconhecer o que per-
tence a si e o que é do mundo, além de ter o senso de que 
existe corporalmente. Nesse estágio há uma unidade entre 
mente e corpo com uma coesão em evolução da imagem e 
do self corporal. Em suma, o self psicológico e o self corporal 
existem integrados (Krueger, 2002). 

Em complementação a esta perspectiva apresen-
tada, que considera as experiências corporais precoces 
fundamentais para o desenvolvimento da imagem corporal, 
afirma-se que a relevância das experiências corporais para 

o desenvolvimento da Imagem corporal não é limitada aos 
primeiros anos de vida (Schilder, 1980), pois é contínuo o 
processo de ter experiências e de explorar o corpo (Tavares, 
2003). As experiências corporais diversas que o sujeito tem 
ao longo da vida são um recurso essencial para a contínua 
estruturação da identidade corporal, uma vez que a vivência 
das sensações corporais advindas destas experiências pos-
sibilita ao sujeito reconhecer-se em sua unidade corporal, 
cuja importância central está na formação de uma identida-
de integrada (Schilder, 1999; Shontz, 1990; Tavares, 2003). 
Este processo dinâmico é o que permite que as lacunas no 
desenvolvimento advindas, por exemplo, da superinvasivi-
dade, da superestimulação, da falta de percepção e de res-
posta empática por parte do cuidador ou do outro significan-
te não sejam uma sentença de vida, mas sejam passíveis de 
reestruturações longitudinais (Tavares, 2003).

Trauma, resiliência e imagem corporal 

O trauma ocorre quando se é atordoado, oprimido, 
quando se é incapaz de ter uma reação capaz de enfrentar 
o evento atordoante, ficando a sensação de desamparo, 
desesperança, de estar desligado do corpo (Levine, & Kline, 
2007). O que define o trauma não é o evento em si, mas 
antes, os recursos (ou a falta deles) de que o sujeito dis-
põe para responder ao evento (Levine, & Frederick, 1999). 
O trauma pode ser caracterizado por ações pequenas e 
ordinárias, que ocorrem de forma contínua e ao longo do 
tempo causam um desvio de percurso que impede a pessoa 
de viver plenamente, sendo chamado, então, de trauma de 
desenvolvimento. Por sua vez, o trauma causado por um 
evento único ou extraordinário é chamado de trauma de 
choque (Levine, & Frederick, 1999; Levine, & Kline, 2007). 

O trauma - que desvia o sujeito de seu desenvol-
vimento “normal” - destitui as experiências presentes de 
seus valores reais, mantendo sempre atuais os espaços de 
silêncio no corpo (Cyrulnik, 2005). Pessoas traumatizadas 
são incapazes de superar a ansiedade de sua experiência 
e permanecem sobrecarregadas pelos acontecimentos, 
derrotadas e aterrorizadas. As defesas protetoras usadas no 
trauma levam à alteração da consciência e à desconexão 
das sensações do corpo, impactando a memória, a coesão 
e a consciência de si (Krueger, 2001, 2002, 2002a). Essas 
pessoas tornam-se mais propensas a desintegrações, pas-
sando a usar seus sistemas sensoriais de forma aguda para 
criar uma representação mais explícita de si, através da dor 
autoinfligida, excesso de exercícios, fome e experiências 
sexuais fragmentadas. Levine e Kline (2007) identificaram 
que os traumas sofridos pelas crianças se expressavam 
por meio de problemas de comportamento, agressividade, 
hiperatividade, vícios, fobias, ansiedade e falta de confiança.

O trauma paralisa o desenvolvimento do sujeito e, 
consequentemente, altera o dinamismo da imagem corporal: 
o sujeito não se “desfaz”, mas também, desconectado de si 
mesmo, não se reconstrói dinamicamente. A representação 
do trauma passa a fazer parte da identidade do sujeito, que 
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se mantém vivo, porém limitado (Cyrulnik, 2004).  Por ou-
tro lado, o trauma não é uma sentença perpétua, ele pode 
ser renegociado. Cyrulnik (2004) ressalta que o trauma não 
pode ser revertido depois de ocorrido, mas pode ser reela-
borado e ressignificado, reduzindo o impacto provocado por 
estresses ou infortúnios ocorridos com crianças, adolescen-
tes e suas famílias. Explica o autor:

Um ferimento precoce ou um grave choque emocional 
deixam um traço cerebral e afetivo que permanece 
dissimulado sob a retomada do desenvolvimento. O tecido 
portará uma lacuna ou uma malha particular que irá alterar a 
continuação da tecedura. Poderá se tornar um tecido bonito 
e quente, mas será diferente. O distúrbio é reparável, às 
vezes até para melhor, mas não é reversível (Cyrulnik, 2004, 
p. 113).

Para retomar o desenvolvimento é necessário haver 
um potencial de reação suficiente para sair do efeito imobili-
zante do trauma. Esse potencial de reação pode ser chama-
do de resiliência. O termo resiliência pode ser definido como 
um processo no qual a pessoa atingida por uma adversidade 
reequilibra-se, reage e continua a vida, mesmo que num 
percurso diferente do original (Dyer, & McGuinness, 1996), 
ou como o processo que permite retornar a algum tipo de 
desenvolvimento, apesar do traumatismo e de condições 
adversas. A ferida ou falta que interrompeu o processo de 
desenvolvimento não se apaga na retomada da estruturação 
da identidade, portanto a resiliência não tem relação com 
invulnerabilidade ou êxito social (Cyrulnik, 2009). Com o 
trauma estabelecido, a resiliência está relacionada à supe-
ração que abrange um processo de ressignificar, e não de 
eliminar o acontecimento, pois esse acontecimento passa a 
fazer parte da história da pessoa (Cyrulnik, 2005). 

Os recursos que cada sujeito possui para ressignifi-
car o trauma são chamados de pilares de resiliência. Estes 
recursos podem ser classificados em quatro categorias: “eu 
tenho”, “eu sou”, “eu estou” e “eu posso”. Na categoria “eu 
tenho” estão os fatores relacionados ao apoio; “eu posso” 
agrupa os fatores relacionados às habilidades interpessoais 
e de resolver conflitos; nas categorias “eu sou” e “eu estou” 
concentram-se os fatores relacionados ao desenvolvimento 
da força intrapsíquica (Grotberg, 2005). A despeito da ca-
tegorização, têm-se identificado características que apare-
cem frequentemente em pessoas consideradas resilientes 
e que foram organizadas como pilares da resiliência. São 
elas: a introspecção, a independência, a capacidade de se 
relacionar, a iniciativa, o humor, a criatividade, a moralidade 
e a autoestima consistente (Mellilo, & Ojeda, 2005). Além 
disso, a percepção consciente do corpo acessada pela sen-
sopercepção e outras experiências que permitam a cone-
xão do indivíduo com sua realidade corporal de ser aceito 
e de se aceitar, de elaborar as perdas e de reconhecer as 
vulnerabilidades, podem levar ao estabelecimento de uma 
representação interna acurada do corpo e a um senso de 
identidade, fornecendo compensações às desintegrações 

anteriormente vivenciadas (Krueger, 2002; Levine, & Frede-
rick, 1999). Estes recursos também podem ser considerados 
competências de uma pessoa resiliente. 

A retomada do desenvolvimento não é um processo 
definitivo, mas é um processo dinâmico, marcado pela ame-
aça de desintegração:

(...) a cicatriz nunca é segura. É uma fenda no 
desenvolvimento de sua personalidade, um ponto fraco 
que pode sempre se dilacerar sobre os golpes do destino. 
Essa rachadura obriga... a trabalhar incessantemente sua 
metamorfose interminável. Então, poderá levar uma vida... 
bela, porém frágil, porque nunca poderá esquecer seu 
passado.... Mas... poderá pensar nele de maneira suportável 
(Cyrulnik 2004, p. 4).

Por isso o sujeito resiliente precisa contar com seus 
recursos, mas também com um ambiente social favorável 
para conseguir manter íntegra sua identidade, reestabele-
cida no neodesenvolvimento. Este ambiente social é dado 
fundamentalmente pela família (provendo estabilidade, 
respeito mútuo, apoio e suporte) e pelas relações sociais 
estabelecidas no relacionamento com amigos, professores 
e outras pessoas significativas, fatores que devem reforçar 
o sentimento do sujeito de ser uma pessoa querida e amada. 
O sujeito resiliente necessita de uma ou mais pessoas que 
promovam oportunidades de ressignificações de experiên-
cias, deem-lhe afeto, reconheçam e valorizem sua singula-
ridade (Junqueira, & Deslandes, 2003). Podemos chamar 
estas pessoas de tutoras de resiliência.  

Tutores de resiliência são aqueles que oferecem 
suporte e um espaço seguro para a retomada do desen-
volvimento inflectido pelo ferimento (Cyrulnik, 2004). São 
pessoas significativas na vida do sujeito, que o ajudarão a 
retomar seu desenvolvimento, auxiliando-o na representa-
ção do trauma (Cyrulnik, 2005) por meio do estímulo ao de-
senvolvimento dos fatores de resiliência dos pilares eu sou/
estou, eu tenho e eu posso definidos por Grotberg (2005). 
Nos estudos confirmatórios de resiliência, o que é unânime 
entre os pesquisadores é o fato de que todos os sujeitos 
que se tornaram resilientes tinham pelo menos uma pessoa 
(familiar ou não) que os aceitou de forma incondicional e 
independente de seus temperamento, aspecto físico ou in-
teligência. Esses sujeitos precisam contar com alguém e, ao 
mesmo tempo, sentir que seus esforços, sua competência 
e autovalorização são reconhecidos e fomentados (Melillo, 
Estamatti, & Cuestas, 2005). O desenvolvimento ou não do 
potencial de resiliência nos sujeitos depende da interação da 
pessoa com seu entorno humano (Cyrulnik, 2004). Na esco-
la o sujeito pode encontrar em seus professores uma pessoa 
significante, que lhe ofereça continência em seu processo 
de crescimento (Horning, & Rouse, 2002). O professor, es-
pecialmente o de Educação Física, pode se tornar um tutor 
de resiliência para seus alunos, uma vez que, por meio do 
exercício físico orientado e da atividade física, pode oferecer 
oportunidades para o processo resiliente.
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O professor de Educação Física como tutor de 
resiliência

Ao considerar o professor de Educação Física como 
um tutor de resiliência, capaz de ofececer suporte à retoma-
da do desenvolvimento da imagem corporal, não se deve 
perder de vista que este está diretamente relacionado às 
experiências corporais e que o movimento corporal é a fonte 
primordial destas experiências. É através do movimento que 
existimos e agimos no mundo. Se bem conduzida, a ativida-
de física permite vivenciar sensações singulares capazes de 
propiciar um melhor reconhecimento do próprio corpo, seus 
limites e suas possibilidades (Tavares, 2003). 

Ratificando esta afirmação, Bentzen, Jarlanaes e 
Levine (2004) consideram que todo o sistema motor está 
envolvido em expressar aspectos da existência que podem 
ser lidos por meio do movimento, postura, padrões de ex-
tensão e flexão corporais. Pensamentos, sentimentos e ima-
gens que emergem quando um músculo é ativado – sendo 
tocado ou estando em ação contrátil – revelam a experiência 
relacionada àquela função motora ou por ela representada. 
Assim, quando o sujeito se movimenta, representações de 
trauma acompanham seu movimento, e o profissional atento 
a estes aspectos pode promover situações que ressignifi-
quem estas representações. Assim, a prática de atividade 
física pode ser um momento de evocação do potencial de 
resiliência e, consequentemente, um meio para retomar o 
desenvolvimento da imagem corporal, uma vez que permite 
ao sujeito encontrar lugares de afeto e novas experiências 
corporais que lhe ofereçam oportunidades de reconstruir a 
identidade, apesar das feridas precoces (Cyrulnik, 2004). 

Iza e Mello (2009) enfatizam que durante as ativida-
des de movimento é necessário que os alunos sejam con-
siderados como seres inteiros, e não limitados apenas ao 
aspecto motor, o que implica uma postura de respeito ao 
ritmo do aluno e a valorização de cada uma de suas desco-
bertas (motoras ou não), e a criação de situações nas quais 
sejam incitados a resolver problemas durante a execução 
dos movimentos.

Para Gilligan (1999), professores de Educação Física 
e profissionais que trabalham com atividades culturais têm 
um papel crucial como tutores de resiliência, uma vez que 
criam oportunidades de vivências positivas e um espaço 
de ressignificação da realidade. Os desafios do esporte, os 
novos contatos sociais, a sensação de sucesso na realiza-
ção de um movimento precisamente técnico, o senso de 
maestria e o divertimento encontrado no exercício físico são 
os elementos dos quais as pessoas podem se beneficiar na 
prática esportiva. Morgan (2010) afirma que o divertimento e 
a satisfação advindos do movimento são aprendidos no cor-
po, e que é a partir do corpo que estas experiências ganham 
novo sentido. 

Segundo Krueger (2002), para se alcançar este in-
tento, os trabalhos com exercícios físicos, atividades físicas 
ou terapias corporais devem permitir uma experiência direta 
do self corporal e do afeto, sem culpa. Sobre isto afirma Ta-
vares, 2003 (p. 104):

Facilitar o desenvolvimento da imagem corporal requer 
a preservação da identidade do outro, o que implica o 
reconhecimento e a validação de suas percepções (...) O 
desenvolvimento de nossa identidade corporal está ligado 
à vivência e ao reconhecimento de nossas percepções. Isso 
permite constante coesão dessas percepções e construção 
de um ”eu corporal” verdadeiro. 

Para isto ser uma realidade, premissas básicas são a 
capacidade do aluno de entrar em contato consigo mesmo, 
o oferecimento de um ambiente acolhedor e a existência de 
um professor capacitado para suportar as demandas de seu 
aluno – o que exige preparo técnico e a vivência de suas 
próprias limitações e capacidades (Krueger, 2002; Tavares, 
2003).

Conforme Campbell & Hausenblas (2009), a despeito 
de seu potencial uso como uma alternativa promissora para 
a retomada do desenvolvimento, nem sempre o exercício 
físico tem esse papel. O olhar atento consegue identificar 
situações que auxiliam na perpetuação de uma identidade 
corporal fragmentada. Em As cidades Invisíveis, a descrição 
da cidade Anastácia, feita por Marco Polo ao imperador Ku-
blai Khan, ilustra esse alto preço que a falta de conhecimen-
to e consciência de própria existência pode cobrar.

Sobre isso observa Calvino, 1990 (p. 16):

A cidade aparece como um todo no qual nenhum desejo 
é desperdiçado e do qual você faz parte, e, uma vez que 
aqui se goza tudo o que não se goza em outros lugares, 
não resta nada além de residir nesse desejo e se satisfazer. 
Anastácia, cidade enganosa, tem um poder, que às vezes 
se diz maligno e outras vezes benigno: se você trabalha oito 
horas por dia como minerador de ágatas ônix crisóprasos, a 
fadiga que dá forma aos seus desejos toma dos desejos a 
sua forma, e você acha que está se divertindo em Anastácia 
quando não passa de seu escravo. 

Na prática da atividade física com uma forma de aco-
modação bem-adaptada, o limite do corpo é sistematicamen-
te negligenciado. Dialeticamente, é através dessa agressão 
que o sujeito se conecta brevemente ao seu próprio corpo 
(por meio das sensações de dor e cansaço) e mantém o 
círculo vicioso da reatuação traumática. Não é que nestes 
casos não se possa gostar e ter prazer durante a atividade 
física. Na verdade, estes são relatos comuns em quadros de 
dependência do exercício, na dismorfia muscular e no uso 
da atividade física como método compensatório nos quadros 
de bulimia nervosa e anorexia nervosa. Nestes quadros clí-
nicos a atividade física configura-se como mantenedora de 
um ciclo de perpetuação destes distúrbios, que envolvem 
uma representação não acurada do corpo (Assunção, Cor-
das, & Araújo, 2002; Pope, Phillips, & Olivardia, 2001).

Uma diferença importante no uso da atividade física 
como forma de acomodação e de promoção do desenvol-
vimento é a conexão do sujeito com a realidade concreta 
de seu corpo. As sensações que emergem do corpo, sejam 
elas positivas ou negativas, confortáveis ou desconfortáveis, 
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todas elas constituem elementos referenciais para o reco-
nhecimento dos limites, das potencialidades, das vulnerabi-
lidades, de sua própria história. Pessoas resilientes confiam 
nas suas respostas e sensações corporais mesmo não as 
compreendendo completamente, e estão dispostas a expe-
rienciar a si mesmas, mesmo que à primeira vista pareçam 
vivenciar sensações corporais incongruentes (Levine, & 
Frederick, 1999). 

O professor de Educação Física pode ser um elemen-
to diferencial entre uma atividade promotora do desenvolvi-
mento da identidade corporal e aquela que acomoda e per-
petua o congelamento traumático. Esse profissional deverá 
compreender que o movimento corporal está envolvido em 
expressar, muito mais que palavras, aspectos da existência. 
Nunca um ato é vão, feito ao acaso, ele sempre tem a ver 
com a história do sujeito e expressa conteúdos conscientes 
e inconscientes de sua identidade. Essa compreensão não 
é cognitiva, mas corporal.

Esta nossa forma de abordar o trabalho do professor 
de Educação Física na escola não ignora as dificuldades 
com que este profissional se depara em sua rotina de traba-
lho, especialmente nas escolas públicas. Devido ao grande 
volume de trabalho que os profissionais da área assumem, 
não é raro que esse potencial papel de tutor de resiliência 
fique esquecido ou em segundo plano. Não obstante, Melillo 
(2005) afirma que a resiliência pode ser construída mesmo 
sem utilizar esse conceito explicitamente e que isso ocorre 
quando os profissionais “(...) se preocupam, mais do que 
com seu trabalho, com os destinatários” (p.88). Melillo (2005) 
afirma também que a promoção da resiliência pode ocorrer 
de forma implícita na escola quando professores constro-
em com o educando uma relação de amor incondicional, 
expresso pelo afeto, pelo desenvolvimento da autoestima e 
pelo estimulo à autonomia e capacidade de solucionar pro-
blemas. Cyrulnik, 2005 (p. 68) afirma: 

Quando uma criança encontra-se muito próxima de um 
predador, uma simples mão estendida torna-se um apoio 
que poderá salvá-la. Mesmo uma conversa anódina 
constitui um acontecimento que pode modificar o curso 
de sua existência. É muitas vezes dessa maneira que os 
professores são eficazes, bem como pela grande quantidade 
de conhecimentos abstratos que disponibilizam. Eles se 
tornam tutores de resiliência para uma criança ferida quando 
criam um acontecimento significativo que assume um valor 
de referência. 

O ponto fundamental para a promoção da resiliência 
não está no método de ensino utilizado pelo professor, seja 
este método parcial, global ou misto. Também não é um es-
porte específico, os conteúdos da Educação Física ou numa 
determinada atividade o que fará a criança encontrar no 
professor de Educação Física um tutor de resiliência. Para 
que a tutoria se efetive, o professor tutor tornará possível à 
criança: experimentar, descobrir e discernir suas sensações 
(Levine, & Kline, 2008); acessar diferentes formas de cuidar 
de forma sensata, orientada e que esses cuidados produ-

zam significados (Cyrulnik, 2005); sentir-se especial (Assis, 
Avanci, Njaine, & Pesce, 2008) e compreendida pelo seu 
ponto de vista (Cyrulnik, 2005). Além disso, o que possibili-
tará à criança desenvolver e perceber suas habilidades que 
levam ao processo de resiliência é a postura do professor, 
aquilo que ele transmite não por palavras, mas pela lingua-
gem corporal, por sua expressão facial e tom de voz ou por 
sua presença calma (Levine, & Kline, 2008), por atitudes 
suas que estabeleçam uma relação de confiança na qual a 
criança encontre no professor a pessoa que quer ajudá-la e 
que acredita na sua capacidade de aprender (Melillo, 2005). 

Assim, o professor que assume esta postura de 
professor tutor deve ter desenvolvida sua capacidade de 
ouvir o outro, de ser tocado por ele sem se desestruturar, 
de suportar a dor e a angústia de seu aluno. Como afirma 
Tavares (2003), o professor deve ter uma imagem corporal 
bem-desenvolvida e já ter lidado com suas perdas, reconhe-
cendo-se como sujeito com potencialidades e limitações. 
Dessa forma conseguirá oferecer o espaço seguro para o 
outro identificar-se como sujeito, a partir do ouvir empático; 
conseguirá compreendê-lo como uma estrutura única, que 
jamais será inteiramente descrita e explicada, que tem sua 
fala, suas marcas, sua história singular.

Assim, concluindo nossa argumentação, reconhece-
mos que o professor de Educação Física tem um grande 
potencial de se tornar a pessoa que oportuniza um espa-
ço seguro de desenvolvimento da identidade corporal. O 
exercício físico orientado a este fim pode proporcionar ao 
indivíduo vivências que sejam promotoras do desenvolvi-
mento da identidade do sujeito, pois é um recurso para a 
conscientização dos próprios sentimentos, potencialidades 
e limites do corpo (Rabinor, & Bilich, 2002).  Na prescrição 
de exercícios, na proposição de jogos e na condução de ati-
vidades de lazer, o professor de Educação Física que esteja 
atento à sua forma de conduzir sua aula poderá tornar-se 
um tutor de resiliência, criando alicerces para o desenvol-
vimento do potencial de resiliência de seus alunos que te-
nham elementos fragmentados na sua identidade corporal 
(Cyrulnik, 2004; Krueger, 2002). Dessa forma, no contexto 
de sua competência específica - que é propiciar ao aluno 
o desenvolvimento motor, melhorar seu condicionamento 
físico e propiciar-lhe uma ocupação saudável do tempo de 
lazer, por meio de exercícios orientados, ensino de esportes,  
proposição de jogos e atividades de lazer –, o professor de 
Educação Física poderá facilitar o desenvolvimento de uma 
autoimagem corporal mais positiva. 
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Resumo

O objetivo da pesquisa aqui relatada consistiu em verificar os efeitos de um programa de intervenção em escolares com e sem dificuldades na 
escrita. Participaram 40 escolares do 3º ao 5º anos do Ensino Fundamental público, distribuídos em dois grupos maiores: GI (20 escolares com 
dificuldades de escrita, subdivididos em GIe e GIc) e GII (20 escolares sem dificuldades de escrita, subdivididos em GIIe e GIIc). Em situação 
de pré e pós-testagem, os grupos foram submetidos à aplicação do Pró-Ortografia. Todos os grupos, de maneira geral, apresentaram médias de 
acertos que se tornaram superiores na pós-testagem, porém os resultados também mostraram que GIe e GIIe apresentaram melhor desempenho 
em relação a GIc e GIIc. Conclui-se que o programa de intervenção elaborado foi eficaz para os escolares deste estudo, indicando que ele 
possa auxiliar tanto professores quanto profissionais clínicos que atuem na área da educação, minimizando as dificuldades de escolares com 
defasagem ortográfica.
Palavras-chave: Intervenção social; escrita; aprendizagem.

Intervention with students with spelling difficulties in writing and without difficulties
Abstract 

The purpose of the research reported here was to verify the effects of an intervention program in students with and without disabilities of writing. 
Participants were 40 students from 3 to 5 years of public elementary school, divided into two major groups: GI (20 students with difficulties in 
writing, subdivided into GIe and GIc) and GII (20 students without difficulties of writing, subdivided into GIIe and GIIc) . In a pre- and post-testing, 
the groups were submitted to the Pro-Spelling. All groups, in general, presented means of hits that have become higher in post-testing, but the 
results also showed that GIe and GIIe showed better performance against GIc and GIIc. It was concluded that the elaborate intervention program 
was effective for the students in this study, indicating that it can help both teachers and clinical professionals working in education, minimizing the 
difficulties of students with spelling lag.
Keywords: Social intervention; writing; learning.

Intervención ortográfica en escolares con y sin dificultades de escrita 
Resumen

El objetivo de la investigación aquí relatada consistió en verificar los efectos de un programa de intervención en escolares con y sin dificultades 
en la escrita. Participaron 40 escolares del 3º al 5º años de la Enseñanza Fundamental pública, distribuidos en dos grupos mayores: GI (20 
escolares con dificultades de escrita, subdivididos en GIe y GIc) y GII (20 escolares sin dificultades de escrita, subdivididos en GIIe y GIIc). En 
situación de pre y post-prueba, los grupos fueron sometidos a la aplicación do Pró-Ortografía. Todos los grupos, de manera general, presentaron 
promedio de aciertos que se volvieron superiores en la post-prueba, sin embargo los resultados asimismo mostraron que GIe y GIIe presentaron 
mejor desempeño en relación a GIc y GIIc. Se concluye que el programa de intervención elaborado fue eficaz para los escolares de este estudio, 
indicando que él puede ayudar tanto profesores cuanto profesionales clínicos que actúen en el área de la educación, minimizando las dificultades 
de escolares con desfasaje ortográfica.
Palabras - clave: Intervención social; escrita; aprendizaje.
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Introdução
Morais (2003) definiu ortografia como uma conven-

ção social destinada a facilitar a comunicação escrita. Se-
gundo o autor, é somente por meio da ortografia que são 
estabelecidos parâmetros para a escrita das palavras, e sem 
estes parâmetros seria impossível compreender os escritos 
conforme sua época, cultura ou herança sociocultural.

O princípio alfabético do português brasileiro é defi-
nido com as características de transparência e opacidade 
ortográfica. A transparência ortográfica caracteriza-se pela 
regularidade, segundo a qual cada fonema correspondente 
a um, e somente um grafema, e vice-versa. Por outro lado, 
a opacidade ortográfica é caracterizada pela irregularidade, 
de modo que existem grafemas que correspondem a mais 
de um fonema e fonemas que correspondem a vários grafe-
mas (Meireles, & Correa, 2006). 

Assim, a habilidade ortográfica é afetada diretamente 
pela consciência fonológica na compreensão e progresso do 
princípio alfabético, essencialmente nas relações regulares 
entre som e letra (Fontella, 2001; Guimarães, 2005; Kyte, 
& Johnson, 2007; Rego, & Buarque, 2007; Tessari, 2002); 
no entanto, na escrita de palavras irregulares há um maior 
envolvimento da consciência sintática e morfológica, que 
permite uma análise mais detalhada do contexto para es-
colha do grafema a ser utilizado (Guimarães, 2005a, 2005b; 
Mousinho, & Correa, 2009; Rego & Buarque, 2007).

Dessa forma, a aquisição ortográfica se caracteriza 
como um processo evolutivo, em que o escolar elabora hi-
póteses acerca da escrita na tentativa de acertar a notação 
ortográfica correta da palavra; portanto, a ocorrência de 
erros está implícita nesse processo (Capellini, Butarelli, & 
Germano, 2010; Ygual-Fernández, Cervéra-Mérida, Cunha, 
Batista, & Capellini, 2010). Durante a hipótese formulada, o 
escolar reflete sobre a ortografia e utiliza estratégias gerati-
vas para escrever corretamente (Rego, & Buarque, 2007). 
Nesta fase, é comum o mecanismo de autocorreção, assim 
como generalizações indevidas para a notação ortográfica, 
evidenciando quanto o escolar é ativo durante o processo 
de aquisição da escrita e conhecimento ortográfico (Correa, 
Maclean, Meireles, Lopes, & Glockling, 2007; Moojen, 2009).

Nas pesquisas que abordam a aprendizagem da or-
tografia é possível observar que são escassos os estudos 
que abordam metodologias de intervenção. Esse número 
reduzido de estudos resulta na carência de suporte na ela-
boração de estratégias de ensino e de indicadores sobre o 
processo de construção dos conhecimentos ortográficos.

Em virtude do exposto acima, este estudo tem por 
objetivo verificar os efeitos de um programa de intervenção 
ortográfica em escolares com dificuldades de escrita. 

Método
Esta pesquisa foi realizada depois de aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e 
Ciências – FFC/UNESP - Marília - São Paulo, sob o protoco-

lo n.º 1003/2010. Participaram desta pesquisa 40 escolares 
do 3º ao 5º anos do Ensino Fundamental da cidade de Marí-
lia-SP, indicados pelo Núcleo de Apoio Psico pedagógico da 
Secretaria Municipal de Educação. Os escolares estavam 
na faixa etária de oito a 12 anos e eram de ambos os gê-
neros, sendo 18 (45%) do gênero feminino e 22 (55%) do 
gênero masculino. 

Os escolares selecionados foram classificados 
conforme o desempenho ortográfico e a pontuação obtida 
(Sampaio, 2012) na aplicação do protocolo de avaliação 
ortográfica Pro-Ortografia (Batista, & Capellini, 2011). Foram 
excluídos deste estudo escolares com histórico de defici-
ência auditiva, visual, cognitiva ou motora obtido por meio 
das informações constantes no prontuário escolar referente 
aos resultados de acuidade auditiva (triagem auditiva) e vi-
sual ou relatado pelos professores, e também os escolares 
que não apresentaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis. Foram 
adotadas como critério de inclusão a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais ou respon-
sáveis e a inexistência de queixa auditiva, visual, cognitiva e 
motora no prontuário escolar ou no relato dos professores.

Os escolares selecionados foram distribuídos em 
dois grupos:

Grupo I (GI) - composto por vinte escolares com difi-
culdades de escrita, subdivididos em:

- Grupo Ie (GIe) - composto por dez escolares sub-
metidos ao programa de intervenção ortográfica; e

- Grupo Ic (GIc) - composto por dez escolares não 
submetidos ao programa de intervenção ortográfica; 

- Grupo II (GII) - composto por vinte escolares sem 
dificuldades de escrita, subdivididos em:

- Grupo IIe (GIIe)- composto por dez escolares sub-
metidos ao programa de intervenção ortográfica; e

- Grupo IIc (GIIc) - composto por dez escolares não 
submetidos ao programa de intervenção ortográfica. 

Os escolares pertencentes aos grupos GIe e GIIe fo-
ram submetidos ao programa de intervenção ortográfica, po-
rém todos os escolares deste estudo, nas situações de pré e 
pós-testagem, foram submetidos aos mesmos procedimen-
tos para verificação da eficácia do programa de intervenção 
utilizado. Como procedimento de pré e pós-testagem, foi 
realizada a aplicação do Pro-Ortografia (Batista, & Capellini, 
2011), nas versões coletiva e individual. 

Versão coletiva

Na versão coletiva foram aplicados os procedimentos 
descritos a seguir.

• Escrita das Letras do Alfabeto (ELA), em que os 
escolares foram solicitados a escrever as letras 
do alfabeto, as vogais e as consoantes em lu-
gares separados, com o objetivo de verificar o 
conhecimento acerca destas e sua classificação. 
Foi atribuído um ponto para cada letra que esti-
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vesse obrigatoriamente na sequência esperada 
para o alfabeto.

• Ditado Randomizado das Letras do Alfabeto 
(DRLA), em que os escolares foram instruídos a 
escrever as letras ditadas, com o objetivo de ve-
rificar o conhecimento do escolar quanto à cor-
respondência entre o nome da letra e o símbolo 
gráfico que a representa. Foi atribuído um ponto 
para cada letra escrita exatamente na sequência 
em que foram ditadas.

• Ditado de Palavras (DP), em que os escolares 
foram instruídos a escrever 86 palavras ditadas, 
com o objetivo de verificar o nível de conheci-
mento das regras de codificação, dentro de uma 
situação controlada e com apoio do léxico de 
input visual. Foi atribuído um ponto para cada 
palavra codificada ortograficamente, incluindo a 
acentuação.

• Ditado de Pseudopalavras (DPP), em que os 
escolares foram instruídos a escrever 36 pseu-
dopalavras ditadas, com o objetivo de verificar 
o nível de conhecimento das regras de codifica-
ção, tendo-se como critério psicolinguístico de 
regularidade o uso somente de situações regu-
lares e regras (Scliar-Cabral, 2003), dentro de 
uma situação controlada e sem apoio do léxico 
de input visual. Foi atribuído um ponto para cada 
pseudopalavra codificada ortograficamente, in-
cluindo a acentuação.

• Ditado com Figuras (DF), em que os escolares 
foram instruídos a escrever 39 palavras corres-
pondentes às figuras apresentadas, com o obje-
tivo de verificar o nível de conhecimento das re-
gras de codificação mediante uma recuperação 
da representação fonológica do próprio léxico. 
Todas as figuras pertenciam à mesma classe se-
mântica. Foi atribuído um ponto para cada uma 
das palavras codificadas ortograficamente, cor-
respondentes às figuras apresentadas, incluindo 
a acentuação.

Aplicação individual 

• Ditado de Frases (DFR), em que os escolares 
foram instruídos a escrever doze frases ditadas, 
no total de 66 palavras, com os objetivos de ve-
rificar se havia relação/interferência da memória 
com a habilidade de codificação e essas frases 
servirem como texto-base para a prova do erro 
proposital. Foi atribuído um ponto para cada 
palavra codificada ortograficamente, incluindo a 
acentuação.

• Erro Proposital (EP), em que os escolares foram 
instruídos a reescrever as doze frases anterior-
mente ditadas, porém com erros ortográficos 
propositais, com o objetivo de verificar os conhe-
cimentos ortográficos que estes elaboraram in-
ternamente sobre alguns dos principais casos de 
regularidades ortográficas contextuais mediante 
a explicitação verbal de seu erro proposital. Foi 
atribuído um ponto para cada palavra que foi co-
dificada “incorretamente” e cujo erro proposital 
foi justificado adequadamente. 

• Ditado Soletrado (DS), em que os escolares 
foram instruídos a escrever 29 palavras ditadas 
de forma pausada, letra por letra, com o objetivo 
de verificar sua capacidade de realizar a síntese 
das letras ditadas para a formação das palavras, 
mediante a sua sequência e o acesso ao léxico 
de input visual. Foi atribuído um ponto para cada 
palavra escrita de forma correta.

• Memória Lexical Ortográfica (MLO), em que os 
escolares foram instruídos a escrever 29 pa-
lavras conforme a solicitação, com o objetivo 
de verificar a capacidade de acesso ao léxico 
ortográfico quando o escolar usa sua memória 
fonológica de trabalho (exemplo: “Escreva uma 
palavra que tenha as letras “GE” juntas no início 
ou no meio da palavra – “gema, algema”.”). Foi 
atribuído um ponto para cada palavra codificada 
ortograficamente correspondente às solicitações 
específicas feitas pelo avaliador, incluindo a 
acentuação.

Este instrumento de avaliação foi elaborado seguindo 
as etapas de construção de um instrumento que envolve, 
além da elaboração, a aplicação, a correção e a interpre-
tação dos resultados com base psicolinguística. As etapas 
de validade de conteúdo, validade de critério e validade de 
construto estão em fase final de análise.

O programa de intervenção elaborado para este 
estudo foi baseado em estudos desenvolvidos por Cervera-
-Mérida e Ygual-Fernández (2006), com adequações aos 
escolares deste estudo. De acordo com estes autores, os 
erros ortográficos podem ser de origem natural ou arbitrária. 
Entre os erros de ortografia natural destacam-se os erros 
por correspondência unívoca entre fonema e grafema, 
omissão e adição de segmentos, alteração na ordem dos 
segmentos e junção ou separação indevida de palavras. 
Entre os erros de ortografia arbitrária destacam-se os erros 
de correspondência entre fonema e grafema dependentes 
de contextos e os erros de correspondência entre fonema e 
grafema independentes de regra. 

De acordo com a classificação semiológica proposta 
pelos autores acima citados, o programa de intervenção 
elaborado foi divido em três módulos, segundo a tipologia 



108 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 1, Janeiro/Abril de 2015: 105-115.

das dificuldades ortográficas. Os módulos e as estratégias 
utilizadas foram divididos da seguinte maneira: 

• Módulo 1: Intervenção para os Erros de Ortogra-
fia Natural: auxiliar os escolares com relação aos 
erros de ortografia que têm relação direta com a 
oralidade. As estratégias deste módulo contêm: 

• Leitura: foi solicitada ao escolar a leitura de um 
texto, esclarecendo-se a ele que o texto apre-
sentava palavras com a dificuldade ortográfica 
da sessão em alta frequência, com o objetivo de 
aumentar o léxico ortográfico do escolar. 

• Reconhecimento das letras e sons: foi entregue 
ao escolar uma folha com todas as letras do 
alfabeto, separadas por grafemas regulares e 
irregulares e pela letra H. Inicialmente o escolar 
era solicitado a nomear todas as letras do alfa-
beto, e em seguida, produzir todos os fonemas 
correspondentes às letras.

• Identificação de sílaba dentro de palavra: foi 
apresentada oralmente uma palavra para que o 
escolar identificasse a posição (inicial, medial ou 
final) da sílaba-alvo; em seguida foram apresen-
tadas mais três palavras, entre as quais o esco-
lar deveria identificar qual apresentava a mesma 
sílaba-alvo, na mesma posição - por exemplo, 
BALA (sílaba-alvo BA na posição inicial: pata – 
balé – aba). 

• Análise fonêmica: foram apresentadas oralmen-
te quatro palavras e o escolar deveria produzir 
todos os fonemas da palavra. Exemplo: BALA - 
/b/ /a/ /l/ /a/. 

• Síntese fonêmica: foram apresentadas oralmen-
te quatro palavras separadas em fonemas e o 
escolar deveria identificar a palavra. Exemplo: 
/b/ /a/ /l/ /a/ - BALA.

• Subtração de fonemas: foram apresentadas 
oralmente quatro palavras para que o escolar re-
tirasse o fonema solicitado e identificasse a nova 
palavra formava. Exemplo: LUVA - /v/ - LUA. 

• Substituição de fonemas: foram apresentadas 
oralmente quatro palavras para que o escolar 
retirasse o fonema solicitado, substituísse-o por 
outro fonema indicado e identificasse a nova pa-
lavra formaria. Exemplo: FACA - /f/ por /v/ - VACA. 

• Identificação de palavras dentro de frases: foram 
apresentadas oralmente quatro frases para que 
o escolar dividisse cada frase pelo número de 
palavras, através de palmas. Exemplo: “A casa 

é bonita” – A (palma) casa (palma) é (palma) 
bonita (palma). 

• Identificação da frase: foram apresentadas qua-
tro frases escritas erroneamente ao escolar para 
identificação de hipossegmentação e hiperseg-
mentação. Posteriormente solicitou-se ao esco-
lar que escrevesse cada palavra em uma lacuna 
e a frase completa na linha indicada. Exemplo: 

 Fonte: Sampaio, Ygual-Fernández, Cervera-Mérida, &  
 Capellini, 2013. 

• Palavras cruzadas: o escolar foi solicitado a 
identificar e nome ar, na forma escrita, seis figu-
ras da cruzadinha, preenchendo cada letra da 
palavra no quadrado correspondente.

• Módulo 2: Intervenção para os erros de ortogra-
fia Arbitrária – dependentes de contexto: auxiliar 
o escolar na compreensão do sistema de regras 
ortográficas. No presente estudo optou-se por 
utilizar as dificuldades ortográficas dependentes 
do contexto em que os escolares apresentaram 
maior número de erros na aplicação da pré-
-testagem (Sampaio, 2012). As regras contex-
tuais selecionadas foram: M/N (antes de das 
consoantes “p” e “b”), C/QU (antes das vogais 
“e” e “i”), G/GU (antes das vogais “e” e “i”), R/
RR, ÃO/AM (em flexões verbais e em substanti-
vos, dependendo da sílaba tônica penúltima ou 
última) e X (após ditongo, após vocábulo iniciado 
com a vogal “e” no qual o “x” se configura como 
/z/, e depois vocábulo iniciado por “en” no qual o 
“x” se configura como /ch/). As estratégias deste 
módulo contêm: 

• Leitura: foi solicitada ao escolar a leitura de um 
texto, observando-se que continha palavras 
com a dificuldade ortográfica da sessão em alta 
frequência, com o objetivo de aumentar o léxico 
ortográfico do escolar. 

• Identificação da regra ortográfica: foi oferecido 
ao escolar um quadro com vinte pa lavras que 
continham a regra ortográfica da sessão, para 
que ele identificasse o contexto de que dependia 
a ocor rência da regra ortográfica. 

• Formação de palavras com transgressão: foi 
solicitado ao escolar que transgredisse propo-
sitalmente em duas palavras a regra ortográfica 
trabalhada na sessão e, posteriormente, justifi-
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casse a transgressão. Exemplo: DENTE – “de-
mte” – “O M só pode ser usado antes das letras 
P ou B”. 

• Frases com lacunas e orientação: o escolar foi 
solicitado a preencher lacunas de dez frases e 
orientado de que os grafemas corretos a serem 
utili zados nas palavras estavam expostos ao 
final de cada frase, entre parênteses. Exemplo: 
“Vou ao _____________ pagar uma conta (N)”

• Ditado de palavras: foram ditadas ao escolar 
dez palavras ao final da sessão, com o intuito de 
observar se ele conseguiu internalizar e aplicar a 
regra ortográfica da sessão. A correção do dita-
do foi feita pelo próprio escolar, utilizando como 
apoio a estratégia anterior (identificação da regra 
ortográfica). 

• Módulo 3: Intervenção para os erros de ortogra-
fia Arbitrária – Independentes de regra: ajudar o 
escolar a identificar e buscar maneiras de mini-
mizar os erros cometidos em palavras com no-
tação ortográfica irregular. As estratégias deste 
módulo contêm: 

• Leitura: foi solicitada ao escolar a leitura de um 
texto, informando-o de que este apresentava 
palavras com a dificuldade ortográfica da sessão 
em alta frequência, com o objetivo de aumentar 
o léxico ortográfico do escolar. 

• Lista de palavras para memorização: foi solicita-
da ao escolar a leitura de vinte palavras com no-
tação ortográfica irregular trabalhada na sessão, 
sendo ele orientado a memorizar o maior núme-
ro possível de palavras mantendo sua aten ção 
para sua grafia correta.

• Elaboração de frases: dentre as palavras que o 
escolar memorizou na estratégia acima, foi soli-
citado que escolhesse quatro e elaborasse uma 
frase com cada uma delas.  

• Exercício de derivação: foram oferecidas ao es-
colar quatro palavras com a notação ortográfica 
irregular, trabalhada na sessão, devendo ele 
escrever outras palavras que derivassem da 
original. Exemplo: CASA – casinha, casarão, etc.

• Frases com lacunas e orientação: o escolar foi 
solicitado a preencher lacunas de dez frases e 
esclarecido de que os grafemas corretos a se-
rem utili zados nas palavras estavam expostos 
ao final de cada frase, entre parênteses. Exem-
plo: “A cor do céu é __________ (Z)”.  

• Ditado de palavras com apoio do dicionário: 
foram ditadas ao escolar dez palavras ao final 
da sessão, com o intuito de observar o acesso 
ao léxico ortográfico em relação à irregularidade 
trabalhada na sessão. A correção do ditado foi 
feita pelo próprio escolar, utilizando o dicionário 
como apoio.

A aplicação dos três módulos do programa de inter-
venção foi realizada em 16 sessões, divididas em quatro 
sessões para o módulo 1, seis sessões para o módulo 2 e 
seis sessões para o Módulo 3. O programa foi aplicado na 
própria escola, de forma individual, duas vezes por semana, 
com duração média de 50 minutos por sessão, em horário 
contrário ao de aula dos escolares. 

A análise estatística foi realizada pelo programa 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences), na versão 
17.0, baseando-se nos números de acertos apresentados 
pelos quatro grupos para obtenção dos resultados. Foi rea-
lizada a aplicação do Teste dos Postos Sinalizados de Wil-
coxon, com o intuito de verificar possíveis diferenças entre 
os dois momentos (o pré e o pós-testagem) consideradas na 
avaliação de cada grupo. Os resultados foram analisados 
estatisticamente no nível de significância de 5% (0,050), 
discriminada com asterisco nas tabelas referentes aos re-
sultados.

Resultados
A tabela 1 apresenta a média de acertos, desvio pa-

drão e valor de p referente ao desempenho do grupo GIe 
em todas as provas do Pró-Ortografia (Batista, & Capellini, 
2011) nas situações de pré e pós-testagem.

Os dados desta tabela mostram que o grupo GIe 
apresentou resultados estatisticamente significante em 
todas as provas ortográficas avaliadas, evidenciando um 
aumento da média de acertos na pós-testagem em relação 
à média apresentada na pré-testagem.

A tabela 2 apresenta a média de acertos, desvio pa-
drão e valor de p referentes ao desempenho do grupo GIIe 
em todas as provas do Pró-Ortografia (Batista & Capellini, 
2011) nas situações de pré e pós-testagem.

Em relação ao GIIe foi possível observar que todas 
as provas ortográficas apresentaram diferença estatistica-
mente significante entre o desempenho obtido na pré e pós-
-testagem - com exceção das provas de escrita de letras do 
alfabeto (ELA) - e o obtido no ditado randomizado de letras 
do alfabeto (DRLA), em que as elevadas médias de acerto 
se mantiveram durante a pós-testagem.

A tabela 3 apresenta a média de acertos, desvio pa-
drão e valor de p referentes ao desempenho do grupo GIc 
em todas as provas do Pró-Ortografia (Batista, & Capellini, 
2011) nas situações de pré e pós-testagem. 

Na tabela 3 é possível observar que o GIc apresentou 
diferença estatisticamente significante nas provas de escri-
ta de letras do alfabeto (ELA), no ditado de palavras (DP), 
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no ditado de pseudopalavras (DPP), no ditado com figuras 
(DF), no ditado de frases (DFR), no ditado soletrado (DS) e 
na memória lexical ortográfica (MLO), quando comparados 
com as médias de acertos na pré e pós-testagem, eviden-
ciando que houve aumento na médias de acertos nas provas 
mencionadas.

A tabela 4 apresenta a média de acertos, desvio pa-
drão e valor de p referentes ao desempenho do grupo GIIc 
em todas as provas do Pró-Ortografia (Batista, & Capellini, 
2011) nas situações de pré e pós-testagem. 

O GIIc mostrou comportamento semelhante ao do 
GIIe (tabela 2), apresentando diferenças estatisticamente 
significantes nas provas ditado de palavras (DP), ditado de 
pseudopalavras (DPP), ditado com figuras (DF), ditado de 
frases (DFR), ditado soletrado (DS) e memória lexical orto-
gráfica (MLO), porém é possível observar entre as tabelas 
que o GIIc apresentou médias de acertos inferiores às do 
GIIe na pós-testagem. 

Em suma, os dados indicam que o programa de inter-
venção contribuiu para um melhor desempenho ortográfico 
dos escolares submetidos, uma vez que, com exceção das 

provas que envolviam o conhecimento do alfabeto (ELA e 
DRLA) para o GIIe, as demais provas apresentaram resul-
tados estatisticamente significantes para ambos os grupos. 

Apesar dessa constatação, quando observados os va-
lores referentes às médias obtidas pelo GIe, é possível notar 
que o programa de intervenção provocou efeitos mais subs-
tanciais nas provas ditado de palavra (DP) e ditado de frases 
(DFR), já que a diferença entre as médias apresentadas na 
pré-testagem foram mais elevadas que as da pós-testagem. 
O mesmo efeito pode ser observado nas provas ditado de 
palavras (DP) e erro proposital (EP) para o grupo GIIe.  

Discussão
Os dados revelaram que os escolares deste estudo, 

de maneira geral, aumentaram as médias de acertos na 
maioria das provas ortográficas na pós-testagem, uma vez 
que a aquisição ortográfica é um processo evolutivo, e assim, 
com o avanço da escolaridade há uma melhor apropriação 
ortográfica pelos escolares (Bartholomeu, Sisto, & Rueda, 

Par de Variáveis Média Desvio-padrão Valor de p

ELA_Pré 15,50 9,18
0,012*

ELA_Pós 25,60 0,70

DRLA_Pré 22,40 6,98
0,017*

DRLA_Pós 25,90 0,32

DP_Pré 15,20 9,85
0,005*

DP_Pós 41,20 9,43

DPP_Pré 4,40 3,37
0,005*

DPP_Pós 11,30 2,67

DF_Pré 14,30 5,52
0,008*

DF_Pós 24,50 4,25

DFR_Pré 17,60 16,08
0,007*

DFR_Pós 42,60 7,07

EP_Pré 0,00 0,00
0,005*

EP_Pós 6,60 3,31

DS_Pré 11,10 4,77
0,005*

DS_Pós 23,40 2,41

MLO_Pré 8,90 5,43
0,008*

MLO_Pós 22,60 3,03

Tabela 1.  Distribuição da média, desvio-padrão e valor de p referente ao desempenho do GIe nas provas 
de ortográficas em situação de pré e pós-testagem.

ELA: escrita de letras do alfabeto, DRLA: ditado randomizado de letras do alfabeto, DP: ditado de palavras, 
DPP: ditado de pseudopalavras, DF: ditado com figuras, DFR: ditado de frases, EP: escrita por erro 
proposital, DS: ditado soletrado, MLO: escrita de palavras por memória lexical ortográfica.
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Par de Variáveis Média Desvio-padrão Valor de p

ELA_Pré 23,90 6,64
0,317

ELA_Pós 26,00 0,00

DRLA_Pré 25,80 0,42
0,564

DRLA_Pós 25,90 0,32

DP_Pré 48,60 10,44
0,005*

DP_Pós 70,20 7,97

DPP_Pré 10,50 2,99
0,005*

DPP_Pós 21,60 4,72

DF_Pré 26,80 2,62
0,005*

DF_Pós 35,40 1,90

DFR_Pré 57,20 5,29
0,015*

DFR_Pós 62,20 1,32

EP_Pré 0,10 0,32
0,005*

EP_Pós 14,60 3,63

DS_Pré 22,10 2,89
0,007*

DS_Pós 27,60 1,35

MLO_Pré 22,70 2,11
0,005*

MLO_Pós 26,80 1,23

Tabela 2 - Distribuição da média, desvio-padrão e valor de p referente ao desempenho do GIIe nas provas 
de ortográficas em situação de pré e pós-testagem.

ELA: escrita de letras do alfabeto, DRLA: ditado randomizado de letras do alfabeto, DP: ditado de palavras, 
DPP: ditado de pseudopalavras, DF: ditado com figuras, DFR: ditado de frases, EP: escrita por erro 
proposital, DS: ditado soletrado, MLO: escrita de palavras por memória lexical ortográfica.

2006; Dias, & Ávila, 2008; Santos, 2009; Ygual-Fernández, 
& cols., 2010; Capellini, Butarelli, & Germano, 2010; Affonso, 
Piza, Barbosa, & Macedo, 2010; Capellini, & cols., 2011; Ca-
pellini, & cols., 2012). 

Por outro lado, apesar do aumento das médias de 
acertos de todos os grupos, é possível observar que o GIe 
apresentou médias superiores às do GIc e que o GIIe apre-
sentou médias superiores às do GIIc, evidenciando a eficá-
cia do programa de intervenção ortográfica para os grupos 
submetidos a ele.

Durante a alfabetização muitos escolares podem 
apresentar alterações ortográficas, em decorrência de a 
escola não enfatizar seu ensino de forma sistemática, com 
atividades que proporcionem uma reflexão acerca da nossa 
língua (Berberian, & Massi, 2005; Grigalevicius, 2007; Mo-
rais, 2008; Santos, 2009; Zanella, 2007). Por isso, escolares 
com ou sem dificuldades de escrita, quando submetidos a 
estratégias direcionadas ao trabalho ortográfico, apresen-
tam poucos erros ortográficos, como evidenciaram os re-
sultados obtidos pelo GIe e pelo GIIe deste estudo (Allal, 
Rouiller, Saada-Robert, & Wegmuller, 1999; Melo, & Rego, 
1998; Monteiro, 2010; Silva, 2005, 2007). 

Tal evidência acerca da eficácia do programa de in-
tervenção pode ser observada quando analisados os resul-
tados referentes à prova erro proposital (EP) para os grupos 
GIe, GIIe e GIIc.  Essa prova tem o intuito de identificar se 
o escolar avaliado apresenta domínio explícito da regra ou 
princípio gerador da grafia das palavras na hora de justificar 
a transgressão proposital (Morais, 1996). Em outras pala-
vras, esta prova pretende constatar se o escolar conhece 
ou não determinada regra ortográfica, uma vez que somente 
com esse conhecimento ele conseguirá, propositalmente, 
codificar erroneamente uma determinada situação de regra, 
mas com plena consciência do porquê de aquela forma não 
ser a correta.      

Ainda analisando os resultados destes três grupos 
nesta prova, quando se observam os valores referentes às 
médias pode-se notar um desempenho superior dos grupos 
submetidos ao programa de intervenção (GIe e GIIe) em 
relação ao grupo-controle (GIIc) na pós-testagem. Durante 
o programa de intervenção, principalmente no módulo 2, as 
estratégias selecionadas foram eficazes para proporcionar 
maior domínio ortográfico e maior autonomia para a resolu-
ção de dúvidas ortográficas, o que está de acordo com o que 
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encontraram outros pesquisadores (Monteiro, 2010; Morais, 
1999, 2008) que utilizaram estratégias voltadas para refle-
xão e construção das regras ortográficas em seus estudos.

Com relação ao grupo não submetido ao programa 
de intervenção (GIIc), o desempenho superior na pós-tes-
tagem para a prova erro proposital pode ser justificado pelo 
efeito da escolarização, mas aparentemente não de forma 
sistemática, uma vez que estes escolares, apesar do avan-
ço, obtiveram médias de acertos inferiores às dos escolares 
submetidos a intervenção.   

Considerações finais
Os dados obtidos neste estudo evidenciaram que o 

programa de intervenção foi eficaz para os escolares sub-
metidos a ele, uma vez que, de maneira geral, apresentaram 
na pós-testagem média superior à obtida na pré-testagem 
na maioria das provas ortográficas avaliadas.  

Dessa forma, o programa de intervenção elaborado 
contribuiu para melhorar o desempenho ortográfico dos 

escolares submetidos e não submetidos à intervenção, o 
que indica que o programa pode vir a ser um instrumento 
de auxílio tanto para professores quanto para profissionais 
clínicos que atuem na área da educação.

Vale ressaltar que o programa de intervenção utiliza-
do, por uma questão metodológica, foi aplicado de forma in-
dividual com os escolares deste estudo; contudo, apesar de 
as pesquisadoras ainda não terem publicado os resultados 
obtidos de uma aplicação coletiva, as estratégias do progra-
ma de intervenção foram elaboradas com a perspectiva de 
serem facilmente adaptadas ao professor dentro da sala de 
aula ou até mesmo em pequenos grupos, como ocorre no 
dito “reforço escolar”. 

Devido ao reduzido número de pesquisas nacionais 
acerca dessa temática, estudos como este permitem abrir um 
leque de possibilidades para pesquisas futuras, como aplica-
ção coletiva em um número maior de escolares, até mesmo 
em escolas privadas, para se obterem dados comparativos.  

Conclui-se que se faz necessária uma reflexão sobre 
a necessidade de atividades que proporcionem uma assi-
milação satisfatória do conteúdo, de forma contextualizada 

Par de Variáveis Média Desvio-padrão Valor de p

ELA_Pré 7,90 10,58
0,036*

ELA_Pós 19,40 10,45

DRLA_Pré 19,50 8,18
0,072

DRLA_Pós 24,90 0,74

DP_Pré 13,20 11,86
0,025*

DP_Pós 21,90 12,55

DPP_Pré 2,60 3,03
0,005*

DPP_Pós 7,80 2,86

DF_Pré 10,70 5,42
0,005*

DF_Pós 18,70 7,45

DFR_Pré 15,00 14,89
0,005*

DFR_Pós 31,50 15,78

EP_Pré 0,10 0,32
0,317

EP_Pós 0,00 0,00

DS_Pré 10,40 4,58
0,005*

DS_Pós 16,10 4,53

MLO_Pré 8,00 5,10
0,005*

MLO_Pós 15,30 5,23

ELA: escrita de letras do alfabeto, DRLA: ditado randomizado de letras do alfabeto, DP: ditado de palavras, 
DPP: ditado de pseudopalavras, DF: ditado com figuras, DFR: ditado de frases, EP: escrita por erro 
proposital, DS: ditado soletrado, MLO: escrita de palavras por memória lexical ortográfica.

Tabela 3 - Distribuição da média, desvio-padrão e valor de p referente ao desempenho do GIc nas provas 
de ortográficas em situação de pré e pós-testagem
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considerando-se a construção de conceitos e não de forma 
isolada e autoritária, como se observa no sistema educa-
cional de hoje. Levando-se em conta o princípio alfabético 
do português brasileiro, que é composto por regularidades 
e irregularidades, faz-se necessário um ensino da ortografia 
que não gere ansiedade nem reprima a escrita espontânea, 
de modo a minimizar as dificuldades dos escolares com de-
fasagem ortográfica.
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Resumo

Este artículo es de carácter teórico, su objetivo es presentar una revisión bibliográfica sobre la importancia de la promoción y prevención en 
salud mental desde el punto de vista de las intervenciones tempranas, que favorecen el desarrollo socio afectivo en contextos educativos. 
Subraya el vacío que hay al abordar los aspectos psicoafectivos de los maestros. Se parte de los objetivos de los programas de educación 
preescolar y el lugar de la competencia emocional del docente en ellos. Posteriormente, se presenta el concepto de mentalización, su relación 
con el desarrollo socio afectivo y la salud mental y, se enuncian programas que fomentan dicha capacidad en contextos tanto escolares como no 
escolares. Finalmente, se plantea una discusión alrededor de los programas de formación del docente de preescolar, su competencia emocional 
o capacidad de mentalización y la incidencia en el desarrollo socio emocional y la salud mental de los niños a su cargo. 
Palabras-clave: Salud mental; educación preescolar;  trabajo docente.

Mental health, Teacher Function and Mentalization in Pre School Education
Abstract

This is a theoretical paper, its aim is to present a literature review on the importance of health promotion and prevention in mental health from the 
point of view of early interventions, which promote children socio emotional development  in educational contexts. We stress that there is a vacuum 
in addressing teachers psychological aspects. First, we present the aims of educative pre-school programs and the place teachers emotional 
competence have in them. Subsequently, we introduce mentalization concept and its relation with socio emotional development and mental 
health. We also illustrate some programs which have been designed to promote mentalization in school as well as non-school contexts. Finally, 
we present some ideas about preschool teachers’ training programs and interventions that promote mentalization capacity. We demonstrate the 
relation between the promotion of socio-emotional development in the teachers and the positive incidence in mental health of the children with 
whom they work.
Keywords: Mental health; preschool education; teaching work.
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Introducción
Se ha demostrado que la intervención en promoción 

en salud mental durante la infancia, disminuye las altera-
ciones en el desarrollo e impide que se vuelvan patologías 
crónicas en Salud Mental (Lecannelier, 2006). La interven-
ción temprana redunda en un incremento en la calidad de 
vida de quienes se ven beneficiados por dichos programas 
y en una reducción en los costos de los sistemas de salud, 
especialmente aquellos destinados al área terapéutica y de 
rehabilitación, pero también, en los del área de justicia y de 
seguridad social. Adicionalmente, incrementa las ganancias 
en los sectores económicos, por cuanto se dispone de una 
fuerza de trabajo más productiva (OMS, 2011). 

Se asume que el desarrollo humano es un proceso 
mediado, asistido y guiado por los aspectos sociales en 
los que está inscrito. El avance en el conocimiento sobre la 
manera como procede el desarrollo humano y el reconoci-
miento de la importancia de la plasticidad cerebral caracte-
rística de los primeros años, ha demostrado que los padres 
o cuidadores, así como los docentes, inciden de manera 
determinante en la maduración de las estructuras biológicas, 
fisiológicas y psicológicas. Es así como la educación prees-
colar ha pasado a ser una prioridad de los gobiernos, que 
buscan impulsar una formación de calidad para los niños en 
sus primeros años y promover la formación y actualización 
permanente de los docentes responsables de la educación 
preescolar (Mieles-Barrera, Henríquez-Linero, y Sánchez-
-Castellón, 2009). Es por ello que el objetivo de este trabajo 
es hacer una revisión teórica sobre los programas de capa-
citación a docentes de primera infancia, y específicamente, 
explorar el lugar que se le dan los aspectos psicoafectivos 
de los maestros.

La salud mental y la etapa pre escolar 

La relación entre la salud mental y el preescolar está 
claramente establecida en la ley de primera infancia en Co-
lombia. En síntesis, la ley presenta 5 razones por las que 
es imprescindible concederle un lugar prioritario a la atenci-
ón a la primera infancia: 1) es la etapa más importante del 
desarrollo humano, 2) contribuye a mejorar el acceso y la 
permanecía en el sistema educativo, 3) incide positivamente 
en los procesos culturales y sociales, 4) genera una alta ren-
tabilidad en términos económicos y, por todas estas razones, 
5) contribuye a la disminución de las desigualdades sociales 
(Ministerio de Educación, 2011). 

La educación preescolar, inicial o infantil, abarca 
los programas formales y no formales, a cargo de personal 
calificado, que se realizan en ambientes escolares o comu-
nitarios. El Estado colombiano considera que la educación 
preescolar corresponde a los grados de pre jardín, jardín 
y transición, cuyo objetivo es brindar cuidado y educación 
fuera del ámbito familiar, a los niños y niñas entre tres y seis 
años (Mieles-Barrera, & cols., 2009). 

Los objetivos del nivel preescolar, establecidos en 
el artículo 16 de la Ley 115 de 1994, tienen en común que 
apuntan más a conquistas del desarrollo en términos de in-
dividualidad, autonomía y sociabilidad que a actividades o 
metas de carácter académico. Se puede decir que buscan 
favorecer el desarrollo integral del niño promoviendo la curio-
sidad por el conocimiento de sí mismo, del otro, del mundo 
en general y de las reglas que regulan su funcionamiento. 
Además, es el espacio propicio para preparar el ingreso 
del niño a los procesos de aprendizaje formal (Ministerio de 
Educación Nacional, 1994). 

De acuerdo a lo anterior, Mieles-Barrera y cols. 
(2009) señalan que el preescolar es visto como un segun-
do escenario de socialización y de fortalecimiento afectivo, 
emocional y cognitivo de los niños y funciona como un 
sustituto del hogar porque las necesidades sociales y fami-
liares propias del mundo contemporáneo así lo requieren. 
En consecuencia, a través de políticas gubernamentales, la 
sociedad ha implementado cambios en el funcionamiento de 
las instituciones educativas y en el papel de los docentes. 

En lo que se refiere al currículo del preescolar, Jara-
millo (s.f. b), señala que se deben tener en cuenta 5 dimen-
siones: 1) cognoscitiva, 2) socio afectiva, 3) comunicativa o 
del lenguaje, 4) estética, 5) espiritual y ética. La dimensión 
socio afectiva está presente en todas las actividades, sin 
embargo, hay momentos en que debe hacerse de manera 
propositiva.

Teniendo en cuenta que la escuela es un escenario 
privilegiado para favorecer el desarrollo emocional tempra-
no, se han desarrollado programas que incluyen varios tipos 
de intervenciones por medio de las cuales se  contribuye a 
que los niños adquieran las competencias necesarias para 
entender, manejar y expresar sus emociones e inscribirse en 
el mundo social (Gottfredson, & Gottfredson, 2001 citados 
por Greenberg, Domitrovich,  Graczyk, & Zins, 2005; Elias, & 
cols., 1997, citados por Greenberg, & cols., 2005).

En cuanto a los programas dirigidos a los niños, Ross 
(1979) señala que algunos de los aspectos que  se deben 
tener en cuenta con respecto al desarrollo emocional son  el 
rol activo que tiene el niño en su propio desarrollo; la múltiple 
causalidad que requiere que se tengan en cuenta distintas 
teorías para su comprensión; el contexto que lo determina 
y al cual simultáneamente determina; el componente vincu-
lante en torno a la cultura; el reconocimiento de la influencia 
que ejercen las tendencias del momento actual; la necesi-
dad de variadas estrategias investigativas y, por último, la 
interdependencia entre las investigaciones en desarrollo 
emocional y las políticas sociales.

En consonancia con lo anterior, el estudio de Bierman 
y cols. (2010), hace énfasis en que los programas de apren-
dizaje socio emocional pueden tener efectos preventivos 
importantes porque, si se implementan durante un tiempo 
considerable, influyen en la disminución de las tasas de 
agresión en la población, mejoran la competencia social y el 
compromiso académico de los alumnos en las escuelas. Por 
su parte, Denham, Zoller y Couchoud (1999), destacan que 
los procesos de socialización que incluyen explicaciones 
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sobre las emociones y respuestas positivas y negativas del 
adulto hacia las experiencias emocionales del niño, inciden 
en el reconocimiento y comprensión que éste puede tener 
de las emociones.

El programa desarrollado por Denham y Burton 
(2003) para el desarrollo de la competencia emocional en 
niños, busca inicialmente que el niño pueda entender y nom-
brar las emociones; ayudar al niño a poner los sentimientos 
en palabras y a nombrar los afectos en sí mismo y en otros, 
y  reconocer las acciones que pueden causar las emociones  
Este programa trabaja con la propia experiencia del docente 
en situaciones similares de reconocimiento de emociones, 
resolución de conflictos, etc. para que pueda tener una me-
jor comprensión de la vida emocional de los niños. Adicional-
mente, presentan programas de otros autores que buscan 
incidir en la competencia emocional de los niños (Burton, 
& Denham, 1998; Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2002, 
Izard, & Bear, 2001, Webster-Stratton, 2000, citados por 
Denham y Burton, 2003). En general, todos los programas 
presentados por los autores, coinciden en aspectos centra-
les como son 1) la importancia del apego de los niños con 
sus docentes como base para la intervención, 2) el trabajo 
sobre la comprensión y regulación emocional, 3) el abordaje 
de la resolución de problemas o conflictos sociales, y 4) un 
énfasis en la individualización y orientación positiva en el 
manejo de la conducta.

Ahora bien, si la relación entre el desarrollo emocio-
nal temprano y el contexto escolar parece estar clara, es 
importante entonces hacer una aproximación a la función 
del docente y a la relación que establece con sus alumnos. 
Desde esta perspectiva, tener en cuenta la competencia 
emocional del docente es de central importancia.

La función del docente en pre escolar 

El docente de preescolar es fundamentalmente un 
promotor del desarrollo personal e integral de los niños, re-
presenta una figura sustituta de los padres o cuidadores y se 
convierte en referente de una autoridad protectora y afectiva 
(Mieles-Barrera, & cols., 2009).

Con relación a la función del docente de preescolar 
Mieles y cols. (2009) señalan que cuando un docente sabe 
qué hacer y cómo, qué enseñar y a quiénes, cuáles son los 
métodos, las técnicas y las estrategias indicadas, esto sirve 
para favorecer el desarrollo de algunas competencias. Sin 
embargo, todo lo anterior resulta insuficiente para promover 
el desarrollo integral de los seres humanos y favorecer la 
salud mental. Para acceder a este logro es necesario que el 
docente pueda identificar sus propias necesidades y tener 
la capacidad de hacerse cargo de su experiencia emocional 
(Mieles-Barrera, & cols., 2009).

El desarrollo de las habilidades emocionales del do-
cente ha sido tema de interés investigativo. Algunas veces 
se le nombra con el término de inteligencia emocional (Ca-
bello, Ruiz-Aranda, & Fernández-Berrocal, 2010; Fernán-
dez, Palomero, & Teruel, 2009; Sala, & Abarca, 2002); otras, 

como la calidad de la relación con el alumno (O’Connor, & 
McCartney, 2007); y otras más, se habla de la percepción 
emocional (Saft, & Pianta, 2001).  En términos generales to-
dos los estudios se enfocan más en la relación interpersonal 
docente – alumno en la que se inscriben los procesos de 
aprendizaje, que en los aspectos propiamente académicos 
o de la técnica pedagógica. En esta línea, se encuentran los 
hallazgos de Saft y Pianta (2001), que muestran de manera 
puntual que cuando los niños y su docente son del mismo 
grupo étnico o raza, los conflictos reportados por el docente 
son pocos y de menor gravedad. Adicionalmente, observan 
que la actitud del niño en clase está directamente relaciona-
da con la percepción emocional y la respuesta sensible del 
docente hacia él. 

O’Connor y McCartney (2007)  en su estudio sobre 
las interacciones entre el docente y el niño, llegan a tres im-
portantes conclusiones: 1) existe una relación significativa 
entre la calidad de la relación y los logros alcanzados por el 
niño, 2) la relación positiva con el maestro protege al niño 
de los efectos negativos del apego inseguro con la figura 
materna y, 3) el efecto de la calidad de la relación maestro-
-alumno, está mediado por los comportamientos de ambos 
en el salón de clase.

En términos generales, según refieren Extremera y 
Fernández–Berrocal, 2004, Palomera, Fernández–Berrocal 
y Brackett, 2008, Poulou, 2005 (citados por Cabello, & cols., 
2010), los docentes reconocen la importancia que tiene la 
inteligencia emocional para el ejercicio de su profesión. En 
concordancia con ese planteamiento, se encuentran progra-
mas para trabajar en capacitaciones con ellos a ese nivel, 
como es el caso de El Laboratorio de las Emociones.

Se trata de un programa de la Universidad de Málaga 
(España) diseñado para favorecer la inteligencia emocional 
de los docentes. Consta de tres grupos de sesiones que en 
total duran 45 horas. En el primero, se da instrucción teóri-
ca presencial; en el segundo, los docentes deben poner en 
práctica lo aprendido con la tutoría virtual de sus profesores; 
y en el tercero, se vuelve a sesiones presenciales en las que 
se transmiten y comparten las experiencias vividas durante 
la práctica (Cabello, & cols., 2010). En sentido general, los 
lineamientos de Fernández y cols. (2009) están de acuerdo 
con que la formación emocional del docente debe tener un 
componente teórico y otro vivencial. Los autores anotan que 
a pesar de la gran importancia que debería tener la compe-
tencia emocional del maestro, ésta sigue estando después 
de la del saber (el conocimiento) y de la del saber hacer 
creativamente (la técnica). Tanto Fernández y cols. (2009) 
como Abarca, Marzo y Sala, (2002), muestran cómo en la 
práctica  se le da más importancia al aspecto académico de 
la formación de los niños que a la relación afectiva personal 
con ellos. 

Con respecto a los programas que se ocupan de 
priorizar el componente psicoafectivo de la relación entre el 
docente y sus alumnos, Denham y Burton (2003) enfatizan 
que el punto de partida de cualquier intervención es crear un 
apego seguro, es decir, una relación emocionalmente posi-
tiva. Se debe trabajar el vínculo de la docente y sus figuras 
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de apego e identificar el modelo interno de funcionamiento, 
para reconocer cómo se ve reflejado éste en la relación en-
tre ella y los niños.

Se le invita a recordar, por ejemplo, con quien tenía 
buenas relaciones en la infancia y cómo eran, qué lo motivó 
a ser docente de pre-escolar, cómo fueron disciplinados en 
su infancia y las emociones dolorosas y negativas que vi-
vieron con algunos métodos que utilizaron los adultos. Solo 
después será posible para el docente, pensar en algunas 
formas alternativas de hacerlo con los niños que tiene a su 
cargo. Los autores enfatizan cómo en los currículos tradi-
cionales se asume que el desarrollo socio emocional se da 
implícitamente por el contacto de los niños con otros y se 
tiene la visión de que un buen profesor es quien mantiene su 
clase ordenada y disciplinada. 

Adicionalmente, en la investigación de Reinke, Stor-
mont, Herman, Puri y Goel (2011), se encontró que si bien 
los docentes perciben su responsabilidad en las intervencio-
nes básicas en salud mental en el salón de clase, conside-
ran que el aspecto socio emocional de sus estudiantes, es 
fundamentalmente responsabilidad de los psicólogos (Kra-
tochwill y Shernoff, 2004, citados por Reinke, & cols., 2011). 
La falta de formación en este sentido  puede incrementar el 
estrés docente y dificultar el responder adecuadamente a los 
niños que presentan dificultades emocionales o de compor-
tamiento, lo que se vuelve un círculo vicioso que incrementa 
el estrés del docente y las dificultades del niño (Yost, & Mos-
ca, 2002, citados por Sepulveda, Garza, & Morrison, 2011). 

En el contexto de la relación docente alumno, pen-
sando en la importancia que tiene para el desarrollo del niño 
y particularmente para su salud mental, se encuentran in-
vestigadores que han mostrado que la capacidad de menta-
lización es fundamental porque contribuye a la comprensión 
de las relaciones interpersonales entre ellos. Adicionalmen-
te, este concepto se presenta como componente esencial 
de algunas estrategias de intervención exitosas, tanto en el 
contexto escolar como no escolar, dirigidas a la promoción y 
prevención en salud mental (Allen, & Fonagy, 2006).

La mentalización y los programas que la promueven

La mentalización es una capacidad que permite el 
reconocimiento de estados mentales en sí mismo y en los 
demás en términos de pensamientos, emociones, deseos 
e intenciones. Implica poder diferenciar el comportamiento 
visible y las posibles motivaciones o estados mentales que 
subyacen al mismo (Allen, & Fonagy, 2006). 

Este concepto se ubica en el campo de estudio del 
apego y el vínculo afectivo iniciado por Bowlby (1990) y 
continuado por Mary Ainsworth (1967) y Mary Main (2000), 
entre otros. Está en relación con términos pertenecientes al 
campo amplio de la psicología y el psicoanálisis como son 
los de empatía, posición depresiva y esquizoparanoide y 
mundo representacional.

La mentalización abarca el concepto de empatía 
(Twemlow, Fonagy, & Sacco, 2005b), pero no se limita a éste 

porque, como lo explican Haslam-Hopwood, Allen, Stein y 
Bleiber (2006), la empatía corresponde al conocimiento y 
comprensión que se tiene de los sentimientos que pueden 
estar presentes en el otro. La mentalización en cambio, ade-
más de los sentimientos, incluye los pensamientos no solo 
en el otro, sino también en sí mismo.  

La mentalización se relaciona con los conceptos de 
posición depresiva y esquizoparanoide de Melanie Klein 
(1935, 1948, citado por Stein, 2003); en la primera estaría 
presente, mientras en la segunda no. 

Desde el punto de vista del mundo representacional 
la mentalización, según Lecours y Bouchard (1977, citados 
por Baretta, Roten, Lecours, Michel, & Despland, 2006), es 
el proceso mediante el cual los afectos y los impulsos de-
rivados de experiencias somáticas y motoras primarias, se 
trasforman en afectividad mentalizada, por medio de la ad-
quisición y reorganización de las representaciones. Cuando 
la experiencia afectiva es de signo negativo, la elaboración 
mental se interrumpe y por lo tanto no puede ser asociada 
a otras, ni representada (González, Rodríguez, Sburlati, & 
Triaca, 2000). La experiencia es escindida, rechazada y des-
plazada; se producen poderosas y dolorosas emociones. En 
este sentido, los autores señalan que la mentalización pue-
de ser vista como la capacidad de modular, tolerar y elaborar 
mayores niveles de afectos negativos.

Para Haslam-Hopwood y cols. (2006), la mentalizaci-
ón no se enseña, pero se puede favorecer a través de pro-
gramas de intervención, dirigidos a que los sujetos enfoquen 
su atención en ella para explicar fenómenos interactivos y 
experiencias subjetivas.

En el contexto escolar, la mentalización permite que el 
docente identifique y tenga en cuenta los múltiples sentidos 
que subyacen a las interacciones y afectan el aprendizaje 
(Twemlow, & Fonagy, 2006). Le permite además, reconocer 
y regular su propia experiencia emocional (Allen, & Fonagy, 
2006).

El estudio de Twemlow, Fonagy y Sacco (2005a), 
plantea que el docente puede promover el desarrollo de 
la capacidad de mentalización del niño. De esta manera le 
ayuda a modular y regular los afectos negativos (González, 
& cols., 2000), favorece el desarrollo integral y contribuye a 
la salud mental. En el mismo sentido O’Connor y McCartney 
(2007) señalan que la relación positiva con el docente prote-
ge al niño de los efectos negativos de un apego inseguro con 
sus padres o cuidadores. 

Teniendo en cuenta la importancia de la mentaliza-
ción, su relación con la salud mental y con la función del 
docente de preescolar, se presentan a continuación algunos 
factores que inciden en su desarrollo. Posteriormente se 
hace una revisión de los programas, individuales y grupales, 
que se han implementado en contextos no educativos y edu-
cativos para promover dicha capacidad. 

En cuanto a los factores que inciden en el desarrollo 
de la capacidad de mentalizar en el niño, Fonagy, Target, 
Steele y Steele, (1998), señalan la calidad y el tipo de con-
versación que establece el adulto con los niños, los juegos 
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de simulación en los que se involucran ambos y, por último, 
el manejo que el adulto le da a la disciplina. 

Por otra parte, Fonagy (1999) considera que hay tres 
aspectos fundamentales en el desarrollo de la mentalizaci-
ón: 1) la especularización o reflejo diferenciado que hacen 
los padres de las emociones de los niños; 2) la parentaliza-
ción reflexiva, a través de la cual el padre ayuda al niño a 
pensar sus emociones; y 3) el paso desde la equivalencia 
psíquica hacia la representación diferenciada entre mundo 
interno y externo.

Entre los programas encontrados para la promoción 
o recuperación de la capacidad reflexiva o mentalización en 
contextos no escolares, está el de Bleiberg (2006, citado por 
Allen, & Fonagy, 2006), dirigido a profesionales de la salud 
mental en quienes se desencadenan crisis que afectan la 
mentalización, que es una capacidad esencial para el ejerci-
cio de su labor terapéutica. 

Otra propuesta de intervención es la de Haslam-
-Hopwood,  Allen,  Stein y Bleiber (2006, citado por Allen, & 
Fonagy, 2006) dirigida a trabajar con pacientes psiquiátricos 
con patologías diversas. Se trata de un programa psicoe-
ducativo que hace parte de las varias estrategias utilizadas 
para el acompañamiento en el proceso de reintegración a 
la vida fuera del hospital. Los autores advierten que no se 
ha realizado una investigación formal que dé cuenta de la 
efectividad específica de esta intervención. El objetivo es 
que los pacientes identifiquen y se pongan en contacto con 
estados mentales propios y de los demás. Además, trata de 
ayudarles a pensar de manera anticipada, posibles conflic-
tos interactivos.  

Algunas actividades utilizadas en el programa psi-
coeducativo de Haslam-Hopwood y cols. (2006, citados por 
Allen, & Fonagy, 2006) son: 1) contar historias, a partir de 
imágenes del Test de Relaciones Objetales de Phillipson 
(Bellak,1996, citado por Haslam-Hopwood, & cols., 2006, 
citados por Allen, & Fonagy, 2006); 2) crear metáforas para 
comparar el significado y la emoción que intenta representar 
quien la produce, con la lectura de quienes la escuchan; 3) 
hacer descripciones de sí mismo centradas en los estados 
mentales; 4) inferir estados mentales a partir de la descrip-
ción de los hechos sucedidos en situaciones interactivas 
significativas; 5) inferir estados mentales a partir de la refle-
xión sobre eventos interactivos imaginados, que anticipan 
conflictos posibles en el futuro cercano; 6) representar inte-
racciones conflictivas recientes con otros, desde diferentes 
perspectivas, a través de juegos de roles. 

Otros programas en contextos no educativos son 
los citados por Slade (2005, 2006) para promover la men-
talización de los padres hacia sus hijos. A través de ellos, 
se busca primero favorecer que el padre pueda ponerse en 
contacto y tolerar los estados mentales básicos del hijo y, 
posteriormente, que reconozca de qué manera inciden los 
estados mentales en la conducta y en otros estados menta-
les. Finalmente, que piense en los estados mentales propios 
y en los del hijo, que subyacen a las interacciones entre ellos 
(Slade, 2006). La autora describe dos programas. Uno diri-
gido a padres considerados normales, que se llevó a cabo 

en la modalidad de taller, a razón de una vez a la semana 
durante 3 meses; y el otro, con padres de alto riesgo psico-
social, durante dos años, a través de visitas domiciliarias.

En el contexto escolar propiamente dicho se en-
cuentran dos programas muy interesantes por su relevancia 
social, diseñados por Twemlow y cols. (2005a); Twemlow Y 
cols. (2005b) para prevenir la violencia escolar. Ambos ha-
cen parte del Proyecto de Pacificación Escolar. El primero 
se implementó en bachillerato y buscaba disminuir la posi-
bilidad de que los estudiantes se expusieran a situaciones 
violentas potencialmente traumáticas. El segundo se realizó 
con estudiantes de primaria y pretendió evitar comporta-
mientos violentos entre ellos. Los dos programas abordan el 
problema del matoneo teniendo en cuenta los participantes 
del conflicto, es decir, el agresor o matón, la víctima y el 
observador. Los autores consideran que el papel del profe-
sor no es sólo de observador o de víctima, sino también de 
agresor. Señalan que uno de los objetivos fundamentales es 
involucrar al observador, que muchas veces es el profesor, 
en la identificación e interrupción de la violencia. Para ello, 
una de las estrategias centrales es incidir en la mentalizaci-
ón de los profesores. Los componentes del programa son: 
1) Promover un clima positivo a través de una campaña pu-
blicitaria dirigida a crear conciencia de los estados mentales 
presentes en cada uno de los involucrados en la interacción 
violenta: agresor, víctima y observador; 2) implementar es-
trategias de manejo de la clase y planes de disciplina, para 
que frente a los problemas predomine  una actitud mentali-
zadora por parte de los profesores, más que una orientación 
punitiva; 3) promover consejeros, que en la medida en que 
ofrecen una perspectiva diferente, contribuyen a la resoluci-
ón de los conflictos; 4) realizar un programa de educación 
física llamado el guerrero gentil que busca enseñar a los 
estudiantes el uso de estrategias defensivas basadas en 
las artes marciales. De esta manera se pretende favorecer 
sentimientos de seguridad y protección básicos, que permi-
ten acceder a alternativas cognitivas diversas, en aras de 
la solución de conflictos; y, por último, 5) utilizar un tiempo 
para la reflexión de más o menos diez minutos al final del 
día, durante el cual el grupo recuerda y piensa los episodios 
conflictivos de la jornada, teniendo en cuenta los tres roles 
involucrados en las interacciones violentas.

Otro programa para favorecer la mentalización es el 
de Apego, Mentalización, Auto-mentalización y Regulación 
afectiva (AMAR) propuesto por Lecannelier (2008) para el 
desarrollo del aprendizaje socio afectivo (ASA) en niños 
preescolares. El trabajo comprende cuatro etapas sucesi-
vas. Se inicia con el apego como el vínculo básico que se 
debe fomentar entre el cuidador y el niño, continúa con la 
mentalización del cuidador, que debe tratar de entender los 
componentes mentales que subyacen al comportamiento 
del niño; y posteriormente, la auto-mentalización o la men-
talización que le permite al docente de preescolar identificar 
lo que le sucede a él mismo a nivel de su mundo interno, 
especialmente frente a los comportamientos negativos o 
problemáticos del niño. Finalmente la regulación, que sería 
la intervención propiamente dicha por parte del adulto y que 
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ayuda al niño a contener sus emociones, a calmarse y regu-
lar su conducta. 

Para finalizar, se debe resaltar que Fonagy y Higgitt, 
2004 (citados por Allen, Fonagy, & Bateman, 2008), enume-
ran algunas de las características que tienen los programas 
efectivos para la promoción de la salud mental: 1) ser com-
prensibles, sistemáticos, estructurados y específicos con 
respecto a los factores de riesgo particulares; 2) darle más 
valor a la intensidad de la intervención que a la duración; 3) 
implementarse en las etapas más tempranas del desarrollo; 
e 4) incluir entrenamientos específicos para cada programa 
Denham y Burton  (2003), enfatizan que promover influen-
cias positivas es más efectivo que intentar contrarrestar las 
negativas.

Discusión
Como se observa en los planteamientos presen-

tados, es clara la relación entre salud mental, desarrollo 
temprano y contexto pre-escolar, máxime en sociedades 
como las actuales en las que cada vez es más importante el 
lugar de los jardines infantiles en el desarrollo de los niños 
(Mieles-Barrera, & cols., 2009). 

Es importante resaltar que el contexto social y cultural 
es un factor central al abordar el tema del desarrollo emocio-
nal (Ross, 1979). En este sentido, el preescolar, como segun-
do escenario de socialización (Mieles-Barrera, & cols., 2009) 
cumple diversas e importantes funciones que son asumidas 
por el Estado, tal como se puede ver en las políticas del Mi-
nisterio de Educación  (1994), para regular el funcionamiento 
de las instituciones que trabajan con la primera infancia.  

Una de las funciones principales del jardín infantil, 
tiene que ver con los procesos de socialización, tópico que 
se ha visto favorecido por el diseño y ejecución de interven-
ciones para el desarrollo socio afectivo.

Los programas para promover el desarrollo psicoa-
fectivo, que se han realizado dentro o fuera de contextos 
escolares, han contribuido en la disminución de las tasas 
de violencia y han favorecido la elaboración de experiencias 
dolorosas (Bierman, & cols., 2010; Twemlow, & cols., 2005a; 
Twemlow, & cols., 2005b ; Allen, & cols., 2008), especialmen-
te, las muy negativas, aquellas que no pueden ser asociadas 
a otras, ni representadas (González, & cols., 2000), como es 
el caso de la exposición a una relación muy agresiva con la 
madre (Denham, & cols., 1999). 

El efecto positivo de estos programas amerita que 
se considere fundamental tratar de implementarlos en con-
textos deprimidos, donde son frecuentes las interacciones 
violentas a nivel social y familiar. De esta manera se puede 
promover la función reparadora y protectora del docente 
(O’Connor, & McCartney, 2007) y tener efectos preventivos 
sobre la salud mental de la población infantil.

En el contexto preescolar tanto el docente, con sus 
conocimientos pedagógicos e historia personal, como el 
niño, con su propia historia y un psiquismo en desarrollo, 
entran en relación. A partir de la interacción cotidiana cons-

truyen un vínculo. Cuando en esa relación predominan los 
sentimientos amorosos que dan cuenta del funcionamiento 
característico de la posición depresiva (Stein, 2003), se pro-
duce un impacto positivo en el desarrollo del niño, que re-
dunda a nivel emocional, en conquistas en la individualidad, 
la autonomía, la sociabilidad y, en términos académicos, 
en la consecución de los logros pedagógicos del currículo. 
En este orden de ideas, se observa que varios autores han 
encontrado que una relación fundamentalmente positiva fa-
vorece la consecución de los logros del niño en la escuela 
(O’Connor, & McCartney, 2007). Igualmente Saft y Pianta 
(2001) señalan que cuando existen similitudes culturales en-
tre el docente y el niño, los conflictos son menos frecuentes 
y de menor gravedad. 

Estos hallazgos se encuentran en el mismo sentido 
de los planteamientos de Burton y Denham, (1998); Domitro-
vich y cols., (2002); Izard y Bear, (2001), Webster-Stratton, 
(2000), citados por Denham y Burton (2003) y  O’Connor y 
McCartney (2007), que consideran que el apego seguro 
entre el adulto y el niño, es un prerrequisito para llevar a 
cabo cualquier tipo de intervención que busque promover el 
desarrollo socio emocional en los niños. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atender el componen-
te personal del docente es un factor del que no se puede 
prescindir, cuando se quiere promover el desarrollo emocio-
nal y la salud mental de los niños. Sin embargo, como lo 
señalan Denham y Burton (2003) en contradicción con esta 
idea, se observa que para la mayoría de los docentes el de-
sarrollo de la competencia emocional de los niños se da de 
manera implícita, como resultado de sus interacciones coti-
dianas en el medio escolar. Por otra parte, se puede pensar 
que tampoco hay suficiente reconocimiento, por parte de los 
docentes, del protagonismo que tiene su experiencia emo-
cional en el vínculo que se construye con los niños y la inci-
dencia que eso tiene en su salud mental. Se sabe que puede 
ser positiva, cuanto se convierte en una relación reparadora, 
pero también negativa cuando predomina el funcionamiento 
esquizoparanoide, posición anti mentalización (Stein, 2003). 

Si bien es cierto, los programas que buscan promo-
ver el desarrollo socioafectivo del niño de preescolar  tienen 
estructuras claras, lineamientos específicos y actividades 
concretas para su aplicación (Fonagy, & Higgitt, 2004, cita-
dos por Allen, & cols., 2008; Denham, & Burton, 2003), que 
buscan capacitar a los docentes  para que cuenten con her-
ramientas necesarias para saber el cómo y el qué hacer, se 
debe tener en cuenta que, como lo enfatiza Mieles-Barrera y 
cols. (2009), esto en sí mismo no garantiza la idoneidad de 
su aplicación. Para que estos programas puedan realizarse 
adecuadamente es esencial que los docentes se hagan car-
go de sus propias experiencias emocionales especialmente 
las negativas y conflictivas, tal como lo anotan Allen y Fona-
gy (2006).

Los programas dirigidos a promover el desarrollo so-
cio emocional de los niños que tienen en cuenta la experien-
cia emocional del docente, y los que se dirigen al desarrollo 
de la inteligencia emocional de los maestros, lo enfocan de 
dos maneras diferentes. Unos enfatizan el reconocimiento 
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de la experiencia afectiva actual en la relación con el niño 
(Lecannelier, 2008) y en las experiencias emocionales pre-
sentes y cotidianas del maestro (Cabello, & cols., 2010); 
otros en cambio, incluyen espacios donde se busca que a 
partir de la introspección, los docentes se pongan en contac-
to con experiencias infantiles relacionales con sus figuras de 
apego y puedan reconocer como podría estar incidiendo su 
historia en las relaciones que establecen con sus alumnos 
(Denham, & Burton, 2003).

Teniendo en cuenta la importancia del docente, se 
considera que si bien es cierto los programas dirigidos a pro-
mover el desarrollo emocional de los niños son variados y 
presentan estrategias amplias para que los docentes los im-
plementen, es necesario subrayar que sigue siendo esencial 
profundizar y enfocarse más en el desarrollo de estrategias 
que contribuyan al desarrollo de la capacidad automentali-
zante del docente (Lecannelier, 2008).  Se sabe que si esta 
capacidad no se encuentra suficientemente elaborada, el 
docente puede continuar idealizando su función disciplinar, 
lo cual muchas veces impide el uso de mentalización como 
un recurso para entender y atender la experiencia emocional 
del niño y contribuir a su desarrollo socio emocional (De-
nham, & Burton, 2003). 

Ahora bien, ya que la promoción de la mentalización 
puede llevarse a cabo a través de estrategias individuales 
y grupales (Allen, & Fonagy, 2006), se considera importan-
te resaltar las intervenciones de tipo grupal pues permiten 
la reflexión colectiva, potencializan la interacción subjetiva, 
economizan posiblemente tiempo y esfuerzos y maximizan 
recursos. Se encontró que las estrategias son múltiples y cre-
ativas, comparten el hecho de que sirven para poner en acci-
ón reflexiones en torno a la propia mente, a la de los otros y, 
a la interacción entre ambas (Slade, 2005, 2006; Twemlow, & 
cols., 2005a; Twemlow, & cols., 2005b; Allen, & cols., 2008).

En cuanto a los programas de mentalización propia-
mente dichos, se puede decir que la mayoría están dirigidos 
a trabajar en contextos no escolares; sin embargo, también 
se han implementado en el ámbito educativo. Los dos progra-
mas que hacen parte del Proyecto de Pacificación escolar, el 
de Twemlow y cols. (2005a) y el de Twemlow y cols. (2005b), 
se consideran muy interesantes y de gran importancia por 
su relevancia social, en la medida en que se ha demostrado 
que contribuye a la disminución de la violencia intraescolar. 
Adicionalmente, como un aporte importante está la inclusión 
de los docentes como participantes activos y no solo como 
observadores o ejecutores de la intervención.

Teniendo en cuenta que las intervenciones en salud 
mental tempranas son más efectivas porque tienen mayor 
impacto y son más rentables (Lecannelier, 2006, Fonagy y 
Higgitt, 2004, citados por Allen, & cols., 2008), es clara la 
importancia que se le da al desarrollo y a la puesta en acción 
de programas que buscan favorecer la mentalizaciones en 
docentes y específicamente en el nivel pre escolar. Se con-
sidera que de esta manera se incide a nivel preventivo en 
salud mental, por las repercusiones positivas que de allí se 
derivan para las docentes como personas y para los niños 
con los que trabajan. 

Algunos programas señalan la importancia de la 
mentalización pero priorizan los esfuerzos para entender 
la experiencia emocional del otro, bien sea en grupos de 
pacientes psiquiátricos, profesionales psicoterapeutas, es-
tudiantes de primaria y bachillerato (Allen, & Fonagy, 2006) 
como en padres de familia (Slade, 2005, 2006). Si bien este 
componente es esencial en la prevención y promoción de 
la salud mental, las autoras consideran que la reflexión y 
la elaboración de las experiencias emocionales del adulto 
que pretende favorecer el desarrollo emocional de los niños, 
llámese terapeuta, docente, etc., son una condición esen-
cial. Adicionalmente, plantean que se deben incluir no solo 
en las vivencias actuales, como lo proponen muchos de 
los programas de desarrollo emocional y de mentalización, 
sino que se deben tener en cuenta las reflexiones sobre las 
relaciones primarias con las figuras de apego, tal como lo 
anotan Denham y Burton (2003). Las capacitaciones deben 
priorizar el desarrollo personal más que el entrenamiento en 
el uso de técnicas pedagógicas, porque a pesar de que los 
estudios coinciden en reconocer la importancia de la rela-
ción docente alumno (Bierman, & cols., 2010; Denham, & 
Burton, 2003; Saft, & Pianta, 2001; O’connor, & McCartney, 
2007), en la práctica  se le sigue dando más peso al alcance 
de los logros académicos (Fernández, & cols., 2009; Abarca, 
& cols., 2002) y a lo disciplinario (Denham, & Burton, 2003).

Se ve claro entonces, que los cambios que se han 
dado en las instituciones educativas y en la función del do-
cente de preescolar en los últimos años (Jaramillo, s.f.a), 
justifican que se dé prioridad a todos los esfuerzos dirigidos 
a la formación y capacitación de este último.

Se considera que en el perfil del docente de preesco-
lar se le debe dar mayor importancia a la capacidad que ten-
ga éste de mentalizar sobre sí mismo y sobre los demás. Se 
considera que si se encuentra suficientemente desarrollada, 
podrá hacer uso creativo de técnicas y estrategias de inter-
vención que promueven el adecuado desarrollo de los niños 
y, por lo tanto, su salud mental, al mismo tiempo que los 
prepara para el ingreso al mundo del aprendizaje formal.

Por esta razón y para terminar, las autoras del pre-
sente artículo pretenden crear e implementar un programa 
para fomentar la automentalización de las experiencias in-
fantiles, en grupo de maestras de primera infancia.
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Resumo
O presente estudo investiga o desenvolvimento criativo de uma professora cujas práticas foram consideradas estimuladoras da criatividade, 
segundo indicação de pares e alunos de uma escola pública de São João del Rei - MG. A pesquisa, caracterizada como um estudo de caso, 
reúne reflexões sobre elementos identificados na atividade docente do sujeito e sua relação com experiências de formação pessoal, educacional 
e profissional no tocante a barreiras ao desenvolvimento criativo e a fatores que facilitam esse desenvolvimento. Entrevistas semiestruturadas 
e a aplicação do teste Pensando Criativamente com Figuras (Wechsler, 2004) revelaram traços criativos que encontram origem em arranjos 
particulares nos quais experiências tanto favoráveis quanto inibidoras do desenvolvimento da criatividade contribuíram para a construção de uma 
prática estimuladora, no caso do presente estudo. Os resultados apontam a pertinência de uma discussão acerca da inclusão de elementos da 
criatividade e subjetividade nos cursos de formação, com o propósito de estimular a motivação do aluno para a aprendizagem.
Palavras-chave: desenvolvimento; criatividade; formação de professores.

Creative  teaching practices and stories of teacher education: a case study
Abstract
This study investigates the development of a creative teacher, whose practices were considered stimulating and creative according to the indication 
of coworkers and students from a public school in São João del Rei / MG. The research, featured as a case study brings together reflections 
on elements identified in the teaching activity of the subject and its relationship to personal training, educational and professional experience 
regarding barriers and facilitators to creative development. Semi structured interviews and application of Pensando Criativamente com Figuras 
(Wechsler, 2004) revealed inventive features which are particular arrangements of origin, in which both, favorable  and inhibiting experiments 
towards  the development of creativity contributed to the construction of a stimulating practice, in this subject case. The results show the relevance 
of a discussion about the inclusion of elements of creativity and subjectivity in training courses, with the purpose of stimulating and motivating 
student to learn.
Keywords: Development; Creativity; Teacher Education.

Prácticas docentes creativas e historias de formación: un estudio de caso
Resumen
El presente estudio investiga el desarrollo creativo de una profesora cuyas prácticas fueron consideradas estimuladoras de la creatividad, según 
indicación de parejas y alumnos de una escuela pública de São João del Rei/MG. La investigación, caracterizada como un estudio de caso, reúne 
reflexiones sobre elementos identificados en la actividad docente del sujeto y su relación con experiencias de formación personal, educacional y 
profesional en lo tocante a obstáculos al desarrollo creativo y a factores que facilitan ese desarrollo. Entrevistas semiestructuradas y la aplicación 
del test Pensando Creativamente con Figuras (Wechsler, 2004) revelaron rasgos creativos que encuentran origen en arreglos particulares en 
los cuales experiencias tanto favorables cuanto inhibidoras del desarrollo de la creatividad contribuyeron para la construcción de una práctica 
estimuladora, en el caso del presente estudio. Los resultados apuntan la pertinencia de una discusión acerca de la inclusión de elementos de la 
creatividad y subjetividad en los cursos de formación, como propósito de estimular la motivación del alumno para el aprendizaje.
Palabras-clave: Desarrollo; creatividad; formación de profesores.
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1. Introdução
Ao longo de séculos o fenômeno criativo esteve per-

meado por concepções místicas, inatistas ou associadas à 
loucura, que privilegiaram o sujeito em detrimento do pro-
cesso estudado. Somente na atualidade, com o amadureci-
mento do campo de conhecimento sobre o assunto, a cria-
tividade passou a ser assumida como um atributo inerente 
ao homem e manifestada pela interação de um conjunto de 
fatores que tornam este objeto um complexo multidimensio-
nal (Lubart, 2007; Wechsler, 1993).

Elementos afetivos, cognitivos, motivacionais, cultu-
rais, personológicos e ambientais interferem na criatividade, 
o que ora dificulta um entendimento mais abrangente sobre 
a temática, ora revela possibilidades interpretativas varia-
das, conduzindo ao reconhecimento de diferentes “perfis” e 
traduzindo a diversidade humana ao conceber os diversos 
modos de adaptação (Isaksen, Puccio, & Treffinger, 1993; 
Lubart, 2007; Mitjánz Martínez, 1997; Wechsler, 1993, 1998). 

Estudos sobre o assunto têm buscado compreender 
como favorecer a manifestação criativa, aprofundando-se 
em linhas de pesquisa específicas sobre os aspectos enun-
ciados, sem negligenciar a influência de variáveis concorren-
tes (Lubart, 2007). No presente estudo, o acesso a algumas 
dessas vertentes despertou o interesse pelas influências do 
ambiente escolar, sobretudo pelo papel do professor no de-
senvolvimento criativo de seus alunos.

Sendo a escolarização um dos principais meios de 
socialização das sociedades ocidentais, cabe ao professor 
parcela de responsabilidade quanto ao incentivo ou bloqueio 
à manifestação criativa de sua turma (Torrance, 1987). A 
preponderância desse profissional no gerenciamento do 
talento criativo é apontada por Alencar e Oliveira (2007) 
em consideração aos estados latentes de criatividade que 
ganham expressão com o estímulo adequado. Isto vai ao 
encontro dos achados de Torrance (1987), que detectou in-
fluências importantes da estimulação criativa docente sobre 
comportamentos criativos inibidos.

Não obstante, no tocante ao processo formativo do 
professor, a literatura aponta bloqueios no contexto escolar 
e nos cursos de formação para a docência que, em geral, 
contribuem para que este agente chegue à sala de aula 
despreparado para uma prática criativa e emancipatória (Ri-
beiro, & Fleith, 2007).

Tais empecilhos reportam, principalmente, a valores 
difundidos pelo modelo econômico e social capitalista oci-
dental, que enfatizam a objetividade, a utilidade e a lógica, 
em detrimento da atividade imaginativa e da diversidade, 
as quais, segundo Alencar (1999, 2008) e Cheng, Hull e 
Kim (2010), revelam quão aceitáveis são as características 
criativas em um contexto, e por isso, para uma parcela de 
sujeitos cujo ajustamento a esta realidade inibe o floresci-
mento de seus talentos, a criatividade pode encontrar uma 
barreira.  

Além dos fatores econômicos e sociais supracitados, 
é válido mencionar os desafios permanentes vivenciados 
pela classe docente, provocados pela limitação de recursos 

materiais em instituições escolares, pela baixa remuneração 
- que obriga o professor a assumir empregos secundários e 
reduz seu tempo de dedicação às atividades assumidas - e 
pela heterogeneidade e pelo excesso de alunos em sala de 
aula, entre outras causas (Wechsler, 1993). 

São, enfim, muitos os apontamentos da literatura 
que exploram as barreiras ao processo criativo. Por outro 
lado, como este fenômeno é complexo, multideterminado 
(Wechsler, 1993) e subjetivo (Barreto, & Mitjánz Martínez, 
2007), o cenário descrito é presenciado também por profes-
sores estimuladores da criatividade. Para estes as barreiras 
não foram significadas como tal, ou experiências paralelas 
propiciaram-lhes uma formação criativa, ou sua personali-
dade aportou tal desenvolvimento, ou ainda, a convivência 
com professores como eles, estimuladores, inspiraram uma 
adaptação original à realidade. Aqui caberia uma gama de 
razões para este fenômeno, mas a curiosidade de entendê-
-las não se esgota neste trabalho.

Atento às diversas possibilidades, o presente estudo 
empreendeu uma procura por professores estimuladores da 
criatividade em uma escola pública de São João del Rei - 
MG, chegando ao estudo de caso de uma professora com 
práticas consideradas criativas. Conduziram ao encontro 
deste sujeito a abordagem de pares, aos quais se solicitou 
a indicação do perfil descrito, e de alunos, por meio da apli-
cação de um questionário e da realização de um grupo de 
discussão. 

O objeto principal, qual seja, a identificação das bar-
reiras e dos fatores facilitadores da criatividade vividos pelo 
sujeito em sua trajetória pessoal, formativa e profissional, foi 
investigado pela aplicação, no sujeito, de entrevistas semies-
truturadas e do teste Pensando Criativamente com Figuras 
(Wechsler, 2004), instrumentos escolhidos para subsidiar o 
entendimento de como esses elementos se correlacionaram 
e qual a importância de cada fator no resultado final.

A seguir, são aprofundadas as estratégias de seleção 
e o caso investigado - este dividido em seis tópicos que bus-
caram explorar: a história da professora, elementos criativos 
identificados em sua prática, características criativas, a cria-
tividade de seu produto, além de bloqueios e facilitadores 
encontrados em sua trajetória. Com base nesses achados, a 
última parte trata as informações colhidas com a elaboração 
de questionamentos para o fomento de estudos posteriores.

2. Método

2.1. Seleção de sujeitos 

O sujeito foi selecionado em uma escola pública de 
São João del Rei, indicada pela Superintendência Regional 
de Ensino da microrregião a que pertence o município. Os 
critérios para o recorte desta instituição respeitaram resulta-
dos objetivos alcançados em avaliações externas e desta-
ques obtidos, como premiações locais e no âmbito nacional.
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Decidiu-se fazer uma seleção com base em indica-
ções de pares e alunos. O primeiro passo foi delimitar um 
nível de ensino, de modo a cuidar para que os colaborado-
res iniciais da pesquisa falassem de experiências similares. 
O contato com a diretora da instituição inaugurou esta etapa, 
sendo-lhe solicitado que indicasse até seis professores de 
classes entre o sexto e o nono anos do Ensino Fundamen-
tal cujas práticas, em sua perspectiva, fossem criativas, 
justificando os apontamentos. Estes docentes, por sua vez, 
foram consultados em um segundo momento, com a mesma 
solicitação, e então uma rede de indicações foi sendo esta-
belecida, revelando, qualitativa e quantitativamente, sujeitos 
que poderiam atender aos interesses deste estudo.

Para complementar tais informações, optou-se pela 
aplicação, aos alunos do mesmo nível de ensino, de um 
questionário com as seguintes questões: a) Para você, quais 
são as características de uma aula criativa?; b) Dos profes-
sores que você tem neste ano, qual você considera o mais 
criativo nas aulas?; c) Pensando no professor que você aca-
ba de mencionar, como se sente em relação às aulas dele? 
Que facilidades lhe trazem?. Ressalta-se que na segunda 
questão foi permitida a citação de mais de um professor, no 
momento de aplicação.

Percorrendo o total de 23 turmas, foram somados 
115 questionários, os quais colaboraram para que um gru-
po de professores atraísse a atenção deste estudo. Para 
aprofundar os achados desta etapa e filtrar as informações 
colhidas, num terceiro momento foram organizados dois gru-
pos de discussão, de acordo com o quadro de professores 
por turma, para acessar concepções presentes nos alunos e 
elementos criativos das práticas docentes descritas. 

Chegou-se ao número de cinco sujeitos, dois dos 
quais aceitaram prontamente o convite para compartilhar 
sua história pessoal, educacional e profissional. Nesse mo-
mento surgiu o caso de Liz, tratado neste artigo, a qual reuniu 
dados de pares, alunos e de si mesma para a investigação 
de elementos criativos de sua prática docente e dos facilita-
dores e inibidores identificados ao longo de sua formação.

2.2. Design metodológico

A realidade apresentou Liz como um “caso” de estudo 
em que Stake (1983) incluiu histórias de sujeitos que consti-
tuem focos representativos de um universo mais amplo, sem 
que haja a possibilidade ou pretensão de uma generalização 
comparável. Neste sentido, elegeu-se como estratégia me-
todológica o estudo de caso instrumental (Stake, 1983) em 
que, diante de um caso típico ou representativo, busca-se o 
esclarecimento ou aprofundamento sobre um assunto.

Conforme Ventura (2007), isto constitui um valioso 
recurso para construções hipotéticas e redefinições de pro-
blemas pouco investigados, como é próprio do campo de 
conhecimento investigado. Yin (2010), por sua vez, releva a 
adequação da estratégia a pesquisas de caráter exploratório 
que busquem apreender aspectos holísticos da realidade. 
Diante disso, tem-se que a investigação aprofundada pode 

contribuir para a compreensão do sujeito, perpassando, in-
clusive, aspectos de sua formação docente.

2.3. Instrumentos

Neste estudo, elementos conhecidos durante a 
seleção foram incorporados às análises, em razão de des-
creverem o objeto focado. Os instrumentos lançados nesta 
etapa foram entrevistas semiestruturadas com a Diretora e 
professores por ela indicados em que foram colocadas as 
seguintes questões: a) “Na sua percepção, o que é uma aula 
criativa?”; b) “Nesta escola, quais professores a desenvol-
vem com turmas entre o sexto e o nono anos?”; c) “Quais os 
elementos das aulas destes professores e que efeitos são 
percebidos nos alunos?”. 

Para os alunos, foram aplicados questionários ex-
plorados em um grupo de discussão posterior, objetivando 
o aprofundamento das respostas ao roteiro apresentado 
anteriormente. Uma vez selecionado o sujeito, para aces-
sar as reflexões pessoais e o significado das experiências 
do professor foram utilizados como ferramentas entrevistas 
semiestruturadas e o teste Pensando Criativamente com 
Figuras (Wechsler, 2004). Quatro entrevistas ocorreram em 
local à escolha do sujeito e em tempo variável (em média 
de uma hora), explorando um roteiro direcionado a histórias 
de infância e de escolarização, relacionamento com pais e 
pessoas marcantes, interesses próprios e seu desenvolvi-
mento, traços, experiências escolares e pessoais que foram 
motivadoras ou desestimulantes, acompanhamento escolar, 
escolha profissional, histórias da graduação e da prática. 
Os diálogos foram gravados e posteriormente transcritos 
para análise. O teste utilizado - cuja versão original, a de 
Paul Torrance, é uma das mais utilizadas mundialmente -, 
foi validado pela professora Solange Wechsler (2004) para 
a realidade brasileira e reúne um conjunto de estímulos in-
completos que devem ser continuados em desenhos para os 
quais o sujeito tenha dado títulos, conforme a instrução. Tais 
desenhos foram pontuados de acordo com a identificação 
- ou não - dos seguintes elementos: fluência, flexibilidade, 
elaboração e originalidade (aspectos cognitivos); expressão 
da emoção, fantasia, movimento, perspectiva incomum, 
perspectiva interna, uso de contextos, combinação, exten-
são de limites e títulos expressivos (aspectos afetivos) (We-
chsler, 2004). O instrumento foi aplicado em Liz após sua 
seleção para a pesquisa e sua participação em entrevistas, 
como recurso para complementar informações coletadas em 
etapas anteriores.

3. Resultados
Para sistematizar os dados colhidos, as categorias 

seguintes seguem o entendimento dos elementos criativos 
identificados nos discursos sobre a prática de Liz e sua 
constituição histórica em relação aos facilitadores e inibido-
res identificados por ela.
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    Dados coletados na etapa de seleção. A etapa 
de seleção gerou um conjunto de informações relevantes, 
que, segundo as concepções assumidas pelos colaborado-
res, fundamentam o caso em estudo. Pares que indicaram a 
professora Liz como criativa consideraram sua capacidade 
para a elaboração de aulas diferenciadas, definidas como 
oportunidades em que há exploração de outros espaços, 
aplicação de atividades práticas e de metodologias alterna-
tivas em relação ao uso do quadro-negro e da explicação 
oral. Entre os entrevistados, uma colega justifica sua indi-
cação pelo interesse despertado nos alunos, concebendo a 
aula criativa como aquela que atrai motivação e participa-
ção. Outro par baseia a escolha em sua percepção sobre os 
posicionamentos de Liz em reuniões, quando a professora 
demonstra envolvimento com a prática e sensibilidade na 
relação com o aluno. O sujeito não foi referenciado pela 
Diretora, mas recebeu indicação de quatro dos seis pares 
abordados. Entre os alunos, atraiu 19 indicações do total de 
30 respondentes que pertenciam a turmas para as quais Liz 
lecionava naquele ano. Na análise dos questionários encon-
trou-se que os colaboradores, em sua maioria, explicaram a 
menção a Liz pela prática de aulas diferenciadas no tocante 
às atividades e aos espaços explorados. Quase todos desta-
caram qualidades de respeito, sensibilidade e abertura como 
características de Liz que contribuíam para a criatividade de 
suas aulas, parecendo estar o ensino criativo vinculado a 
traços do professor, na concepção destes respondentes. No 
grupo de discussão, tais informações foram corroboradas e 
exemplificadas com a colocação de que uma postura aberta 
e respeitosa do professor somada a métodos originais de 
ensino, elementos que no caso Liz compõem uma aula cria-
tiva, que por sua vez, favorece a aprendizagem.

     Apresentação. Primogênita de um casal de si-
tiantes, Liz separou-se muito cedo da família para iniciar sua 
vida escolar, aos seis anos, quando passou a morar com 
um casal de tios na pequena cidade próxima. Segundo ela, 
as obrigações da vida adulta chegaram-lhe cedo. A menina 
convivia com poucas crianças de sua idade, basicamente no 
horário das aulas, e assumiu, muito nova, responsabilidades 
domésticas. Nas brincadeiras solitárias ouvia de seu tio: 
“Trate de estudar”. Diz ter sido uma criança tímida, cheia de 
medos e também muito responsável. Quando, aos catorze 
anos, sofreu o desajuste da morte da mãe, com quem tinha 
forte laço, assumiu preocupações com o estudo dos irmãos, 
estando a caçula com apenas dois anos. Assim, iniciou a 
vida profissional prematuramente, chegando ao Ensino Su-
perior por influência de amigos da família. O pai, novamente 
casado, esteve ausente nesta fase de Liz. As dificuldades 
enfrentadas por ela nesse período foram grandes, especial-
mente as ligadas à falta de recursos financeiros. Liz traba-
lhava durante o dia e deslocava-se para a faculdade à noite, 
à mercê de caronas. Iniciou sua carreira como professora 
pouco antes de se formar e em outra área de conhecimento 
(Educação Física). Poucos anos depois iria concluir o curso 
de Ciências Biológicas, carreira na qual atua há 20 anos.

   Elementos criativos da prática de Liz. Quanto 
às colocações de pares e alunos, é possível identificar a 
percepção de que uma aula criativa desperta o interesse 
do aluno, tal como encontrou Wechsler (2001), e Liz tinha 
capacidade para isto. Traços de abertura, manifestados na 
criação de um clima favorável ao diálogo e ao questiona-
mento, associam-se a um nível de exigência conhecido pe-
los alunos e encontram reflexo na história de Liz, em que os 
sujeitos mais marcantes de seu desenvolvimento apresenta-
ram perfis semelhantes, conforme sua percepção. A mãe, a 
professora do primário e a professora de História no Ensino 
Médio, mulheres afetivas e exigentes, foram exemplos de 
pessoas que despertaram em Liz o interesse e prazer pelo 
estudo, visto por Wechsler (2001) como um dos efeitos de 
um ensino criativo. A autora, em trabalho anterior (1993), 
remete ao conceito de “mentor” como aquele capaz de criar 
vínculos afetivos e de confiança com o sujeito, podendo 
colaborar para um destino criativo, posição semelhante à 
desses sujeitos na vida de Liz. Desvendar necessidades 
dos alunos parece um desafio permanentemente assumido 
pela professora. Neste sentido, invoca interpretações de 
experiências pessoais, reações intuitivas e conhecimentos 
técnicos. 

Liz capta intuitivamente as lacunas de sua formação 
e busca preenchê-las na formação de sua classe, oferecen-
do as condições das quais sentira necessidade em sua pró-
pria formação. Isto demonstra o dom de intuição, que Cheng 
e cols. (2010) apontam como um traço criativo. Quanto aos 
reflexos formativos sobre a prática, autoras como Alencar 
e Oliveira (2007) encontraram que professores criativos 
conheceram experiências estimuladoras em sua formação. 
Sem se negar que isso possa ter ocorrido na história de Liz, 
sua fala revela que o contrário prevaleceu na fase de es-
colarização e preparação para a docência. Como exemplo, 
vale mencionar o esforço da professora para fomentar um 
clima de aceitação de ideias e dúvidas, de modo que seus 
alunos não vivenciem a ansiedade que a acompanhou nos 
anos escolares em decorrência de um ambiente em que a 
crítica partia do professor ou dos colegas, sem que o agente 
socializador investisse em uma atitude acolhedora. Como 
aporte a esta gama de comportamentos, Liz investe em co-
nhecimento, despendendo tempo significativo, segundo ela 
mesma, para a atualização de conteúdos e metodologias. 
Este aspecto enriquece o processo de ensino-aprendizagem 
e pode favorecer o desenvolvimento criativo, uma vez que 
o conhecimento é uma condição inaugural da criatividade 
(Lubart, 2007), pois oferece mais elementos para o questio-
namento e a elaboração de problemas, para os quais esta 
encontra soluções criativas.

    Características criativas de Liz. Nas entrevistas 
a professora Liz revelou um conjunto de traços que, segundo 
a literatura específica, são altamente criativos. Alguns deles 
confirmaram-se na aplicação do instrumento “Pensando 
Criativamente com Figuras” (Wechsler, 2004), com destaque 
para os elementos afetivos, como se verá adiante. As indi-
cações de pares e alunos sinalizaram o traço de abertura 

a)

b)

c)

d)
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para novas experiências (Batey, & Furnham, 2006; Batey, 
Furnham, & Safiullina, 2010; Ivcevic, & Mayer, 2007; Lubart, 
2007; Mitjánz Martínez, 1997; Wechsler, 1993, 1999), entre 
as quais se destacam a acessibilidade para relacionamentos 
interpessoais e a iniciativa da professora de conduzir aulas de 
maneira prática e diferenciada em relação ao contexto. Em 
seguida, a sensibilidade da professora também foi observada 
(Ivcevic, & Mayer, 2007; Mitjánz Martínez, 1997; Wechsler, 
1993) no que toca à capacidade de reconhecer necessidades 
e motivações dos alunos e ao esforço em atendê-las – ele-
mento presente na fala de Liz. Tal aspecto parece associado 
à intuição (Cheng, & cols., 2010), que, ao possibilitar uma 
elaboração aprofundada das experiências da própria pessoa, 
desperta a percepção para as lacunas do ambiente – o que, 
para a professora Liz, é algo muito importante. 

Marcadamente, o envolvimento com a atividade 
docente é uma característica de Liz, exemplificado por sua 
dedicação na preparação de aulas, pela reflexão sobre suas 
ações educativas - constantes em sua narrativa -, e pela fala 
carregada de emoção. Este aspecto é reconhecido como 
elemento criativo por autores como Torrance (1987) e We-
chsler (1993). Dadas as circunstâncias de dificuldades en-
frentadas por Liz, cabe elencar, ainda, a persistência diante 
de obstáculos, característica criativa sustentada por Ivcevic 
e Mayer (2007), Morais (2004) e Lubart (2007). 

Identificou-se que Liz superou bloqueios sociocul-
turais, enfrentando medos arraigados, além de condições 
materiais pouco favoráveis à extensão de seus projetos 
pessoais e profissionais. O teste “Pensando Criativamente 
com Figuras” (Wechsler, 2004) apontou a prevalência de tra-
ços afetivos em relação aos cognitivos, ou seja, elementos 
de natureza afetiva alcançaram pontuação maior que a dos 
elementos cognitivos. Para exemplificar, os maiores escores 
foram obtidos nos quesitos expressão da emoção e movi-
mento (percentis 99). 

O primeiro elemento diz respeito à tendência a uma 
orientação intuitiva e pautada pela sensibilidade afetiva 
e pela paixão por uma determinada área, características 
notadas no contato com Liz. O movimento, por sua vez, 
relaciona-se à praticidade e produtividade da professora. 
Por outro lado, a professora Liz apresentou limitações nos 
itens originalidade e extensão de limites, o que pode estar 
vinculado ao poder de bloqueios de ordem cultural ou pesso-
al à sua criatividade, os quais se traduzem em dificuldades 
em opor-se a padrões, valores e tradições vigentes.

   Criatividade de Liz. A criatividade da professora 
Liz parece fortemente associada à necessidade, conforme 
conceito de Torrance, que toma a criatividade como “um pro-
cesso natural motivado por uma forte necessidade humana” 
(Torrance, 1987, p. 190). Liz não encontrou muitos recursos, 
mas criou maneiras originais de se adaptar às adversidades 
que enfrentou, seja pela superação de algumas barreiras ao 
processo criativo, seja pela vivência da fome que enfrentou 
junto com os irmãos, seja ainda por ter construído uma his-
tória diferente para seus alunos, recombinando elementos 
de suas experiências. 

As qualidades de novidade e utilidade do produ-
to de Liz (sua aula) tornam-no criativo, se considerada a 
perspectiva de diversos autores, os quais reconhecem tais 
características como imprescindíveis à manifestação criativa 
(Barreto, 2007; Henessey, & Amabile, 1988; Isaksen, & cols., 
1993; Lubart, 2007; Mitjánz Martínez, 1997). No âmbito da 
Psicometria, o instrumento “Pensando Criativamente com 
Figuras” (Wechsler, 2004) apontou os índices de criatividade 
figural 1 e 2, que revelaram medidas gerais para o fenômeno 
em Liz: o primeiro se refere à influência da cognição sobre 
a manifestação criativa em figuras, e o segundo refere-se 
conjuntamente a influências cognitivas e afetivas. Neste 
sentido, a professora apresentou resultados de 77 e 86, res-
pectivamente, os quais situaram o primeiro indicador abaixo 
da média, enquanto o outro esteve na zona mediana, segun-
do escalas apresentadas no instrumento. 

Elementos afetivos elevaram a nota geral da profes-
sora na segunda medida, significando que esses elementos 
se encontram mais desenvolvidos na manifestação criativa 
deste sujeito do que aspectos cognitivos. Vale lembrar que, 
na história de Liz, pessoas significativas inspiraram-lhe 
superar desafios por intermédio da afetividade da criação 
de vínculos de proximidade e confiança, o que leva à supo-
sição de que o exemplo de mentores ou o tipo de relação 
estabelecido interfere no desenvolvimento de traços e com-
portamentos. Wechsler (1993) ressalta que esses agentes 
sustentam a capacidade de despertar no sujeito fé em um 
destino criativo. 

Analisando-se, por fim, outras concepções aceitas 
para este trabalho, pode-se identificar a criatividade de Liz 
seguindo as distinções encontradas no estudo de Ivcevic e 
Mayer (2007), que a entendem como do tipo “cotidiana”, ou 
seja, aquela que não está associada a um domínio específi-
co de conhecimento, mas em que a originalidade é vivida no 
nível das relações pessoais e do estilo de vida. Tal análise 
apoia-se também na prevalência de traços emocionais, con-
siderando a aptidão da manifestação criativa no campo dos 
relacionamentos.

   Bloqueios à criatividade de Liz. Com base nas 
entrevistas com Liz, percebeu-se que a professora experien-
ciou a cultura do medo no contexto escolar, tendo assumido 
para si, desde então, o “medo de fracassar”, “o medo de er-
rar” e “o medo de falar em público”, lembrando os bloqueios 
mencionados por Alencar (1989). Este clima “negativo” 
fortalecia-se pela ação repressora de professores e de alu-
nos, destacando-se a crítica da professora também àqueles 
mestres que não repreendiam diretamente a turma, mas 
mantinham-se indiferentes quando os alunos mostravam ati-
tudes desrespeitosas. No âmbito familiar, viveu experiências 
semelhantes junto aos tios e ao pai. Este, durante o ano em 
que se tornou viúvo, retirou a filha da escola para auxiliá-
-lo no sítio realizando as tarefas domésticas, situação que 
foi superada somente após cerca de um ano, quando Liz 
assumiu a atitude inconformada de viver na casa dos avós. 
Nos anos de graduação, a limitação financeira concorreu 
para que ela pensasse em deixar os estudos, para os quais 
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não lhe restava tempo, por conta do cansaço que o trabalho 
como doméstica lhe causava ao fim do dia. 

Quando do contato com a profissão docente, no final 
de seu curso, encontrou um grande obstáculo. Segundo seu 
relato, o curso não a preparara para a prática, e estava ela 
diante da desconfiança da diretora quanto a seu trabalho, 
manifestada durante uma entrevista intimidadora, na qual 
Liz manteve seu propósito, embora estivesse insegura. Con-
forme lembra Wechsler (1993), a descrença do professor 
quanto ao potencial criativo dos alunos pode levá-los, em al-
gum momento de sua história, a desacreditarem também de 
sua capacidade. As barreiras ou obstáculos enfrentados por 
Liz parecem encontrar relações com aspectos sociocultu-
rais, sem desconsiderar que possa também haver bloqueios 
pessoais, mantidas as relações com limitações da primeira 
ordem (Alencar, 1999, 2010). 

Além desses elementos, foi possível identificar difi-
culdades no momento de preparação para a docência, em 
que ainda não havia tido contato com a prática e com as 
discussões sobre as adversidades de uma sala de aula. Na 
carreira profissional, a professora cita uma série de fatores 
que dificultavam seu trabalho, entre os quais se destacam 
a baixa remuneração - situação que não lhe permite dedi-
cação exclusiva a uma escola -, e o sistema educacional, 
com a proibição da repetência, o que mina, segundo ela, a 
motivação e o desafio do aluno para a aprendizagem. A ava-
liação da produtividade do professor e da escola pelos ór-
gãos competentes também é identificada por Liz como uma 
barreira a superar. Assim, a professora busca equilibrar-se 
neste contexto de tantos desníveis lançando mão da capaci-
dade criativa para adaptação ao meio.

    Facilitadores à criatividade de Liz. Conforme 
lembra Mitjánz Martínez (1997), bloqueios à criatividade 
constituem experiências particulares para cada sujeito, não 
sendo aceita na literatura a definição de um perfil único 
criativo. Algumas das barreiras identificadas no item acima 
podem ter sido, hipoteticamente, facilitadoras à criativida-
de, se para o sujeito Liz o desafio encarado foi seu maior 
motivador. Não parece possível prever, por esta razão, se 
uma história diferenciada produziria resultados criativos, tais 
quais os identificados. Neste caso, a presença de mentores 
(Wechsler, 1993), como citado anteriormente, mostrou-se 
um facilitador, quando não apenas trouxe referências, mas 
ofereceu condições favoráveis e acolhedoras às necessi-
dades específicas de Liz. Além da mãe e das professoras 
citadas, amigos da família vieram a assumir este papel na 
adolescência de Liz, inspirando-a a tomar uma atitude ori-
ginal e adaptada em relação ao seu contexto, onde não era 
comum para uma jovem, pobre e mulher, a formação prolon-
gada até o Ensino Superior. 

Aspectos da personalidade da professora aparece-
ram também em sua história como facilitadores, porém, não 
ficou claro, nesta reflexão posterior, se foram desenvolvidos 
no próprio enfrentamento de barreiras ou se motivaram a 
atitude corajosa desde o princípio. O que se verificou neste 
estudo de caso foi um interjogo entre disposições do sujeito 

e determinações do ambiente, sendo o fenômeno criativo 
multidimensional (Lubart, 2007). No caso de Liz, a afetivi-
dade aparece muito imbricada em suas relações pessoais, 
um dos fatores preponderantes na sua indicação por alunos, 
denotando a necessidade de estudos que abordem a proxi-
midade deste tema com o desenvolvimento criativo. 

Por fim, observou-se que a capacidade elaborativa, 
no nível das ideias, permitiu a Liz não se subverter às situa-
ções com as quais sentia-se desfavorecida, mas construir a 
elas significados coerentes o bastante para alcançar equilí-
brio e prosseguir transformando suas experiências. 

Por fim, observou-se que a capacidade elaborativa, 
no nível das ideias, permitiu a Liz não se submeter às si-
tuações com as quais sentia-se desfavorecida, mas cons-
truir-lhes significados coerentes o bastante para alcançar 
equilíbrio e prosseguir transformando suas experiências. 
Em decorrência deste mesmo poder intuitivo, tomado como 
facilitador, notou-se alta criatividade ligada às relações pes-
soais, dentro do conceito de Ivcevic e Mayer (2007), descrito 
anteriormente.

Algumas considerações
Considerando os limites deste estudo, que tomou 

uma unidade específica para a investigação de um fenôme-
no complexo e multidimensional, chegou-se a um conjunto 
de reflexões que busca subsidiar discussões futuras sobre 
o tema, inserindo observações particulares do caso apre-
sentado.

Em consonância com o que aponta a literatura, Liz 
descreveu uma experiência de formação na qual recebeu 
pouco aporte para o exercício da docência, estando o foco 
de seu curso direcionado para conhecimentos específicos 
do campo das Ciências Biológicas. Apesar disso, a profes-
sora desenvolveu uma prática diferenciada em relação às 
lacunas de sua formação, como sugere a indicação feita por 
pares e alunos e sua própria narrativa.

A este ponto associa-se a reflexão sobre duas con-
dições. Em primeiro lugar, chama a atenção a busca per-
manente de Liz. Tal movimento mostrou-se presente em 
sua trajetória pessoal e profissional em busca de soluções 
para a sobrevivência da família ou para a fomentação de 
aulas estimuladoras, que visam motivar os alunos e, em 
consequência, motivar-se a si mesma. Liz lançou mão de 
dispositivos que parecem não ter sido estimulados em sua 
formação, mas encontraram origem em arranjos de experi-
ências particulares. Assim, diante de um professor que esti-
mule a criatividade e que possa não ter sido estimulado em 
sua trajetória de formação, emerge a questão: qual, então, 
deve ser o papel da escola no desenvolvimento criativo?

Embora a literatura aponte algumas dessas respos-
tas, os achados deste estudo não permitiram o encontro 
direto delas, mas sugere uma reflexão sobre o movimento 
de busca apresentado por Liz. Se ele é favorável à atitude 
criativa, cabe pensar que o incentivo ao questionamento e à 
exploração dos fatos favorece o desenvolvimento da criati-

g)
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vidade. Assim, é possível supor que este constitui uma das 
bases de um ensino criativo.

A segunda condição diz respeito ao exercício de re-
flexão sobre a prática referido por Liz. A capacidade elabora-
tiva e a intuição da professora parecem conduzi-la também a 
um questionamento sobre si e sobre seus produtos, acumu-
lando experiências que subsidiam construções sempre mais 
adaptadas ao contexto e enriquecidas de elementos novos. 

Nóvoa (2004) entende o “formar” e o “formar-se” 
como partes de um mesmo processo, sugerindo a neces-
sidade de inserção da subjetividade no processo formativo. 
Schön (2000) defende a postura reflexiva deste profissional, 
salientando que é propriamente o “conhecer-na-ação” que 
provoca o aprimoramento do docente. O caso de Liz traz 
indicativos de que a reflexão permanente do professor so-
bre sua prática pode contribuir para a construção de aulas 
estimuladoras da criatividade, levando à suposição de que 
talvez o trabalho direcionado à subjetividade do professor 
durante sua formação influencie também seu desenvolvi-
mento criativo.

Quanto à criatividade de Liz, o instrumento “Pensan-
do Criativamente com Figuras” (Wechsler, 2004) demons-
trou um nível mediano, com prevalência de características 
emocionais. Os mesmos traços foram justificados por pares 
e alunos durante a indicação do sujeito, parecendo haver 
uma percepção do professor criativo como aquele que apre-
senta habilidades ligadas ao relacionamento interpessoal. 
Igualmente, dentro dos subgrupos criativos encontrados 
por Ivcevic e Mayer (2007), a criatividade de Liz pode ser 
definida como a cotidiana, ou seja, a orientada para relações 
pessoais.

Neste sentido, pode-se questionar: a alta indicação 
de Liz deveu-se, sobretudo, a suas habilidades pessoais? 
Em caso afirmativo, é possível tratá-la como uma professora 
criativa?; ou ainda: seria o relacionamento interpessoal uma 
condição imprescindível para uma prática docente estimula-
dora da criatividade, haja vista a alta associação entre pares 
e alunos respondentes?

Para explorar essas questões, identifica-se a neces-
sidade de mais estudos. Mostra-se importante conhecer, por 
exemplo, a associação de habilidades criativas com áreas 
específicas de atuação.

Outra observação deste estudo diz respeito ao fato 
de Liz ter demonstrado reeditar duas características de men-
toras conhecidas em sua história: a afetividade e a exigên-
cia. Nesta perspectiva, verificou-se que traços de abertura 
apontados na indicação da professora por alunos não es-
tiveram associados à permissividade, pois o grupo revelou 
que a professora exige disciplina e compromisso. Assim 
sendo, pode ser que o professor criativo seja aquele que 
estabeleça uma relação de respeito mútuo com o aprendiz.

Por fim, cabe refletir sobre a especificidade deste 
caso, considerando que, de um universo de cerca de 40 
professores, apenas cinco mostram-se elegíveis para esta 
pesquisa, segundo critérios de indicação. Tal fato induz à 
preocupação quanto à educação de futuros professores e 
também de outros profissionais, uma vez que a capacidade 

de reinvenção e adaptabilidade desponta como uma grande 
necessidade para a sobrevivência. 

Neste sentido, estudos que explorem possibilidades 
criativas de professores associadas a experiências de for-
mação podem contribuir com o apontamento de elementos 
favoráveis a uma educação emancipatória, enriquecendo 
as reflexões sobre o processo de formação docente, para, 
no futuro, redefinir caminhos. Ressalta-se que, no cenário 
atual, marcado por conjunturas desafiadoras, parece impe-
rioso que a educação rediscuta os modelos, estratégias e 
dispositivos adotados, preparando sujeitos para a solução 
de problemas particulares e coletivos.

Referências 
Alencar, E. M. L. S. (1989). A repressão ao potencial criador. 

Psicologia, Ciência e Profissão, 9(3), 11-13. 

Alencar, E. M. L. S. (1999). Barreiras à criatividade pessoal: 
Desenvolvimento de um instrumento de medida. Psicologia 
Escolar e Educacional, 3, 123-132.

Alencar, E. M. L. S. (2007). Criatividade no contexto educacional: três 
décadas de pesquisa. Psicologia: teoria e pesquisa, 23, 45-49.

Alencar, E. M. L. S. (2008). Repensando a educação para o 
século XXI. Recuperado: 07 abr. 2010. Disponível: http://www.
fcee.sc.gov.br/index .phpoption=com_docman&task=doc_
view&gid=95&Itemid=91.

Alencar, E. M. L. S., Bruno-Faria, M. F., & Fleith, D. S. (2010). A 
medida da criatividade: possibilidades e desafios. Em E. M. L. S. 
Alencar, M. F. Bruno-Faria, D. S. Fleith, & col. (Orgs.), Medidas de 
criatividade (pp. 11-34). Porto Alegre: Artmed.

Alencar, E. M. L. S., & Oliveira, Z. M. F. (2007). Criatividade na 
formação e atuação do professor do curso de Letras. Psicologia 
Escolar e Educacional, 11(2), Campinas, 223-23.

Barreto, M. O. (2007). O papel da criatividade no ensino superior. 
Diálogos e Ciência, 5 (12), 1-13.

Barreto, M. O., & Mitjánz Martínez, A. (2007). Possibilidades criativas 
de professores em cursos de pós-graduação stricto sensu. 
Estudos de psicologia, 24(4), 463-473.

 Batey, M., & Furnham, A. (2006). Creativity, intelligence, and 
personality, a critical review of the scattered literature. Genetic, 
Social and General Psychology Monographs, 132(4), 355-429. 

Batey, M., Furnham, A., & Safiullina, X. (2010). Intelligence, general 
knowledge and personality as predictors of creativity. Learning and 
individual differences, 20, 532- 535.

Cheng, Y., Kim, K. H., & Hull, M. F. (2010). Comparisons of creative 
styles and personality types between American and Taiwanese 

Práticas Criativas e Histórias de Formação   *   Débora Pereira Oliveira, Dener Luiz da Silva & Rita Laura Avelino Cavalcante



134 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 1, Janeiro/Abril de 2015: 127-134.

college students and the relationship between creative potential 
and personality types. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the 
Arts, 4 (2), 103-112.

Henessey, B.A., & Amabile, T. M. (1988). The conditions of creativity. 
Em R. J. Sternberg (Org.), The nature of creativity (pp. 11-38). New 
York: Cambridge University Press.

Isaksen, S. G., Puccio, G. J., & Treffinger, D. J (1993). An Ecological 
Approach to Creativity Research: Profiling for Creative Problem 
Solving. The Journal of Creative Behavior, 27 (3), 147-170. 

Ivcevic, Z., & Mayer, J. D. (2007). Creative types and personality. 
Imagination, cognition and personality, 26 (1-2), 65-86.

Lubart, T. (2007). Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Artmed.

Mitjánz Martínez, A. (1997). Criatividade, personalidade e educação. 
Campinas, SP: Papirus.

Morais, M. F. (2004). A pessoa e o processo criativos: análise 
de testemunhos de Inventores independentes portugueses. 
Comunicação e Sociedade, 6, 234-255.

Nóvoa, A. (2004). Novas disposições dos professores: a escola como 
lugar de formação. Correio da Educação, 47, 1-4. 

Ribeiro, R.A., & Fleith, D. de S. (2007). O estímulo à criatividade em 
cursos de licenciatura. Paidéia, 17(38), 403-416.

Schön, D. A. (2000). Educando o profissional reflexivo, um novo 
design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed. 

Stake, R. E. (1983) Estudo de caso em pesquisa e avaliação 
educacional. Educação e Seleção Fundação Carlos Chagas, 7, 
5-14.

Torrance, E. P. (1976). Criatividade: Medidas, testes e avaliações (A. 
Arruda, Trad.). São Paulo: Ibrasa.

Torrance, E. P. (1987). Teaching for creativity. Em S. G. Isaksen (Org.), 
Frontiers of creativity research. Beyond the basics (pp. 189-215). 
Buffalo, NY: Bearly Limited.

Ventura, M. M. (2007). O Estudo de Caso como modalidade de 
pesquisa. Revista SOCERJ, 20(5), 383-386.

Wechsler, S.M. (1993). Criatividade: descobrindo e encorajando. 
Campinas: Psy.

Wechsler, S.M. (2001). Criatividade na cultura brasileira: uma década 
de estudos. Psicologia: Teoria, Investigação e Prática, 1, 215-226.

Wechsler, S. M. (2004). Avaliação da Criatividade por Figuras. Teste 
de Torrance. Versão Brasileira (2ªed). Laboratório de Avaliação e 
Medidas Psicológicas – PUC-Campinas, Campinas: Impressão 
Digital do Brasil.

Yin, Robert K. (2010). Estudo de caso: planejamento e métodos. 4.ed. 
Porto Alegre: Bookman, 248 p.

Recebido em: 13/08/2013
Reformulado em: 13/11/2013

Aprovado em: 29/01/2014

Sobre os autores

Débora Pereira Oliveira (de.psic@hotmail.com)
Mestranda em Psicologia pela UFSJ

Dener Luiz da Silva (densilva@ufsj.edu.br)
Professor Doutor da UFSJ

Rita Laura Avelino Cavalcante (ritalaura.cavalcante@gmail.com)
Professor Doutora da UFSJ

Trabalho derivado da Dissertação “Histórias de formação e desenvolvimento criativo: interfaces com a prática profissional de dois professores de 
uma escola pública de São João del Rei”, defendida em abril/2013 pelo Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São 
João del Rei (UFSJ).



135Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 1, Janeiro/Abril de 2015: 135-141.

http://dx.doi.org/10.1590/ 2175-3539/2015/0191813

A liga acadêmica como ferramenta da formação em 
Psicologia: experiência da LAPES

Emilie Pedreira Magalhães
 Salvador – BA – Brasil 

Raizel Rechtman
 ClearSale – São Paulo – SP – Brasil

Vitória Barreto
Instituto Cárdio Pulmonar – Salvador – BA – Brasil

Resumo

Mediante uma revisão literária, este artigo trata do surgimento da Psicologia como profissão, que se deu conjuntamente com a construção do 
campo da Psicologia Educacional e Escolar. Nesse contexto, tem-se como objetivo problematizar a relevância formativa de uma liga acadêmica 
na construção de uma prática e de uma teorização acerca dos espaços educacionais formais e não formais. Foi realizado um mapeamento 
quantitativo das Ligas Acadêmicas de Psicologia existentes, visando a uma contextualização histórica que represente o quadro brasileiro. A partir 
deste quadro, aprofunda-se a discussão sobre a LAPES e sua importância como instrumento formativo para graduandos em Psicologia.
Palavras-chave: Formação do psicólogo; universidade; psicologia escolar.

The academic league as a tool in psychology training:The LAPES experience
Abstract

In this article we analyze the emergence of psychology as a profession, linked to the construction of the field of Educational/School Psychology. 
In this context, we aim at questioning the relevance of an Academic League in building a practice and a theory on formal and informal educational 
spaces. We conducted a quantitative mapping of existing Psychology Academic Leagues, aiming at  historical context that represents the Brazilian 
scenario. From this framework we intend to deepen the discussion on LAPES and its importance as a tool for training graduate students in 
psychology.
Keywords: Psychologist education; university; school psychology.

La liga académica como herramienta de la formación en psicología: 
experiencia de LAPES

Resumen

Mediante una revisión literaria, este artículo trata del surgimiento de la Psicología como profesión, que se dio conjuntamente con la construcción 
del campo de la Psicología Educacional/Escolar. En ese contexto, se tiene como objetivo problematizar la relevancia formativa de una liga 
académica en la construcción de una práctica y de una teorización acerca de los espacios educacionales formales y no formales. Fue realizado 
un mapeo cuantitativo de las Ligas Académicas de Psicología existentes, visando a una contextualización histórica que represente el cuadro 
brasileño. A partir de este cuadro, se profundiza la discusión sobre la LAPES y su importancia como instrumento formativo para graduandos en 
Psicología.
Palabras-clave: Formación del psicólogo; universidad; psicología escolar.
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Introdução
A atuação das(os) psicólogas(os) na área educacio-

nal no Brasil e o seu desenvolvimento como teoria e prática 
foram marcados por momentos significativos, atrelados 
à construção histórica da Psicologia e pelas influências 
predominantes do modelo médico na área da saúde e na 
formação acadêmica das profissões do campo. Em 1962, a 
regulamentação da Psicologia como ciência e profissão oca-
sionou modificações na formação do psicólogo. Na época 
predominavam a Psicologia Clínica e a ênfase na avaliação 
psicológica e mensuração das características particulares 
das pessoas. Na década de 1980 houve contundentes críti-
cas às práticas predominantes e à sua pouca eficácia para 
a transformação das situações existentes, especialmente 
daquela referente à identidade da(o) psicóloga(o). Além 
disso, julgava-se necessário diversificar as intervenções na 
educação, marcadas pelas influências vigentes. 

No decorrer de sua trajetória, a Psicologia Escolar e 
Educacional vem apresentando muitas modificações e con-
quistas. Em 2004, as mudanças nas diretrizes curriculares e 
a aquisição de competências e habilidades para a formação 
e o exercício profissional da Psicologia possibilitaram refle-
xões sobre novos parâmetros para a atuação e a constitui-
ção de disciplinas que correlacionassem a Psicologia e a 
Educação. Também há muitos desafios a serem superados 
e perspectivas a serem pensadas, como a psicologização 
da Educação. 

Acadêmicos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública (EBMSP), interessados na área da Psicologia vol-
tada à Educação, fundaram em 2011 a Liga Acadêmica de 
Psicologia Escolar (LAPES), com vista a criar um espaço 
de discussão, construção, interação e atividades práticas 
extracurriculares na formação dos alunos da graduação em 
Psicologia. Esses acadêmicos foram levados a tomar essa 
iniciativa pela necessidade de criar novas possibilidades de 
adquirir competências e habilidades para a formação e atu-
ação das(os) futuras(os) psicólogas(os) na Educação e para 
a articulação dos profissionais nos grupos de trabalho e nas 
publicações cientificas na área. 

O objetivo deste artigo é descrever a trajetória da Liga 
LAPES até o momento atual: sua constituição, suas conquis-
tas e realizações práticas que foram preponderantes para o 
aprimoramento dos acadêmicos participantes e alguns as-
pectos relevantes no tocante à formação da(o) psicóloga(o) 
escolar e educacional no Brasil e suas contribuições e a 
exposição de um levantamento sobre a formação de Ligas 
Acadêmicas na formação e graduação dos alunos do curso 
de Psicologia no Brasil.

A Formação da(o) psicóloga(o) escolar e 
educacional

A regulamentação da Psicologia em 1962 e o aprimo-
ramento da formação dos profissionais da área possibilita-
ram o estabelecimento de diretrizes curriculares e o deline-

amento das atribuições e funções pertinentes à atuação do 
psicólogo. As instituições que ministravam os cursos privile-
giavam a área da Psicologia Clínica em relação às demais, 
com ênfase na avaliação e mensuração das características 
singulares das pessoas e com base nos pressupostos do 
modelo médico de cura e atendimento individual. A consti-
tuição da identidade do psicólogo como profissional liberal 
também influenciou seu processo de formação e atuação 
(Cruces, 1998, citado por Cruces, 2010). 

Conforme a supracitada autora, nesse período a 
Psicologia Educacional passou a ser pouco escolhida pelos 
discentes em formação e poucos profissionais já formados 
a exerciam, por isso as oportunidades de trabalho eram 
escassas. As disciplinas relacionadas à Psicologia, à Edu-
cação e a problemas de aprendizagem apresentavam as 
situações-problema corriqueiras, como o fracasso escolar. 
Enfatizavam especialmente o problema da exclusão social e 
a forma como as pessoas interagiam com o meio e tratavam 
do processo de ensino e aprendizagem e dos fatores que in-
fluenciam o desenvolvimento do ser humano (Cruces, 2010). 

Ainda de acordo com a autora, na década de 1980 as 
perspectivas teóricas e práticas predominantes começaram 
a receber críticas por sua ineficácia na transformação das 
situações existentes. Souza e Rocha (2009) afirmam que os 
profissionais envolvidos na área da Educação incorporaram 
as críticas dirigidas à Psicologia e formaram a concepção de 
que a atuação do psicólogo deveria restringir-se à área da 
saúde, exercendo apenas atividades médico-assistenciais, 
em articulação com outros profissionais da área da saúde, 
contrapondo-se assim aos profissionais escolares.

Mesmo com o uso predominante do psicodiagnóstico 
e da avaliação psicológica e com sua marca evidenciada 
nas práticas psicológicas, o campo educacional necessita de 
intervenções que incluam atuações diversificadas e inovado-
ras, baseadas numa visão crítica sobre os sistemas educa-
cionais vigentes e atreladas ao ambiente sociocultural dos 
indivíduos e, especialmente, aos aspectos relacionados com 
a constituição subjetiva destes indivíduos. As novas perspec-
tivas de atuação profissional estão associadas à formação e 
ao preparo dos profissionais em Psicologia. Novas propostas 
encontradas nas Diretrizes Curriculares para os cursos de 
graduação salientam a necessidade de uma formação mais 
abrangente, pluralista e baseada em teorias e epistemologias 
que possam sustentar as práticas profissionais em articula-
ção com a realidade sociocultural (Cruces, 2010).

As Diretrizes Curriculares construídas ao longo dos 
anos alcançaram o cenário nacional no ano de 2004, pro-
pondo novas modificações no currículo mínimo no que se 
refere aos princípios, objetivos e metas estabelecidos nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais - baseados na concep-
ção construtivista de aprendizagem. Entretanto, o currículo 
precisa abranger a aquisição de competências e habilidades 
para a formação e o exercício profissional, bem como es-
tabelecer ênfases curriculares que possam ser escolhidas 
pelos alunos nos últimos anos da formação, devendo incluir 
aspectos de duas ou mais áreas interligadas. As Diretrizes 
Nacionais têm enfatizado a atuação profissional, a pesquisa 
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e o ensino em Psicologia partindo de alguns pressupostos, 
como a compreensão da multiplicidade referencial sobre o 
fenômeno psicológico e suas interfaces, a construção cien-
tífica em Psicologia, a compreensão sobre os fenômenos 
sociais, econômicos, políticos e culturais e de cidadania do 
País e uma atuação em diferentes contextos que leve em 
consideração as necessidades naturais os direitos humanos 
e outros aspectos da atividade educacional (Souza,& Ro-
cha, 2009). 

Desde então, vêm sendo pensadas novas perspec-
tivas de atuação do psicólogo na área educacional, com a 
inclusão de disciplinas como Psicologia na Educação, Psico-
logia e Educação, Psicologia Educacional ou Psicologia Es-
colar. Estas disciplinas foram estabelecidas para demonstrar 
a existência de locais - como a escola e espaços não formais 
- em que o profissional pode desempenhar seu trabalho de 
acordo com os pressupostos teóricos e metodológicos da 
Psicologia, especialmente aqueles que visam abarcar a 
complexidade das situações e problemas que marcam os 
espaços escolares (Cruces, 2010). 

Para Maluf e Cruces (2008), torna-se relevante res-
saltar que há poucas referências sobre essas novas práti-
cas, embora ações compatíveis com a nova perspectiva de 
atuação do psicólogo na escola já estejam sendo empre-
endidas em todo o País – por exemplo, nas relações entre 
família e comunidade, nas políticas públicas, na atenção 
aos alunos com necessidades especiais e outros aspectos. 
Para Oliveira e Marinho-Araújo (2009), também é relevante 
a ampliação do foco de atuação dos psicólogos em pesqui-
sa e produção de conhecimentos para além da escola, por 
exemplo, sobre creches e ONGs, para se construírem novas 
formas de atuação e enriquecimento deste campo.

Outro aspecto insuficientemente estudado apontado 
por Martínez (2009) é a instituição escolar, tema relativa-
mente pouco abordado pela Psicologia Escolar. Essa dimen-
são psicossocial é constituída de uma subjetividade social e 
possui importantes fatores a serem compreendidos, como 
os processos relacionais que ocorrem na escola e o modo 
como as pessoas atuam nesta instituição, um espaço que 
apresenta potencial para o desenvolvimento de habilidades 
sociais e melhoria na qualidade de vida.

Conforme apontam Guzzo, Mezzarila, Moreira, Ti-
zzei, R. P., & Silva Neto (2010), o psicólogo escolar vem 
se firmando em sua prática, apesar das dificuldades em se 
inserir definitivamente no contexto escolar. De acordo com 
Asbahr, Martins, & Mazzolini (2011), é imprescindível a bus-
ca de modos de formação do psicólogo que caminhem em 
sentindo oposto ao da psicologização da Educação, pois isto 
é um pré-requisito básico para a reconstrução da identidade 
do psicólogo no contexto educacional e uma maior concep-
ção da queixa escolar. 

É possível identificar que a Psicologia Escolar e Edu-
cacional tem uma história de muitas conquistas. Avançamos 
com o modelo crítico e com a nossa inserção em diversos 
contextos educativos, embora estejamos num momento de 
desafios na atuação e na pesquisa - esta ainda insuficien-
te. A formação em Psicologia é um momento crucial para 

a construção de novas práticas (Guzzo, & cols., 2010), no 
tocante tanto ao ensino quanto à pesquisa e à extensão. 
Sendo assim, é importante investir no espaço da graduação 
como essencial para a consolidação e continuidade do de-
senvolvimento dessa área da Psicologia. 

A liga acadêmica como uma ferramenta de 
formação

As Ligas Acadêmicas são entidades sem fins lucrati-
vos, criadas e organizadas por estudantes sob a orientação 
de um ou mais professores. Caracterizam-se pelo objetivo 
de aprofundar um tema específico a ser estudado, funcio-
nando a partir do tripé pesquisa, ensino e extensão (Azeve-
do, & Dini, 2006). A área de saúde tem a tradição das Ligas 
Acadêmicas, principalmente a Medicina, pioneira nessa for-
ma de organização estudantil; mas, “apesar de as primeiras 
ligas terem sido fundadas já há algumas décadas, ainda são 
escassas as publicações e os estudos sobre esse assunto” 
(Santana, 2012, p. 96).

Na Psicologia, esse processo ainda está em fase 
inicial de desenvolvimento. As Ligas Acadêmicas na área da 
Psicologia ainda são escassas. Foi feito um levantamento 
on-line, em bases de dados, com a utilização dos termos 
“Ligas Acadêmicas em Psicologia”, “Psicologia e Ligas Aca-
dêmicas” e “Ligas Acadêmicas”. A partir deste levantamento 
foram encontradas informações sobre endereços eletrôni-
cos (páginas em redes sociais, blogs e sites) desenvolvidos 
especificamente sobre as ligas acadêmicas e notícias de 
eventos realizadas por elas referenciadas nos endereços 
eletrônicos das respectivas instituições educacionais. As in-
formações encontradas foram sistematizadas e analisadas 
nas categorias: nome, sigla, instituição à qual está vinculada 
e local (vide tabela 1). 

Foram encontradas onze ligas acadêmicas de Psico-
logia no Brasil. A partir do nome das ligas foi possível identi-
ficar a temática focada por elas. Das onze ligas presentes no 
levantamento, cinco estudam a análise do comportamento, 
uma representa a Psicologia em geral e as restantes focam 
temas específicos como Psicologia Social, Psicologia e Saú-
de, Saúde Mental, Psicologia Escolar e Psicanálise. 

Quanto à localização, identificamos que o Sudeste é 
a região com maior concentração de ligas acadêmicas, com 
um total de seis núcleos: cinco em Minas Gerais e uma no 
Espírito Santo. O Nordeste aparece em segundo lugar, com 
quatro ligas acadêmicas, sendo uma no Piauí, uma no Cea-
rá e duas na Bahia. Há uma Liga em Goiás que representa 
a região Centro-Oeste. 

As instituições às quais as ligas são vinculadas estão 
assim divididas: cinco instituições públicas (Universidade 
Estadual do Piauí, Universidade de Fortaleza, Universidade 
Federal de São João del-Rei, Universidade Federal do Es-
pírito Santo e Universidade Federal de Juiz de Fora), quatro 
instituições privadas (Universidade do Vale do Sapucaí, 
Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, Faculdade Ruy 
Barbosa e Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais)  
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e duas sem fins lucrativos (Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública e Pontifícia Universidade Católica de Goiás). 
Isso mostra haver um equilíbrio de ligas acadêmicas entre 
instituições públicas e privadas.

É possível perceber um avanço nessa forma de 
complementação à formação. Diferentemente do estágio 
supervisionado, as ligas acadêmicas possibilitam que 
os alunos não apenas se insiram no campo de atuação e 
respondam às exigências institucionais. Elas dependem 
dos seus participantes para funcionar, por isso exigem 
deles repertórios que vão além dos desenvolvidos pelas 
atividades acadêmicas convencionais. Assim, permitem e 
estimulam seus participantes a desenvolverem habilidades 
como a autogestão, liderança, cooperação e gestão, a partir 
da autonomia possibilitada pela própria Liga.   

Apesar de a Psicologia não ter a tradição em ligas 
acadêmicas existente na Medicina, já temos onze delas 
no Brasil que abrangem temas diversos. Esta tendência 
pode ser entendida como uma resposta à necessidade de 
aprofundamento de determinados assuntos da graduação. 
Citamos o exemplo da Liga Acadêmica de Psicologia Es-
colar, que atua no sentido de ampliar os conhecimentos e 
acrescentá-los à Psicologia Escolar e Educacional. 

A Experiência da Liga Acadêmica de Psicologia 
Escolar

 A Liga Acadêmica de Psicologia Escolar - LAPES 
- surgiu a partir do interesse em construir um espaço acadê-
mico para discussões a respeito da Psicologia no contexto 
escolar, ampliando assim o conhecimento acerca das práti-
cas de intervenção mais apropriadas para o desenvolvimento 

pedagógico e social. Entre as questões abordadas destacam-
-se a observação do ambiente escolar, a atuação docente no 
processo de formação educacional, o desenvolvimento infan-
til e a importância da Psicologia na promoção e pesquisa de 
temáticas relacionadas com a saúde e a educação.

Hamamoto Filho (2011) afirma que “(...) é necessário 
que [as Ligas Acadêmicas] sejam relevantes acadêmica e 
socialmente, que suas atividades tenham impacto no meio 
onde se desenvolvem, com ganhos para a comunidade cien-
tífica e a população em geral” (Hamamoto Filho, 2011, p. 
540). Em concordância com esse pressuposto, são objetivos 
principais da LAPES: produzir pesquisas sobre essa temá-
tica; desenvolver o exercício da ética e cidadania; realizar 
atividades de extensão relacionadas à promoção da saúde 
e da qualidade de vida no ambiente da Educação; elaborar 
projetos e intervir no contexto escolar. 

Como referido anteriormente, uma liga acadêmica é 
organizada por alunos sob a orientação de um professor. A 
LAPES foi criada em uma assembleia de estudantes de Psi-
cologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e re-
gulamentada a partir da criação de seu estatuto e submissão 
deste documento à apreciação da Instituição à qual pertence. 
Inicialmente compunham-na cinco alunas de Psicologia, as 
quais foram responsáveis pela estruturação da Liga tanto em 
questões burocráticas (seleção de participantes, representa-
ção junto à EBMSP, realização de eventos acadêmicos, sub-
missão de certificados, etc.) quanto em questões pedagógi-
cas (definição de objetivos, delimitação dos temas a serem 
estudados, planejamento de intervenções etc.) 

Como benefícios de participar de uma liga acadêmi-
ca, Santana (2012) afirma serem importantes a experiência 
em gestão desenvolvida a partir das práticas burocráticas da 
organização e o aumento da qualidade da formação a partir 

Nome Sigla Instituição Local

Liga Acadêmica de Psicologia Escolar LAPES EBMSP BA

Liga Acadêmica de Análise do Comportamento LiAAC - PI UEP PI

Liga Acadêmica de Análise do Comportamento LiAAC - CE UNIFOR CE

Liga Acadêmica de Análise do Comportamento LAAC UFSJ MG

Liga Behaviorista - UFES ES

Liga Acadêmica de Psicologia LIGAPSI UNIVAS MG

Liga Acadêmica de Psicologia e Saúde - CES/JF MG

Liga Acadêmica de Saúde Mental LASMental UFJF MG

Liga Acadêmica de Psicanálise - FCMMG MG

Liga Acadêmica de Psicologia Social LAPSO PUC GO

Liga Acadêmica Baiana de Análise do Comportamento LABAC FRB BA

Tabela 1. Dados Gerais das Ligas Acadêmicas de Psicologia do Brasil.
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da aquisição dos conhecimentos práticos. Além disso, a au-
tora acrescenta que “(...) sem a pressão curricular natural, 
permite que o aluno faça escolhas de maneira consciente, 
planejada, de forma ativa e livre” (Santana, 2012, p. 97), o 
que é possível ser vivenciado na LAPES.

O funcionamento da LAPES é regido por uma dire-
toria formada apenas por estudantes, escolhida de forma 
democrática e composta por três membros: presidente, vice-
-presidente e coordenador administrativo-financeiro. Funcio-
na com reuniões semanais, reuniões extras para desenvol-
vimento de projetos de pesquisa e palestras e reuniões de 
diretoria.

As atividades são planejadas e/ou revisadas a cada 
semestre e se baseiam no tripé da universidade: ensino, 
pesquisa e extensão. No tocante ao ensino, a cada semes-
tre é escolhido pelos membros da Liga um tema específico 
dentro da Psicologia Escolar a ser trabalhado. Em seguida, 
aponta-se um participante para se responsabilizar pela 
gestão do ensino, o qual e acompanha o planejamento das 
discussões semanais juntamente com todos os os demais.  
Assim, a cada semana um membro é responsável pela ati-
vidade da reunião. 

Outra atividade de ensino da LAPES é o evento reali-
zado anualmente. Em 2011 foi realizada uma mesa-redonda 
com o tema “As Práticas do(a) Psicólogo(a) na Escola”, em 
que dois profissionais de Psicologia apresentaram suas 
experiências no contexto escolar, e em 2012 foi feita uma 
parceria com o Grupo de Trabalho de Psicologia e Educação 
do Conselho Regional de Psicologia – CRP03 a partir da 
qual foi realizado o ENPEB II.

A pesquisa da LAPES iniciou-se com o foco na his-
tória da Psicologia Escolar e Educacional no Brasil e teve 
como resultado resumos de 30 textos de referência dessa 
temática. Este artigo foi outra produção científica da Liga. 
Neste semestre a LAPES está se vinculando a uma linha de 
pesquisa da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

Em relação à extensão, a LAPES tem como objetivo 
desenvolver intervenções em escolas públicas. Em 2011 a 
Liga propôs à direção de uma Escola Estadual de um bairro 
periférico de Salvador estabelecer uma parceria e em 2012 
desenvolver uma atividade de acompanhamento em Psico-
logia Escolar. Para isso, foi necessário realizar em 2011 uma 
etapa diagnóstica de forma a conhecer a instituição e sua 
dinâmica de funcionamento, sua proposta pedagógica e os 
componentes da comunidade, com o propósito de desenhar 
as ações futuras. Esta etapa dividiu-se em três momentos: 
no primeiro se conversou com a diretora e a vice-diretora da 
escola para identificar as demandas iniciais e desenhar as 
possibilidades na parceria. O segundo momento definiu-se 
por um encontro com as professoras do turno vespertino da 
escola, com o objetivo de conhecer as satisfações e dificul-
dades do trabalho docente.

Com essa análise, observou-se que a escola cons-
tituía um campo com importantes demandas referentes à 
Psicologia e muitas possibilidades de um trabalho conjunto 
com a LAPES; porém o final de ano se configurou como um 
momento inapropriado para o início de atividades de longo 

prazo, por isso a LAPES propôs uma continuação do traba-
lho no início de 2012. Infelizmente, em função das mudan-
ças políticas, o quadro da direção da escola foi modificado, 
e após diversas tentativas de retomada da parceria por parte 
dos membros da Liga, essa foi abandonada. Para atender a 
seus objetivos, a LAPES já está em contato com um Colégio 
Estadual para nova intervenção.

Também em 2012, a LAPES participou do evento 
“Mostra Científica Cultural com Idosos da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública”, no qual foram desenvolvidas 
atividades lúdicas para que os participantes representas-
sem seu significado sobre escola e educação. Foi realizada 
também uma oficina intitulada “Outubro é o mês da escola 
na Bahiana”, com o mesmo propósito da Mostra, mas na 
perspectiva dos alunos da instituição. Por fim, uma partici-
pação no evento do ENPEB II (II Encontro de Psicologia e 
Educação da Bahia) realizado pelo Conselho Regional de 
Psicologia da Bahia numa palestra sobre a formação e prá-
tica da Liga LAPES. 

Todas as atividades da LAPES são acompanhadas 
por um professor orientador pertencente à Instituição à qual 
a Liga é vinculada: a EBMSP. O papel desse professor é 
orientar e acrescentar algo ao grupo, por sua experiência na 
temática, porém sem tirar a sua autonomia ou se colocar na 
função de provedor de conhecimento. Como dito anterior-
mente, até mesmo o conteúdo a ser estudado pela LAPES é 
determinado pelos seus participantes. 

Devido ao caráter recente da liga em foco, suas ba-
ses e produções são construídas a todo o momento. As ativi-
dades realizadas em seus primeiros semestres de formação 
demonstram a intenção que os seus participantes têm em 
relação à Liga. Fica evidente a importância dada à vida aca-
dêmica, ao aprofundamento na temática da Psicologia Esco-
lar e ao compromisso com a sociedade e o contexto escolar.

Considerações finais
A Psicologia Escolar e Educacional tem uma traje-

tória de muitas mudanças e conquistas. A construção da 
identidade da(o) psicóloga(o) vem se firmando, bem como 
os princípios fundamentais para a sua atuação. A graduação 
em Psicologia é o principal caminho para o desenvolvimen-
to de estudos, pesquisas e intervenções nesta área. Neste 
espaço de construção de conhecimento, da identidade pro-
fissional e de atuação a LAPES experimentou muitas pers-
pectivas, limitações e desafios.

A experiência descrita da LAPES é de extrema im-
portância, pois visa demonstrar uma possibilidade de ensino 
e aprendizagem para os estudantes no seu processo de 
formação. A ética e o compromisso social foram os aspectos 
preponderantes para desenvolver uma atuação eficaz na 
nossa sociedade, especialmente com a contribuição para a 
formação em Psicologia Escolar na Escola Bahiana de Me-
dicina e Saúde Pública. 

Neste espaço, os estudantes constroem em grupo 
a sua autonomia estudantil, ou seja, seus objetivos como 
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integrantes de uma liga para o desenvolvimento de um olhar 
pesquisador sobre sua temática de interesse. O conheci-
mento é construído a partir da motivação de cada integrante. 
Os métodos e instrumentos utilizados para a produção de 
novos conhecimentos e diálogo com a sociedade são elabo-
rados pelos diálogos entre os graduandos.

Como afirma Cruces (2010), é preciso desenvolver 
perspectivas novas para a atuação do psicólogo. Souza 
e Rocha (2009) afirmam que as Diretrizes Curriculares 
Nacionais têm enfatizado que a formação dos psicólogos 
deve estar atrelada ao tripé ensino-pesquisa-extensão. 
Consideramos que a graduação também precisa objetivar 
uma formação científica, profissional e cidadã. Para tanto, 
na universidade o graduando deve ter acesso às variadas 
correntes epistemológicas da Psicologia e aos amplos es-
paços de trabalho do psicólogo, e as discussões acerca da 
Psicologia Educacional e Escolar devem ser incluídas no en-
sino, na pesquisa e na extensão. Além de novas produções 
científicas, também é fundamental que o curso de gradua-
ção proporcione reflexões críticas sobre a atuação do futuro 
psicólogo na área da Educação. Neste sentido, uma liga 
acadêmica é instrumento relevante para a vida estudantil, 
pois estimula a autonomia do graduando, o desenvolvimento 
da pesquisa e a promoção de ações que alimentem o seu 
objeto de estudo. É importante investir na graduação como 
espaço essencial para a consolidação e continuidade do 
desenvolvimento desta área da Psicologia. 

De acordo com alguns autores como Cruces (2010), 
atualmente se verifica um avanço em relação ao ensino da 
Psicologia Escolar e Educacional, com a inclusão, nos cur-
rículos, de disciplinas com conteúdos voltados para a área. 
No tocante às produções desta área no Brasil, pesquisas 
realizadas apontam alguns temas que devem ser foco de es-
tudos posteriores, como a inserção do psicólogo no contexto 
escolar, na instituição escolar e em locais educativos como 
creches e ONGs. Pode-se perceber que, apesar de a Psico-
logia Escolar ter avançado na sua prática, novas produções 
são necessárias para servir de suporte e exemplo na cons-
trução de formas de atuação inovadoras. A Liga Acadêmica 
é um espaço de produção tanto de novas práticas, quanto 
de conhecimentos científicos.

Asbahr e colaboradores (2011) afirmam que atual-
mente é extrema importância buscar novas maneiras para for-
mar o psicólogo que não atue no sentido da“psicologização”.  
Dessa forma, o investimento na graduação não deve se 
restringir às instituições e suas experiências acadêmicas 
formais, como as disciplinas e estágios. Todos – alunos, 
professores e IESs – são responsáveis pela formação do 
psicólogo e podem contribuir para a construção e produção 
da Psicologia Escolar e Educacional em nosso país. A ex-
periência da LAPES é um exemplo de como estudantes de 
Psicologia estão assumindo este compromisso.    
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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo identificar as necessidades de intervenção profissional em Psicologia em escolas de uma capital do sul do 
país. Para a obtenção das informações, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 40 profissionais de 16 instituições de ensino, sendo 
essas escolas, creches e núcleos de educação infantil. A partir da análise das informações, identificaram-se três diferentes expectativas de 
atuação do psicólogo: a) o psicólogo como um profissional que atua na resolução de conflitos entre a família e a escola; b) o psicólogo como um 
profissional que atua no diagnóstico e no atendimento individual dos “alunos-problema”, e c) o psicólogo como um profissional da prevenção e da 
promoção de saúde. O estudo mostrou que urge investir em uma formação de professores atenta à complexidade de elementos constituintes dos 
processos educativos e na formação de psicólogos preparados para se posicionarem na contracorrente das demandas medicalizantes. 
Palavras-Chave: Psicologia escolar; atuação do psicólogo; formação de professores.

Some educators expectations towards school psychology practice: a research report
Abstract 
This study aimed to identify the needs of professional intervention in psychology in schools of the southern capital. To obtain the information, 
semi-structured interviews were conducted with 40 professionals from 16 educational institutions, and these schools, kindergartens and early 
childhood centers. From the analysis of the information, identified three different psychologist’s performance expectations: a) the psychologist as 
a professional engaged in the resolution of conflicts between family and school; b) the psychologist as a professional who works in the diagnosis 
and individual care of the “student-problem”, and c) the psychologist as a professional prevention and health promotion. The study showed that 
there is an urgent need to invest in a teacher education attentive to the complexity of constituent elements of educational processes and training 
of psychologists prepared to take a stand against the current of medicalized demands.
Keywords: School psychology; psychologist performance; teaching work.

Expectativas de educadores sobre la actuación del psicólogo escolar: relato de 
investigación

Resumen 
Es presente estudio tuvo como objetivo identificar las necesidades de intervención profesional en Psicología en escuelas de una capital del 
sur del país. Para la obtención de las informaciones, se realizaron entrevistas semiestructuradas con 40 profesionales de 16 instituciones de 
enseñanza, siendo esas escuelas, guarderías y núcleos de educación infantil. A partir del análisis de las informaciones, se identificaron tres 
distintas expectativas de actuación del psicólogo: a) el psicólogo como un profesional que actúa en la solución de conflictos entre la familia y la 
escuela; b) el psicólogo como un profesional que actúa en el diagnóstico y en la atención individual de los “alumnos-problema”, y c) el psicólogo 
como un profesional de la prevención y de la promoción de salud. El estudio mostró que es urgente la necesidad de investirse en una formación 
de profesores atenta a la complexidad de elementos constituyentes de los procesos educativos y en la formación de psicólogos preparados para 
posicionarse en la contracorriente de las demandas medicalizantes. 
Palabras-clave: Psicología escolar; actuación del psicólogo; formación de profesores.
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Introdução
A identificação das expectativas relacionadas à 

atuação profissional do psicólogo na escola é de grande 
importância para a implementação de ações nesta área 
que estejam em consonância com as necessidades sociais 
desse contexto. Por meio dessa identificação é possível 
contribuir com a formação do psicólogo a partir de uma pers-
pectiva crítica de atuação profissional, voltada à promoção 
da cidadania e garantia dos direitos humanos (Gesser, 2013; 
Chagas, Pedroza,& Branco, 2012).

A partir da identificação das expectativas de atuação 
profissional também é possível investigar qual é a perspec-é a perspec-perspec-
tiva da demanda da psicologia escolar nas escolas. Neste 
sentido, é importante destacar que, na história da psicologia 
escolar brasileira, convivem dois enfoques distintos de atu-
ação profissional.

Um desses enfoques, caracterizado por uma atuação 
profissional clínico-terapêutica do psicólogo escolar, tem 
como base o modelo médico. Neste, a atuação do psicólogo 
ocorre fora do espaço da escola, sendo centrada “na dimen-
são individual do educando e em seus ‘problemas’, atenden-
do, sobretudo, demandas específicas da escola, que enca-
minhava as crianças que tinham, a seu ver, ‘problemas de 
aprendizagem’ ou outras manifestações consideradas como 
‘distúrbios’ inerentes ao próprio educando” (Antunes, 2008, 
p. 472).O modelo médico, na contemporaneidade, corrobora 
o crescente processo de patologização e medicalização da 
vida cotidiana e suas expressões contemporâneas no campo 
da educação escolar. Isso ocorre porque ele invisibiliza todas 
as questões sociais e políticas envolvidas no processo de 
escolarização, transformando as dificuldades escolares em 
doenças e transtornos do aluno (Guarido, 2010; Meira, 2012).

O outro enfoque de atuação profissional é ancorado 
em uma perspectiva aqui caracterizada como ético-política 
de educação, voltada à ampliação da aprendizagem e 
do desenvolvimento dos educandos e ao processo de 
humanização (Meira, 2003; Facci, 2009; Antunes, 2008). 
Esse enfoque tem como base a construção de processos 
educativos democráticos, os quais criem condições para 
que todos os educandos possam se apropriar dos conhe-
cimentos produzidos pela humanidade ao longo da história 
(Antunes, 2008). Portanto, esse enfoque pode ser caracte-
rizado como uma educação inclusiva das diferenças, sejam 
elas constituídas pelos marcadores de gênero, raça, classe 
social, religião, orientação sexual e deficiência.

Yamamoto, Santos, Galafassi, Pasqualini e Sou-
za (2013) realizaram uma pesquisa com 108 psicólogos que 
atuavam em 25 Secretarias de Educação do estado de São 
Paulo com o objetivo de analisar as concepções e práticas 
desenvolvidas pelos psicólogos da rede pública frente às 
queixas escolares. Os resultados obtidos pelos autores evi-
denciaram que as práticas e as concepções dos psicólogos 
mesclam elementos centrados no enfoque clínico-terapêuti-
co, com visões mais críticas sobre o processo de escolari-
zação. No que se refere à atuação profissional, os autores 
identificaram três tendências de atuação, a saber: a) ten-

dência clínica: caracterizada por uma atuação profissional 
individualizada e centrada no aluno, baseada no diagnósti-
co e tratamento de seus problemas de aprendizagem sem 
considerar as demais questões relacionadas ao processo 
de escolarização; b) tendência institucional: caracterizada 
pela atuação profissional centrada na escola como um todo, 
incluindo os diversos atores do contexto escolar, as relações 
de poder e as políticas educacionais; e c) tendência clínica e 
institucional: abarca atuações que reúnem características de 
ambas as tendências, situando-se em uma posição interme-
diária entre a tendência clínica e a institucional.

O presente estudo teve como objetivo identificar as 
necessidades de intervenção profissional em Psicologia nas 
escolas da rede municipal de ensino de uma capital do sul 
do país. A pesquisa foi solicitada pela Gerência de Forma-
ção Permanente, órgão vinculado à Secretaria Municipal de 
Educação, ao Laboratório de Psicologia Escolar e Educacio-
nal de uma universidade federal. Partiu-se do pressuposto 
de que a realização da pesquisa poderia contribuir para 
melhor direcionar a inserção de estagiários nas escolas da 
rede, bem como para o planejamento de ações futuras nes-
tes campos de pesquisa e extensão.

Considera-se que a produção de conhecimentos na 
área da Psicologia Escolar e Educacional é de grande rele-
vância para contribuir com a formação de profissionais pre-
parados para atender a demanda escolar com base numa 
perspectiva crítica, rompendo com práticas a-históricas pau-
tadas na psicologiadoescolar (Meira, 2000). Essas práticas 
– caracterizadas, segundo Souza (2004), Machado (2007) 
e Moysés e Collares (2010), pela psicologização e medica-
lização das queixas escolares – refletem uma visão liberal 
de homem e de mundo (Patto,1999) e contribuem com a 
reprodução de fenômenos como o fracasso escolar. 

Acredita-se que a produção de conhecimentos neste 
campo do saber poderá contribuir para a construção de uma 
escola que consiga cumprir sua função social que, segundo 
autores como Facci (2009), Meira (2007) e Rego (2002), é a 
de possibilitar que os alunos se apropriem dos conhecimen-
tos historicamente produzidos pela humanidade. As autoras 
destacam o papel da aquisição desses conhecimentos para 
o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos 
educandos e, portanto, para o processo de humanização.

A relevância da pesquisa está também na necessida-
de de se produzir conhecimento nesse âmbito de atuação, 
principalmente com a possível aprovação do projeto de lei PL 
N. 3688, de 2000, que dispõe sobre a prestação de serviços 
de psicologia e de assistência social nas escolas da redepú-
blica de educação básica. Se aprovada, esta lei poderá ser 
um dispositivo importante para a contratação deste serviço 
e consequentemente haverá um incremento nas ações dos 
psicólogos neste campo do conhecimento.Diante dessece-
nário, é de grande relevância saber o que os profissionais 
pensam sobre a atuação profissional do psicólogo.

Ainda no que se refere à inserção do psicólogo 
nas escolas da rede pública de ensino, o psicólogo já vem 
se inserindo via PSE – Programa Saúde na Escola. Este 
Programa foi instituído pelo decreto presidencial 6.286 de 
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2007, como uma política intersetorial entre os Ministérios da 
Saúde e da Educação. Esta perspectiva vem ao encontro da 
atenção integral (prevenção, promoção e atenção) à saúde 
de crianças, adolescentes e jovens do ensino público, no 
âmbito das escolas e unidades básicas de saúde, realizadas 
pelas Equipes de Saúde da Família, segundo os princípios 
do SUS, e pelos profissionais da educação de forma integra-
da. Seu objetivo é o de propiciar ações de promoção à saú-
de previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) a partir 
da operacionalização de cinco componentes: avaliação 
das condições de saúde (clínica e psicossocial); promoção 
da saúde e prevenção das doenças e agravos; educação 
permanente e capacitação de profissionais da Educação e 
Saúde e de jovens para o PSE; monitoramento e avaliação 
da saúde dos estudantes,e monitoramento e avaliação do 
PSE (Brasil, 2009).

A partir da inserção dos professores do Departamen-
to de Psicologia da Universidade Federal em que a pesquisa 
foi realizada nas escolas e acompanhando ações do PSE, 
percebeu-se que, com a possibilidade de encaminhar de-
mandas escolares às unidades básicas de saúde, os profis-
sionais da educação têm explicitado expectativas de avalia-
ção e atendimento clínico às dificuldades de aprendizagem. 
Esta expectativa encontra eco no fato de que há psicólogos 
trabalhando junto aos Núcleos de Atenção à Saúde da Fa-
mília (NASF), os quais integram equipes da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), atuantes nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) (Cord, Gesser, Nunes,& Storti, 2015).

Considera-se que a produção de conhecimentos 
na área da Psicologia Escolar e Educacional é de grande 
relevância, pois persiste a necessidade de formar profissio-
nais preparados para atender as queixas escolares numa 
perspectiva crítica, que de fato supere as práticas pautadas 
na patologização e medicalização dos fenômenos escolares 
(Meira, 2000). Mesmo nos dias de hoje é possível identificar 
práticas realizadas na escola por profissionais tanto da psi-
cologia quanto de outras áreas, que atendem a uma visão 
liberal de homem e de mundo (Patto, 2009) e contribuem 
com a reprodução e a naturalização das queixas escolares.

Com o incremento das ações intersetoriais prove-
nientes de políticas públicas de saúde, formar psicólogos 
que atentem para a produção da queixa escolar numa pers-
pectiva crítica deixa de ser somente uma questão da discipli-
na de psicologia escolar nos currículos, constituindo-se em 
tema transversal à formação integral dos psicólogos. Cabral 
e Sawaya (2001) realizaram uma pesquisa junto a profissio-
nais que atuam nos serviços públicos de saúde do município 
de Ribeirão Preto, com o objetivo de conhecer a atuação 
dos psicólogos diante dos encaminhamentos referentes 
às queixas escolares. Os resultados obtidos pelas autoras 
mostraram que esses profissionais ainda compreendiam a 
queixa escolar como um problema do aluno pobre e de sua 
família, passível de ser analisado e tratado fora do contexto 
escolar. Embora os entrevistados apontem a participação da 
escola na produção das dificuldades escolares, o foco de in-
tervenção ainda é o atendimento individualizado dos alunos 
e dos seus familiares. As autoras destacam que, apesar dos 

avanços teórico-metodológicos presentes nas novas com-
preensões das queixas escolares, eles ainda não se fazem 
suficientemente presentes na atuação desses profissionais.

Em síntese, a realização desta pesquisa se justifi-
cou pela necessidade de conhecer as expectativas que os 
sujeitos da educação têm no que se refere ao trabalho do 
psicólogo e direcionar as ações de estágio com base nestas 
necessidades. Também possibilitou fazer uma análise crítica 
dessas expectativas, à luz de princípios voltados à garantia 
dos direitos humanos e à inclusão dos diferentes modos de 
existência no contexto escolar.

Método
Esta pesquisa refere-se a um levantamento de ne-

cessidades de intervenção profissional em Psicologia junto 
às escolas da rede pública de uma capital do sul do Brasil. 
O estudo foi realizado em parceria com a Gerência de For-
mação Permanente da Secretaria Municipal de Educação ao 
longo do ano de 2012.

O instrumento utilizado para a coleta das informações 
foi um roteiro de entrevista semiestruturada. Segundo Cruz 
Neto (2000), a entrevista semiestruturada, de modo focali-
zado, constitui um roteiro de tópicos relativos ao problema 
que se está estudando e o entrevistador tem a liberdade de 
incluir as perguntas que considerar necessárias ao longo da 
prática de entrevista. Esse procedimento possibilita a com-
preensão e o aprofundamento das questões que emergem 
da fala do sujeito, bem como a identificação de experiências 
sociais relevantes à compreensão do seu processo de cons-
tituição subjetiva.

Foram realizadas 40 entrevistas com profissionais 
da educação que atuam em 16 escolas da rede pública 
de ensino da capital pesquisada nas funções de professor, 
orientador pedagógico, diretor e auxiliar de ensino. As ins-
tituições de ensino nas quais eles atuam atendem alunos 
provenientes da educação infantil e do ensino fundamental. 
O contato com as escolas foi obtido mediante parceria com a 
Gerência de Formação Permanente que enviou uma relação 
com o nome das unidades educativas, nome da pessoa res-
ponsável e telefone para contato. Ademais, este estudo foi 
realizado de forma integrada às disciplinas Psicologia Esco-
lar I e II do currículo de formação do psicólogo de um curso 
de psicologia de uma universidade federal, o que contribuiu 
para a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, tanto para os docentes das mesmas quanto para 
os estudantes de psicologia.

Antes da realização das entrevistas, solicitou-se aos 
sujeitos que assinassem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Neste, constavam as informações re-
ferentes aos objetivos e ao método de pesquisa, bem como 
se garantia que os dados pessoais dos participantes seriam 
resguardados e que eles teriam a possibilidade de retirar 
sua participação a qualquer momento do processo. Visando 
garantir o anonimato, foram atribuídos nomes fictícios aos 
participantes na divulgação dos resultados.
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Para o tratamento dos dados, utilizou-se a análise de 
conteúdo do tipo categorial, que, conforme Bardin (2000), 
remete a uma operação de “desmembramento do texto em 
unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógi-
cos” (Bardin, 2000, p. 153), o que possibilita a obtenção de 
temas significativos para a explicação do material coletado. 

Os dados foram sistematizados em categorias para 
serem analisados qualitativamente de acordo com os conte-
údos obtidos nas entrevistas. Após esta etapa, foram distri-
buídos em temas definidos a posteriori. Considerou-se, em 
acordo com Unrug (citado por Minayo, 2008, p. 315-316), 
que tema é “uma unidade de signifi cação complexa, de com-é “uma unidade de signifi cação complexa, de com-“uma unidade de significação complexa, de com-
primento variável, e sua validade não é de ordem linguística, 
mas antes de ordem psicológica. Pode constituir um tema 
tanto uma afirmação como uma alusão”. A análise temática 
consistiu em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 
comunicação cuja presença ou frequência signifique alguma 
coisa para o objetivo analítico visado (Minayo, 2008). A partir 
desta identificação dos sentidos de cada categoria, estas 
foram devidamente agrupadas e relacionadas com a teoria.

Resultados e discussão
A análise das informações obtidas a partir dos de-

poimentos dos educadores entrevistados indicou dois eixos 
centrais. Um deles aponta a compreensão do papel do psicó-
logo nas escolas a partir de uma perspectiva medicalizante, 
com a qual este profissional seria capaz de resolver as pro-
blemáticas presentes no contexto escolar de forma imediata. 
Nesse eixo, os depoimentos apontaram dois aspectos: a) o 
psicólogo como um profissional que atua na resolução de 
conflitos entre a família e a escola e b) o psicólogo como 
um profissional que atua no diagnóstico e no atendimento 
individual dos “alunos-problema”.

O outro eixo de análise evidencia a compreensão do 
papel do psicólogo pelaótica daprevenção e da promoção 
de saúde. Nele foram agrupadas as falas voltadas ao apri-
moramento dos processos educacionais no contexto escolar 
como um todo. Esse está ligado à expectativa do psicólogo 
como profissional da prevenção e da promoção de saúdepor 
meio da realização de um trabalho voltado à orientação e 
oferta de suporte emocional para a equipe pedagógica.

É importante destacar que alguns educadores apre-
sentaram falas que corroboram os dois eixos de análise, 
evidenciando o atravessamento desses sujeitos,tanto por 
discursos voltados à individualização, patologização e me-
dicalização das queixas escolares, quanto por discursos 
voltados à compreensão desses fenômenos com base em 
uma concepção crítica de educação e de psicologia.

O psicólogo como um profissional que atua na 
resolução de conflitos entre a família e a escola

Nesta unidade apresentar-se-á a compreensão de 
que o psicólogo tem o papel de mediador nos conflitos fami-

liares presentes no cotidiano escolar, os quais são conside-
rados pelos entrevistados um dos motivos geradores do fra-
casso escolar, da agressividade, da falta de disciplina e da 
falta de interesse por parte dos alunos. Para tanto, primeira-
mente será mostrado que os educadores tendem a explicar 
as dificuldades escolares como decorrentes de problemas 
familiares. Em seguida, será evidenciada a crença de que, 
ampliando-se a participação da família na escola, essas di-
ficuldades poderiam ser solucionadas. Por fim, será dada 
visibilidade à ideia presente nas falas dos entrevistados de 
que o psicólogo é um profissional que poderá contribuir, a 
partir de uma perspectiva medicalizante, para a resolução 
das problemáticas relacionadas à família que, na concepção 
deles, têm sido as responsáveis pelas difi culdades escola-êm sido as responsáveis pelas difi culdades escola-m sido as responsáveis pelas dificuldades escola-
res dos alunos.

Diversas falas que sustentam essa unidade de análi-
se evidenciaram a compreensão da família como a respon-
sável pelo desempenho dos alunos na escola. Quando estes 
não se enquadram exatamente naquilo que é esperado pela 
escola, esta tende a buscar, entre outras explicações, a de 
que o problema encontra-se na família, que não tem uma su-
posta “estrutura” para educar os filhos. O depoimento abaixo 
é representativo desse dado: 

[...] às vezes é o pai, a mãe e isso acaba sendo despejado em 
cima do aluno e o aluno vai colocar essa válvula de escape 
onde? Na escola, no professor, nos colegas, depredando a 
escola, não estudando. Está aí uma série de conflitos (José, 
professor há 15 anos).

A pesquisa mostrou que este processo de culpabiliza-
ção da família é muito recorrente nas falas dos professores. 
Esses atribuem à família os motivos geradores do fracasso 
escolar, da agressividade, da falta de disciplina e da falta de 
interesse por parte dos alunos.

A forma mais comum de responsabilização das famí-
lias pelas dificuldades escolares dos alunos refere-se aos 
julgamentos decorrentes da não participação nas reuniões 
convocadas pela escola e demais momentos em que os pais 
e responsáveis são solicitados a comparecer. Objetivando 
ilustrar tal perspectiva, destaca-se a fala de Bárbara, profes-
sora há 20 anos:

A maior dificuldade que nós temos é com crianças que têm 
dificuldade e a família não participa muito. Por exemplo, 
a criança que tem dificuldade, agente chama e a família 
não tem oportunidade de vir. A família não tem muito 
esclarecimento, né?.

Esse processo de responsabilização da família pelas 
dificuldades escolares também foi identificado no estudo 
realizado por Ribeiro e Andrade (2006). No que se refere 
à participação dos pais na escola, os autores identificaram 
que os mecanismos disciplinares e discursivos cristalizados 
e estereotipados acabavam oprimindo os pais que não re-
produzem as expectativas hegemônicas, fazendo-os desisti-
rem e/ou se afastarem da escola.
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No que diz respeito à percepção sobre a atuação do 
psicólogo junto às famílias, entre os pontos mais citados 
destaca-se o de que o psicólogo deveria atuar na perspec-
tiva da orientação, encaminhamento e mediação da relação 
entre a escola e a família e entre pais e filhos. Uma das 
formas como isso poderia ser feito refere-se à orientação da 
família quanto aos seus problemas, os quais acabam inter-
ferindo na vida dos filhos, conforme indica a fala de Claudia: 
“(...) orientações específicas do tipo sociais mesmo, desde a 
relação homem-mulher, adulto-criança, questões econômi-
cas” (supervisora pedagógica de uma creche, atua na área 
da educação há 12 anos). A fala do José, professor há 15 
anos,corrobora essa questão ao afirmar que “muitas vezes 
não é o aluno que precisa de orientação psicológica, é a 
família que precisa; às vezes é o pai, a mãe e isso acaba 
sendo despejado em cima do aluno”.

Outro dado identificado refere-se ao fato de os edu-
cadores, em decorrência da inclusão do psicólogo na rede 
de saúde, contarem com essa possibilidade de encaminha-
mento dos pais para um atendimento, como afirma Amanda, 
professora há 12 anos após citar algumas queixas escolares: 

Questão da violência, da agressividade de alguns pais. 
Questão das crianças que não aceitam se alimentar, ou que 
não aceitam se juntar ao grupo [...].Elas são extremamente 
agressivas, e que, às vezes, num acompanhamento com as 
famílias, mas assim, num acompanhamento às vezes até 
através do posto de saúde em coletivo com a creche.

Além disso, o psicólogo é percebido como “alguém de 
fora” que poderia ser visto com mais respeito, podendo influen-
ciar e intervir de maneira mais efetiva na família: “às vezes 
vindo uma pessoa de fora para estar junto, acompanhando, 
às vezes até mais respeitada, sabe lidar melhor com essas 
questões” (Amanda, professora há 12 anos). Ao encontro 
desta ideia, Bruna, professora de uma creche da rede públi-
ca, profissional da área há nove anos, concorda: “Acho que 
uma pessoa de fora, com outros conhecimentos, faria com 
que eles (os pais) dessem mais atenção”. Esse dado mostra 
o quanto os profissionais da educação não estão preparados 
para lidar com as questões relativas ao processo de demo-
cratização do ensino que prevê a participação de toda a co-
munidade escolar nos processos educativos, necessitando 
de alguém “de fora” para auxiliá-los.

Portanto, as informações obtidas evidenciaram que 
os entrevistados, por vezes, acreditam que a família é a 
grande responsável pelos problemas escolares e o psicó-
logo deve atuar em específico nesse contexto. É importante 
destacar que a culpabilização da família pelo fracasso esco-
lar está intimamente ligada aos conhecimentos que a própria 
psicologia produziu ao longo dos anos (Patto, 1999). Uma 
teoria, muito presente no Brasil na década de 70, refere-se 
à teoria da carência cultural. Conforme destaca Sawaya 
(2002), essa concepção é uma das responsáveis pela visão 
de que o aluno pobre não se alinha com a proposta escolar, 
desconsiderando, assim, a cultura popular. A escola pode 
ser observada como uma instituição orientada pela mesma 

lógica da sociedade de classes: as relações de poder então 
estabelecidas e constituem-se na violência presente na ide-
ologia da escola como cultura dominante, ao desvalorizar a 
cultura popular (Angelucci,Kalmus, Paparelli,& Patto, 2004; 
Thin, 2006). Esta ideologia resume-se em afirmar que o fra-
casso escolar dos alunos de camadas populares se dá devi-
do à sua privação cultural resultante das más condições de 
vida, prejudicando, assim, o seu desenvolvimento cognitivo, 
psicomotor, perceptivo, afetivo, emocional e de linguagem 
(Sawaya, 2002).

Na obra “A produção do fracasso escolar: histórias de 
submissão e rebeldia” Patto (1999) faz uma crítica à teoria 
da carência cultural, a qual culpabiliza as famílias pelo fra-
casso escolar. Segundo a autora, ao se investigar o fracasso 
escolar não se pode isolá-lo de seus determinantes históri-
cos e sociais. Além disso, temos que considerar as práticas 
escolares que o produzem bem como analisar a produção 
social de uma visão de mundo que legitima tais práticas.

Os dados da pesquisa, no que se refere à participa-
ção das famílias na escola, evidenciaram a necessidade de 
a psicologia desenvolver estratégias voltadas à ampliação 
da participação de toda a comunidade escolar na construção 
de processos educativos mais potencializadores de todos os 
envolvidos. Para tanto, urge a necessidade de se romper 
com explicações generalizantes acerca da (não) participa-
ção das famílias, buscando-se compreender cada caso a 
partir do contexto histórico e político. Desconstruir modelos 
que idealizam as famílias também é um grande desafio para 
auxiliar nos processos de gestão democrática, favorecedo-
res da participação de todos.

O psicólogo como um profissional que atua no 
diagnóstico e no atendimento individual dos 
“alunos-problema”

Outra expectativa evidenciada nas falas dos entrevis-
tados em relação ao papel do psicólogo diz respeito à com-
preensão de que seu trabalho deve ser focado no diagnós-ós-
tico e tratamentode problemas individuais dos alunos. Esta 
visão considera que o fracasso escolar é resultado da falta 
de capacidade do aluno, sem levar em consideração o con-
texto social, político e econômico refletido na própria escola 
e nas práticas e ideologias dos profissionais da educação.

As falas dos entrevistados que reiteram esse eixo 
de análise apontam que há uma expectativa, por parte da 
escola, de que os alunos se adaptem aos procedimentos 
escolares. O depoimento de Mário, professor há 14 anos, é 
representativo desse entendimento. 

Mas, como falei, temos pouco tempo pra traçar esse perfil, 
o do aluno que acaba não se enquadrando, né, na prática 
é isso, o aluno que não se enquadra. Torna-se muito difícil 
você trabalhar com ele, você não tem acompanhamento 
específico para ele, né?Isso falta mesmo. 
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A fala acima evidencia o quanto se espera que os 
alunos se adaptem à escola, bem como a aposta de que 
algo ou alguém “de fora” resolva os problemas escolares. 
Ela evidencia também como o processo de pedagogização 
do conhecimento – o qual tem, como premissa central, a 
homogeneização e normalização dos sujeitos com base em 
padrões previamente definidos (Rocha, 2000) – está presen-
te no âmbito escolar e opera como um elemento que exclui 
quem não se enquadra nesse padrão. Ou, nas palavras de 
Angelucci e cols. (2004, p. 60), “no interior de uma concep-
ção de normalidade como adaptação, o não ajustamento à 
escola ou a insatisfação com características do ambiente 
escolar são incapacidade individual de orientar-se pelo prin-
cípio de realidade”.

Quando os discursos dos educadores apontam ape-
nas para os alunos, ao invés de considerarem as práticas 
que são desenvolvidas no âmbito da escola e as políticas 
educacionais, esses colaboram para a manutenção do sis-
tema educacional da forma como está. Para ilustrar, pode-
-se destacar a fala de Murici, professora de uma escola da 
rede pública, profissional da educação há 29 anos, que, ao 
relatar as dificuldades que encontra na sala de aula, exem-
plifica com uma de suas turmas da manhã que, no geral, 
“é bastante indisciplinada. Tenho dificuldades com um aluno 
específico que apresenta problemas de comportamento”.

A respeito do mesmo conteúdo da fala da professora 
Murici, Sayão e Guarido (2004) destacam que geralmente a 
busca pelos serviços do psicólogo na instituição escolar se 
dá quando há algum comportamento destoante do resto do 
grupo. Para desenvolver este assunto, as autoras expuse-
ram uma pesquisa realizada em 1990 nas creches da USP, 
onde as professoras afirmavam ter extrema dificuldade em 
trabalhar com uma turma específica de crianças com idades 
entre quatro e cinco anos. Falas como “o trabalho não anda”, 
“não consigo ficar com eles” ou “não sei como manter meu 
projeto” eram constantes entre as educadoras entrevistadas 
(Sayão, & Guarido, 2004, p.84).  

Outro elemento que corrobora o processo de culpa-
bilização dos alunos pode ser identificado no relato acerca 
das reuniões do conselho de classe. Um depoimento repre-
sentativo foi expresso por Clara, diretora de uma creche da 
rede pública, ao relatar que, a partir dessas reuniões, “(...)
a gente encaminha para outros profissionais: se é proble-
ma de linguagem, encaminha para a fono; se é problema 
de comportamento, a gente acaba encaminhando para o 
psicólogo”. Mattos (2005), ao pesquisar os conselhos de 
classe, também pôde identificar esse processo de culpabi-
lização dos alunos. Segundo a autora, independentemente 
do seu objetivo mais amplo, a pauta normalmente se refere 
aos alunos e não ao trabalho dos educadores e à interação 
pedagógica. A autora observa ainda que as soluções para as 
queixas relatadas são buscadas fora da escola. 

Considerando que o psicólogo já está inserido na 
equipe ampliada das unidades de saúde, alguns entrevis-
tados têm buscado encaminhar as “crianças-problema”. 
Vejamos o depoimento de Leonora, diretora e supervisora 
escolar que atua na educação há 17 anos: “Em relação aos 

alunos, a nossa postura é de encaminhar pro psicólogo ali 
do posto de saúde. Então alunos que apresentam qualquer 
problema psiquiátrico, de comportamento, nós encaminha-
mos ali pro psicólogo do posto de saúde”.

Em seus estudos, Garrido e Moysés (2010) destacam 
que o discurso para naturalizar a desigualdade social encon-
tra-se sustentado pelo argumento de que as diferenças in-
dividuais e biológicas são determinantes da exclusão social. 
Ao corroborar este discurso, a sociedade colabora para a 
manutenção das desigualdades sociais. “Aplicada à escola, 
essa concepção acarreta o entendimento de que as crian-
ças recebem notas baixas por incapacidade de aprender” 
(Garrido, & Moysés, 2010, p.149). A fala dos profissionais 
da educação, à vista disso, direcionando a responsabilidade 
do fracasso escolar para a criança, é mais um exemplo do 
discurso que justifica fatos políticos, econômicos e sociais a 
partir de uma visão medicalizante. 

Nesta unidade de análise foram evidenciados os 
discursos que reiteram o papel do psicólogo como alguém 
qualificado para o encaminhamento das queixas escolares, 
sendo essas compreendidas em muitos casos a partir de 
uma perspectiva individualizante, patologizante e medicali-
zante. No próximo tópico, serão apresentados os discursos 
que corroboram a percepção do psicólogo como um profis-
sional que atua na perspectiva da prevenção e da promoção 
de saúde na escola.

O psicólogo como profissional da prevenção e da 
promoção de saúde

Nesta categoria, destacam-se os discursos de edu-
cadores mais voltados à compreensão de que o psicólogo 
pode atuar na escola no âmbito da prevenção e da promoção 
de saúde. Esses discursos apontam que o psicólogo poderia 
orientar os educadores em relação ao trabalho pedagógico 
e proporcionar um ambiente de escuta e suporte emocional.
Entende-se que a promoção de saúde define-se “[...] por 
uma visão sistêmica de saúde, compreendendo que fatores 
relacionados ao modo de vida dos homens estarão atuando 
de forma direta nas reais possibilidades de uma vida saudá-
vel ou não” (Contini, 2000, p. 47).

O viés presente nesta unidade temática se opõe à 
visão medicalizante apresentada anteriormente nas falas 
dos educadores e corrobora o conceito de promoção de 
saúde proposto por Contini (2000). Isso porque compreende 
as dificuldades escolares como produzidas nas relações das 
quais a equipe pedagógica faz parte e indica o psicólogo 
como um profissional que poderá atuar no acolhimento dos 
educadores e na qualificação dos processos educacionais.

Mário, professor há 14 anos, apresentou uma visão 
que leva em conta o âmbito político das relações didáticas. 
Nas suas palavras: “o modelo de escola que temos ainda é 
um modelo muito arcaico.Você em uma sala de aula, você 
tem um quadro, você tem um professor, livros e deu. Então, 
o modelo de trabalho teria que ser outro”. Percebe-se, na 
fala do professor, uma crítica ao que está instituído e um 
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clamor por uma forma diferente de organizar a escola, a 
qual rompesse com esse modelo atual que, com algumas 
pequenas diferenças, reproduz o modelo jesuíta de ensino 
(Varela, 2004).

Muitos entrevistados demonstraram a necessidade 
de haver um espaço de escuta em que pudessem obter um 
suporte emocional, assim como orientações em relação ao 
seu trabalho. José e Amanda, professores de escolas da 
rede pública há 15 e 12 anos, respectivamente, destacaram 
a dificuldade que encontram ao lidar com os problemas dos 
outros e com os seus próprios problemas nas relações den-
tro da instituição. Comentam que seria interessante se o psi-
cólogo atuasse nesse sentido, em um ambiente de escuta, 
já que muitos de seus colegas estão ficando “doentes”. Já 
em relação aos educadores que conseguem criar espaços 
de escuta, esses mostram a potência de tais momentos no 
acolhimento às dificuldades vivenciadas no cotidiano, con-
forme relato abaixo: 

É no horário do café que se acaba trazendo problemas de 
sala e em momentos de reunião pedagógica e conselho de 
classe, né? A gente discute essas questões, essas questões 
de angústia, de desconforto em relação a problemas que 
a escola encontra cotidianamente (Leonora, diretora e 
supervisora escolar). 

O depoimento acima mostra a importância de as 
instituições escolares fomentarem a criação de espaços 
que se caracterizem como lugar de escuta. “Tais espaços 
pretendem garantir a circulação dos discursos presentes 
na instituição, buscando a construção de outros novos, de 
forma a encontrar os significados dados àquilo que acontece 
no interior da instituição” (Sayão, & Guarido, 2004, p.86). 
Além disso, as autoras acima destacam a relevância de a 
psicologia investir na produção de “novas significações para 
antigos fatos, sentido onde não existia algum, possibilidade 
de deslocamento das pessoas em seus lugares normalmen-
te estabelecidos” (Sayão, & Guarido, 2004, p.87). 

Costa (2007) aponta a dificuldade da educação em 
recriar ao lidar com o novo, com o imprevisível, com as dife-
renças e multiplicidades presentes na atualidade. O mesmo 
autor corrobora a ideia de que tal comportamento se dá 
diante de alguns fatores: primeiro, porque os educadores 
se sentem preparados para lidar apenas com aquilo que já 
está instituído e normalizado; segundo, devido ao fato de 
estarem acostumados a pensar apenas por um viés, sem 
aceitar as contradições e as situações multilaterais. Assim, 
preserva-se o antigo e as alternativas pré-estabelecidas, 
fechando as portas para a invenção de novas possibilidades 
na educação.

Zanella e Molon (2007, p.264), ao estudarem os 
processos subjetivos que impedem a recriação de novos 
espaços nas instituições escolares, destacam que“nas es-
colas pulsam vidas que clamam por espaços de escuta e 
vazão para que possam eclodir. Pulsam desejos, recolhidos 
e abafados em razão das normas e ameaças de punição 
frequentes”. As autoras acreditam que a vida presente nas 

relações e em seus sujeitos pode transformar a instituição 
ao abrir um espaço de invenção e não de aprisionamento. 
Nesse contexto, destacam a necessidade de as práticas do 
psicólogo estarem atentas às possibilidades de criação e 
(re)invenção dos espaços, das regras, das formas de ser, de 
falar e silenciar. Para tanto, o acolhimento à diversidade e o 
rompimento das cristalizações são questões importantes a 
serem observadas (Zanella,&Molon, 2007).

Souza (2009), ao abordar a formação de professo-
res, aponta que esta não se torna suficiente para atender à 
realidade e às demandas escolares atuais. Tal fator contribui 
para que o professor despreparado lide com uma rotina árdua 
e enfrente sua profissão como uma luta pela sobrevivência, 
não sobrando, assim, espaço para a pessoa do professor, 
suas reflexões e desejos. Por isso, Facci (2009) considera 
que “hoje, o professor está excluído da escola, ele não tem 
mais conseguido desempenhar sua função social: ensinar” 
(p. 115).

Em contraponto, quando há grupos de escuta, ob-
serva-se uma reorganização das relações na escola, como 
ilustra a fala da professora entrevistada Priscila: 

Sim, a gente passou a conhecer também as outras pessoas 
que a gente não conhecia direito na correria do dia a dia, 
entendeu? As pessoas começaram também a trazer não só 
coisas da vida profissional, mas da vida pessoal também, 
então tu acabavas conhecendo um pouquinho de cada um, 
né? Foi bem legal, ajudava a compreender o outro. 

O depoimento de Priscila reitera a premissa de que 
compreender a escola, portanto, não é buscar as carências 
ou internalizar a culpa no aluno, e sim buscar entender os 
processos institucionais geradores das dificuldades e do 
bom desempenho escolar (Sawaya, 2002). 

A partir do momento em que espaços e reflexões são 
abertos na instituição de ensino, podem-se encontrar discur-
sos como o da pedagoga Olívia: “Eu acho que o problema 
nunca é a criança, porque ela tá só se descobrindo, se co-
nhecendo, ela tá só expressando o que estamos ensinando 
para ela”.

Portanto, os discursos que compuseram essa uni-
dade de análise apontaram uma compreensão das queixas 
escolares como produzidas nas relações estabelecidas no 
interior da escola. Além disso, ressaltaram a importância 
de a Psicologia contribuir com a realização de um trabalho 
pautado no acolhimento dos professores e mediação das 
dificuldades enfrentadas por eles no cotidiano da escola 
como importante para favorecer a emergência de processos 
educativos mais qualificados.

Todavia, com base em uma perspectiva crítica de 
atuação profissional em psicologia, cabe alertar para o risco 
de que, defendendo um trabalho a ser realizado somente 
com sujeitos da escola, sem analisar o contexto social e 
político que corrobora a produção do fracasso escolar, corre 
o risco de, ainda, individualizar o problema. Nesse sentido, 
destaca-se a importância de se considerar que a escola não 
é uma instituição isolada da sociedade e que os sujeitos da 
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educação são atravessados e constituídos por determinan-
tes de classe social, gênero, raça, deficiência, orientação 
sexual os quais, quando reproduzidos de forma acrítica, 
podem legitimar diversas formas de violência.

Considerações Finais
Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar 

as necessidades de intervenção profissional em Psicologia 
Escolar na rede pública de ensino de uma capital do sul do 
Brasil. As informações obtidas contribuíram para delinear a 
formação dos psicólogos na universidade em que a pesquisa 
foi realizada e também ofereceram subsídios para o deline-
amento das ações de estágio supervisionado em psicologia 
escolar, aprimorando a articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão.

Fica evidente, nas falas dos entrevistados, a relação 
que estabelecem entre a inclusão de psicólogos no contexto 
escolar e a constituição de espaço de expressão dos aspec-
tos humanizantes e humanizadores presentes nas relações 
de ensino e aprendizagem e entre a escola e a sociedade. 
Paradoxalmente, esta expectativa se apresenta predominan-
temente a partir de uma perspectiva de cunho medicalizante 
de atuação do psicólogo. Nesta, os educadores compreen-
dem as dificuldades escolares como dificuldades do aluno, 
tanto decorrentes da inadequação deles ao sistema escolar, 
como também de suas famílias, que apresentam dificulda-
des de propiciar condições de desenvolvimento satisfatórias 
ao bom aprendizado.

Essa redução da compreensão das dificuldades 
escolares a problemas dos alunos e de suas famílias (im)
possibilita a emergência de um olhar ampliado no qual tais 
dificuldades são compreendidas considerando-se as rela-
ções sociais estabelecidas entre os diversos atores da esco-
la e as questões referentes à política educacional brasileira. 
Concomitantemente às crenças biologizantes e patologizan-
tes, constata-se a fragilidade da formação de professores no 
combate a esta lógica, aliada à sobrecarga de trabalho dos 
mesmos e à ausência de espaços de escuta e de articulação 
de mudanças em um contexto reflexivo e de acolhimento. 

Ao encontrar diferentes discursos sobre a educação 
e o papel do psicólogo escolar, pôde-seperceber antigos 
obstáculos a enfrentar, velhas crenças intrínsecas na atu-
alidade que ao mesmo tempo convivem com possibilidades 
de mudança. Diante disso, cabem alguns questionamentos: 
Como fazer com que os psicólogos sejam reconhecidos nas 
escolas como profissionais voltados à construção de proces-
sos educativos democráticos e potencializadores de todos 
os sujeitos, num momento em que cada vez mais ocorre a 
biologização e medicalização dos sujeitos? Como subverter 
as demandas medicalizantes de atuação profissional em 
psicologia? Como construir espaços de acolhimento e hu-
manização das relações sociais constituídas na escola?

Não temos uma resposta para todas as questões 
acima. Todavia, acreditamos que uma estratégia importante 
refere-se à melhoria da formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação. A psicologia escolar pode con-
tribuir com essa estratégia mediando aapropriação crítica 
dos conhecimentos relativos à aprendizagem, ao desenvol-
vimento, às relações interpessoais e políticas educacionais. 
Além disso, o trabalho realizado junto aos professores deve 
ter como horizonte ético a garantia dos direitos humanos e 
valorização da diversidade.

No que se refere à formação do psicólogo, diante 
das demandas cada vez mais pautadas na biologização 
e medicalização dos fenômenos escolares, essa deve ser 
pautada também na apropriação crítica dos conhecimentos 
e políticas educacionais e em um compromisso ético-político 
com os sujeitos da educação. É importante que o psicólogo, 
ao se inserir no contexto educativo, tenha subsídios teórico-
-metodológicos para subverter os discursos que reduzem 
os fenômenos com que ele se depara no contexto escolar 
a questões individuais,bem como que desenvolva compe-
tências relacionais para agenciar sujeitos implicados com 
um processo educativo potencializador da diversidade de 
modos de ser e aprender.
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Progressão Continuada e Patologização da 
Educação: um debate necessário

Lygia de Sousa Viégas
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia – BA

Resumo

O presente artigo analisa criticamente as repercussões da progressão continuada na escola, destacando os argumentos patologizantes que 
sustentam explicações individualizantes sobre o fracasso escolar no bojo dessa política. Para tanto, inicia apresentando um breve histórico da 
ideia de abolir a reprovação nas escolas públicas brasileiras. Em seguida, desvela aspectos do discurso oficial sobre a progressão continuada, 
tomando como caso a experiência paulista. Posto isto, apresenta pesquisa etnográfica realizada em uma escola pública, apresentando o método 
e parte dos seus resultados, especialmente as falas de professores e alunos e a dinâmica de sala de aula. Finalmente, tece considerações sobre 
o fracasso escolar no âmbito da progressão continuada, articulando tal fenômeno com a patologização da educação. Espera-se, com o artigo, 
ampliar a análise dos impactos da progressão continuada na vida diária escolar da rede pública estadual paulista, caminhando na busca do 
enfrentamento efetivo dos problemas vivenciados no chão da escola. 
Palavras-chave: Rendimento escolar; fracasso escolar; patologização.

Continuous progression and pathologizacion of education:  
An important debate

Abstract

In this paper we   analyse the impact of continuous learning progression on schools. We emphasize the pathologizacion arguments that support 
the current explanations around the school failure, in the core of this policy. For this purpose, we start presenting a brief history of the concept of 
eradicating the school  failure in Brazilian Public schools. Then we reveal aspects of the official discourse about the continuous progression, using 
as example the model adopted by the city of São Paulo. Thereafter we present an ethnographic research conducted in a public school, giving 
emphasis on the speeches of teachers and students, as well as on the classroom dynamics. Finally, we display considerations on school failure in 
the scope of continuous progression, connecting such phenomenon to the medicalization of education.With this study we expect to broaden the 
analysis of the continuing progression and its impacts on the daily life in São Paulo public school system. We intent to move towards  an effective 
solution of the problems experienced within the school walls.
Keywords: Academic achievement; academic failure; pathologizacion.

Progresión Continuada y Patologización de la Educación: un debate necesario
Resumen

El presente artículo analiza críticamente las repercusiones de la progresión continuada en la escuela, destacando los argumentos “patologizantes” 
que sostienen explicaciones individualizadores sobre el fracaso escolar en el bojo de esa política. Para tanto, inicia presentando un breve histórico 
de la idea de suprimirla reprobación en las escuelas públicas brasileñas. En seguida, desvela aspectos del discurso oficial sobre la progresión 
continuada, tomando como caso la experiencia paulista. Puesto esto, presenta investigación etnográfica realizada en una escuela pública, 
presentando el método y parte de sus resultados, especialmente las hablas de profesores y alumnos y la dinámica de sala de clase. Finalmente, 
se hace consideraciones sobre el fracaso escolar en el ámbito de la progresión continuada, articulando tal fenómeno con la patologización de la 
educación. Se espera, con el artículo, ampliar el análisis de los impactos de la progresión continuada en la vida diaria escolar de la red pública 
estadual paulista, caminando en la búsqueda del enfrentamiento efectivo de los problemas vivenciados no suelo de la escuela. 
Palabras-clave: Rendimiento escolar; fracaso escolar; patologización.
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Introdução
O presente artigo objetiva analisar criticamente as 

repercussões do regime de Progressão Continuada na 
vida diária escolar, adotando como norte os processos de 
patologização da educação em marcha no contexto contem-
porâneo. A Progressão Continuada foi implantada em toda 
a rede pública estadual paulista por meio da Resolução SE 
N.º 4, de 15 de janeiro de 1998. A partir de então, o Ensino 
Fundamental foi reorganizado em dois ciclos de quatro anos 
(Ciclo I: de 1a a 4a série; Ciclo II: de 5a a 8a), estando proibida 
a reprovação de alunos no interior de cada ciclo. 

Após quinze anos de vigência desse regime as esta-
tísticas educacionais paulistas dão conta de que a maioria 
das crianças progride continuamente pelos anos escolares, 
produzindo baixíssimos índices de reprovação. De fato, no 
ano de 2011, 92,9% dos alunos do Ensino Fundamental fo-
ram aprovados (Secretaria de Estado da Educação, 2013), 
números comemorados pelo Estado como sucesso escolar; 
no entanto, índices do aprendizado dos alunos mostram a 
incongruência de supor que o fracasso escolar tenha sido 
superado no contexto da progressão continuada, reforçando 
a importância da preocupação com a qualidade do ensino 
oferecido. Dados do IDEB indicam que 54,1% dos alunos 
das séries iniciais do Ensino Fundamental paulista não atin-
giram a meta de aprendizagem em 2011 (Portal IDEB, 2013). 
No caso da Prova Brasil, apenas 42% dos alunos do 5º ano 
obtiveram aprendizagem satisfatória em Português, índice 
que cai para 40% no caso de Matemática (QEdu, 2013).

Neste contexto, revigora-se a importância de analisar 
os impactos concretos da progressão continuada na escola 
pública, o que faremos adotando como ponto de partida três 
eixos imbricados: os aspectos históricos, o discurso oficial e 
a vida diária escolar. Finalmente, a análise do fracasso es-
colar no contexto da progressão continuada será articulada 
com o debate em torno da patologização ou medicalização 
da vida.

Entende-se por medicalização “(...) a transformação 
de questões coletivas, de ordem social e política, em ques-
tões individuais, biológicas”, processo que isenta as instân-
cias de poder de suas responsabilidades, embora trate de 
problemas gerados e perpetuados em suas entranhas (Moy-
sés, & Collares, 2010, p. 71-2). Assim, cabe apontar o risco 
de patologização dos impactos da progressão continuada, 
tarefa realizada ao final deste artigo, a partir dos três eixos 
mencionados anteriormente.

Breve histórico do fim da reprovação na escola 
pública brasileira

Embora a progressão continuada tenha sido apre-
sentada como solução inovadora para contornar os altos ín-
dices de retenção, um estudo histórico revela que a ideia de 
abolir a reprovação vem sendo defendida no Brasil ao me-
nos desde o início do século XX (Barreto, & Mitrulis, 2001; 
Barreto, & Sousa, 2004; Mainardes, 2007; Viégas, 2009). 

Segundo Viégas (2009), no caso paulista este históri- este históri- históri-
co divide-se em três momentos: a defesa no âmbito das ide-
ias, a implantação experimental e sua adoção como política 
de governo em toda a rede estadual paulista. Como marco 
histórico, a autora destaca a carta aberta de Sampaio Dória, 
publicada em 1918 sob o título: “Contra o analphabetismo”. 
É um documento raro, no qual o autor defende a promoção 
automática como forma de resolver o problema do analfa-
betismo sem onerar os cofres públicos com a ampliação 
de vagas. Na época, a proposta não foi implantada, e não 
se encontram publicações sobre o tema por um período de 
mais de 30 anos. 

O debate retornou na segunda metade dos anos 
1950, quando expoentes nacionais publicaram argumentos 
favoráveis ou contrários à proposta, com destaque para 
Almeida Junior (1957) o Presidente Juscelino Kubistchek 
(1957) e Dante Moreira Leite (1959). A primeira implanta-
ção da promoção automática no Estado de São Paulo, feita 
em caráter experimental, deu-se na virada para a década 
1960, tendo como lócus o Grupo Escolar Experimental da 
Lapa (Antunha, Lombardi; & Bueno, 1961). Tal experiência 
foi analisada por Viégas e Souza (2012) em artigo no qual 
são apresentados documentos de implantação, publicações 
da época e depoimentos de educadores naquele contexto.

Seguem-se a essa experiência as primeiras implan-
tações como política de governo em toda a rede de ensino 
paulista: a Reforma do Ensino Primário, em 1968 e o Ciclo 
Básico, em 1984, o qual foi complementado pela Progressão 
Continuada em 1998. Neste sentido, um estudo histórico 
revela que a proposta de abolir a reprovação nas escolas 
paulistas não é novidade, fato do qual se depreende que o 
fracasso escolar, embora seja um problema antigo, perdurou 
de forma crônica mesmo no bojo das políticas anteriores de 
abolição da reprovação.

Vale lembrar que a ideia não nasceu no Brasil, mas 
foi importada, sobretudo dos Estados Unidos e da Inglaterra. 
Diferentemente do que ocorreu nesses países, em solo brasi-
leiro ela atendeu a demandas locais, sendo vista como meio 
econômico de achatar a reprovação; porém, mesmo defen-
dendo esse caráter, pesquisadores destacam a importância 
de se garantirem condições objetivas para seu sucesso, cen-
tradas na infraestrutura da escola; no preparo de professores, 
alunos e famílias e em formas democráticas de implantação.

No âmbito do desenvolvimento infantil, é notável a 
compreensão de que a desigualdade social é reflexo das 
diferenças individuais. Tal lógica é sustentada por uma vi-
são biologizante, que naturaliza processos sócio-históricos 
complexos, fato que, por sua vez, caracteriza o olhar medi-
calizante sobre a vida humana (Guarido, 2010).

A Progressão Continuada no discurso oficial: o 
caso paulista

Entre os documentos que sustentam a implantação 
da Progressão Continuada destaca-se o Parecer N.º 8/97 do 
Conselho Estadual de Educação (1997). Nele o argumento 
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central focaliza os altos índices de reprovação e defasagem 
série/idade, apontados como incompatíveis com a democrati-
zação do ensino. As críticas à reprovação partem das perspec-
tivas educacional, psicológica e econômica, esta última mais 
acentuada:

Uma mudança dessa natureza deve trazer, sem dúvida, 
benefícios tanto do ponto de vista pedagógico como 
econômico. Por um lado, o sistema escolar deixará de 
contribuir para o rebaixamento da autoestima de elevado 
contingente de alunos reprovados. Reprovações muitas 
vezes reincidentes na mesma criança ou jovem, com graves 
consequências para a formação da pessoa, do trabalhador e 
do cidadão. Por outro lado, a eliminação da retenção escolar 
e decorrente redução da evasão deve representar uma 
sensível otimização dos recursos para um maior e melhor 
atendimento de toda a população. A repetência constitui 
um pernicioso ‘ralo’ por onde são desperdiçados preciosos 
recursos financeiros da educação. O custo correspondente 
a um ano de escolaridade de um aluno reprovado é 
simplesmente um dinheiro perdido. Desperdício financeiro 
que, sem dúvida, afeta os investimentos em educação, seja 
na base física (prédios, salas de aula, equipamentos), seja, 
principalmente, nos salários dos trabalhadores do ensino. 
Sem falar do custo material e psicológico por parte do próprio 
aluno e de sua família (p. 151-2, itálicos nossos). 

Segundo o Conselho Estadual de Educação, esta po-
lítica fundamenta-se em dois grandes eixos: flexibilidade na 
organização da Educação Básica e mudança na concepção 
da avaliação escolar, que deixaria de ter caráter punitivo e 
passaria a ter caráter diagnóstico. 

Análise crítica do discurso oficial no contexto de 
implantação da Progressão Continuada feita por Viégas 
e Souza (2006) mostra seu caráter ideológico: o interesse 
financeiro sobrepõe-se ao pedagógico, a defesa de que o 
possível fracasso da política seria decorrência da resistência 
dos professores a mudanças e a compreensão de que os alu-
nos da rede pública pertencem a uma parcela da população 
que teria, naturalmente, problemas sociais e familiares que 
interfeririam na capacidade de aprender. Tais explicações, 
obviamente, tiram do Poder Público a responsabilidade pela 
qualidade da educação oferecida.

Método
Para se conhecer como a Progressão Continuada 

está sendo colocada em prática, foi realizada uma pesquisa 
etnográfica durante o ano letivo de 2004, por se entender 
que, para conhecer os impactos de um programa educa-
cional desse porte é preciso pousar no “chão da escola”, 
conviver longamente com quem a constrói. O contato face 
a face com a complexidade da vida escolar permite uma 
compreensão densa de sua dinâmica (Ezpeleta, & Rockwell, 
1986; Bogdan, & Biklen, 1994; André, 1995).

Participou da pesquisa uma escola de ciclo I do Ensino 
Fundamental situada no centro da cidade de São Paulo - mais 
especificamente, duas turmas do último ano do ciclo I, com 35 
alunos e uma professora cada. O trabalho de campo somou 
aproximadamente 120 horas, envolvendo: 30 observações 
em sala de aula; análise de documentos escolares dos 
alunos; dois encontros em grupos com os alunos acompa-
nhados (em média, sete alunos por grupo), com duração 
de uma hora e meia cada, realizados entre os meses de 
setembro e novembro de 2004; entrevistas gravadas com as 
professoras; encontro em grupo com familiares dos alunos 
acompanhados, realizado no mês de dezembro, com duas 
horas de duração. Todos os passos do campo foram regis-
trados em relatos.

A análise do material seguiu as recomendações de 
Michelat (1980) e Lüdke e André (1986), que compreendem a 
leitura e releitura do material até chegar a uma impregnação, 
a eleição de categorias empíricas e a elaboração de catego-
rias analíticas. O referencial teórico adotado é a Psicologia 
Escolar na perspectiva crítica. 

Esta abordagem da Psicologia foi introduzida no 
Brasil por Maria Helena Souza Patto e é marco significativo 
seus livros “Psicologia e Ideologia” (1984) e “A produção 
do fracasso escolar” (1990). Segundo Patto, a Psicologia 
contribuiu hegemonicamente para a análise psicologizante 
da realidade escolar, não raro culpando e patologizando 
professores e alunos pela histórica situação de fracasso da 
escola pública. A partir de suas críticas, foram empreendidos 
esforços para imprimir novos rumos à área, merecendo des-
taque publicações de Machado e Souza (1997), Tanamachi, 
Proença e Rocha (2000), Meira e Antunes (2003) e Souza 
(2007).

A progressão continuada na vida escolar

Inicialmente, deve-se destacar que as classes pes-
quisadas eram compostas, em sua maioria, por alunos com 
a mesma idade, pois viveram a trajetória escolar no bojo da 
progressão continuada, sem reprovações. Além disso, em 
sua maioria estes alunos sempre estudaram na escola pes-
quisada, sendo acompanhados longitudinalmente pela equi-
pe pedagógica, o que é um caso, se não típico, ao menos 
previsto, ou mesmo esperado.

Sobre como definiam suas turmas as professoras 
disseram:

Professora 1: É uma sala que tem diversos níveis de... 
aprendizagem, indo do mais fraco, do mais lento, do... 
com mais dificuldade de atenção, até aquele que caminha 
sozinho. São vários patamares de aprendizagem. Daquele 
que não sabe nada, que não tem... quase nada de base, 
até aquele que já está preparado para fazer uma 5a série 
excelente. Então, é uma sala bastante misturada. 

Professora 2: É uma classe... heterogênea. Tem uns 12 
alunos bons, uns quatro “nota 10”... E os outros são todos 
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problemáticos. Eles têm problemas sérios. Aprendizagem, 
comportamento, história de vida, tudo complicado. O 
problema maior, aqui, é... comportamento. Problema 
familiar... Quase todos fazem acompanhamento psicológico. 
Problema de fono, muito grave! Praticamente todos têm 
algum tipo de... deficiência. 

Assim, as professoras caracterizam suas turmas pela 
heterogeneidade, mas tendem a definir essa diversidade a 
partir dos alunos, sob a lógica da dificuldade ou deficiência 
individual, não a relacionando aos impactos da Progressão 
Continuada.

Apesar de reconhecerem a heterogeneidade no nível 
de conhecimento dos alunos, as aulas seguiam um formato 
bastante tradicional, homogeneizante: carteiras enfileiradas, 
professoras enchendo a lousa de cópias dos livros, para 
serem copiados nos cadernos pelos alunos, em silêncio. 
Obviamente, alguns faziam a tarefa com mais desenvoltura 
e outros nem sequer compreendiam o que estava sendo 
copiado. Para atender à diversidade, por vezes a profes-
sora dividia a lousa em diversas lições, produzindo confusão; 
outras vezes, a aula seguia devagar, para tornar possível a 
integralização da tarefa por parte dos “mais lentos”, deixando 
os “mais rápidos” ociosos. Também o comportamento dos 
alunos era diverso: havia aqueles que tendiam a obedecer 
mais facilmente à ordem de silêncio e produção e aqueles 
que se distraíam, conversavam, brincavam ou bagunçavam.

Boa parte do tempo era tomada pelas broncas das 
professoras nos alunos, às vezes mais presentes do que 
os conteúdos e motivadas por várias situações: conversar, 
brincar, brigar, circular pela sala, não fazer a lição, vestir 
ou tirar o agasalho, estar doente, faltar à escola, perguntar 
“fora de hora”, ajudar ou humilhar o colega, errar a questão, 
demonstrar dúvidas e solicitar a participação na atividade ou 
responder a perguntas feitas a outros alunos. A análise quan-
titativa revelou a média de uma bronca a cada quatro minutos 
da aula observada.

Além de ouvir as professoras e observar as aulas, a 
pesquisa ouviu o que os alunos pensavam sobre a progres-
são continuada, contexto em que se constatou que a maioria 
era contrária aos preceitos dessa política. Eis algumas opi-
niões:

Silvia1: Eu prefiro repetir, porque se a gente não repetir, a 
gente não vai ter a nossa vida, a nossa independência.

Márcio: Acho que se não passa é porque não está preparado. 
Não é que a professora quer mal de você.

Vicente: Qual é o problema de repetir? Não aprendeu, tenta 
de novo!

Ilana: É ruim, porque fica com a consciência pesada, que 
não se esforçou.

1      Os nomes são fictícios.

Com relação a essas falas, cumpre ressaltar que ao 
longo da pesquisa os alunos manifestaram mais preocu-
pação em aprender do que em defender uma escola que 
reprova, enquanto na nova ordem educacional as opções 
vislumbradas são “passar sem aprender” ou “reprovar para 
aprender”. Assim, fica compreensível a escolha pela segun-
da opção. 

No decurso dos encontros em grupos foi solicitado 
aos alunos que escrevessem redações individuais. O ma-
terial indica que muitas não correspondiam às expectativas 
em relação ao uso da norma oficial da língua, como é o caso 
das redações abaixo:

Silvia: Na 5 série tem 8 profas e para alicão vai oto profa e 
apago a alicão e para oto alicão e alicão de fideche o profo é 
um chato e lavo e a profa da atica é chata e ela minha contou 
que a 8 e 5 série é assim. 

Gustavo: É chato porque os professores. ruí porque tei que 
acota sedo. na da tepo. e arora do requeio. é chado se fo 
poco. e os maiores quere a chaque e o tau. e gostade bade.

Gledson: A 5a série e munto difiço. Porque tem com ta difiço 
as provas sam deficil. E u acho que a. professora e u acho 
que a professora é prava da quinta série.

Emília: Que passar pralar para, 5a série vai ser muito difícil. 
porriso eu vou temtar, passar e se eu passar eu vou iscrever 
tudo que a professora, passar, na lousa. e eu vou gostar 
muito de tar na 5a série, que ver ser legal e daora. e eu vou 
ser muito feliz e toda minha familía. e a minha mãe vae ficar 
muito feliz que vau medar um monte de beijos. 

Além da forma errada, as redações trazem um conte-
údo comum, incluindo aqui as demais redações recolhidas: 
a 5ª série é chata, as professoras são bravas e chatas, não 
dão tempo para fazer as atividades, é difícil. Essas des-
crições comunicam a maneira como essas crianças estão 
vivendo a experiência escolar, enfatizando que é uma expe-
riência sofrida e com pouco sentido pedagógico, aspectos 
discutidos mais adiante. 

Muitos alunos, familiares e professores atribuíam as 
dificuldades de alguns alunos a aspectos individuais: proble-
mas de aprendizagem, distúrbios neurológicos, desinteresse 
familiar... Alice é um caso simbólico: com idade compatível 
com a série em que estava estudando, a aluna estudou todo 
o Ciclo I na escola pesquisada, sendo reprovada no final 
daquele ano, a pedido da mãe, com anuência da professora. 
Disse a professora:

A Alice é uma aluna muito..., que necessita de muita... 
atenção mesmo, que precisa de um acompanhamento 
muito... próximo. Ela tem muita dificuldade. Ela vai ser retida. 
A mãe é muito presente, está sempre aqui, querendo saber 
como ela está. 

Em conversa da pesquisadora com a mãe, esta disse:
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Eu insisti para que Alice ficasse reprovada, para ver se 
assim ela progride. Alice é muito desinteressada, se não 
puxar, ela não estuda. Vou levar ela no médico para ver se 
ela é normal. Ela fica sempre desatenta com as coisas...

Curioso notar que a redação de Alice, apresentada 
abaixo, difere, em termos de qualidade, das citadas acima, 
pois está melhor estruturada e elaborada. Vejamos: 

A 5a série Ela tem cada professor um prosor de matemática 
um profesor de protugués um professor de História um 
profesor de ciencias um profesor de geografia e também a 
minha amiga falou que a gente tem que cesforça também 
tem que ler muito e aprender a escrever muito também, para 
a gente paçar de ano porque se agente não ficar burra que 
nem uma memdinga. Até lógo galera. 

Também quanto ao comportamento Alice não diferia 
dos colegas: distraía-se, não parava quieta, como todos. 
Nada que chamasse a atenção. Por que, então, a suspeita 
em relação à sua normalidade? O fato é que, quando cur-
sava o 3º ano, Alice foi encaminhada pela professora para 
avaliação psicológica, cuja síntese, presente em sua docu-
mentação escolar, se não produziu essa suspeita, certamen-
te a reforçou:

I) Motivo do estudo: Alice encontra-se em acompanhamento 
psicológico desde março de 2003, tendo sido encaminhada 
pela professora da escola com queixas relacionadas à 
“grande dificuldade de concentração, imatura, insegura e 
com muita lentidão de raciocínio”. Na entrevista com a mãe, 
a queixa foi centrada na preocupação com a filha, visto que 
ela “não se interessa pela escola, é agressiva, não consegue 
aprender o que ensinam”. II) Histórico: Alice foi adotada aos 
2 anos. Tem conhecimento da condição de criança adotada, 
conhece a mãe biológica, mas não tem relação com ela. Não 
foi possível obter com precisão dados da anamnese. Segundo 
a mãe, o desenvolvimento psicomotor parece normal. Andou 
com 1 ano, embora quedas com freqüência. Aos 9 meses, 
infecção intestinal seguida de febre alta. Com 1 ano de 2 
meses, teve pneumonia. Com 2 anos, queda de escada de 
22 degraus, tendo sido atendida em hospital e submetida 
à sutura do ferimento e RX. III) Avaliação psicológica: 
a avaliação psicológica mostrou que Alice apresentava 
alto grau de ansiedade, forte insegurança, rebaixada 
autoestima, inibição da personalidade, certa desorganização 
do funcionamento intelectual e comportamento de atuação 
(Bender), seguido de reações agressivas, configurando 
um comprometimento no plano afetivo e emocional com 
prejuízo para sua adaptação social e seu desenvolvimento. 
A avaliação psicopedagógica revelou: “função gestáltica 
visomotora comprometida e dificuldade de aprendizagem 
com comprometimento da área cognitiva”. No decorrer do 
acompanhamento, Alice conseguiu assimilar razoavelmente 
as terapias. Evoluiu com melhora da ansiedade e do 
comportamento agressivo, porém ainda encontra-se muito 
dispersa, com dificuldade de atenção, concentração e muita 

lentidão de raciocínio. Entende e obedece ordens, mas 
necessita de muita estimulação para manter-se atenta e não 
se dispersar nas atividades. No entanto, expressa desejo de 
crescer, demonstra estar consciente de suas dificuldades e 
se esforça para obter simpatia e afeto dos que a cercam. 
IV) Conclusão/Encaminhamento: De acordo com os dados 
levantados, conclui-se que o baixo desempenho escolar de 
Alice parece estar relacionado com aspectos emocionais 
e cognitivos, necessitando manter o acompanhamento 
psicológico e psicopedagógico, na tentativa de ajudá-la a 
corrigir essas dificuldades. Para descartar possível alteração 
cerebral, Alice está sendo encaminhada para avaliação e 
conduta com neurologista. (destaques nossos).

Alguns aspectos dessa avaliação serão discutidos, 
ainda que brevemente. Chama a atenção que, embora Ali-
ce tenha sido encaminhada pela escola e sua mãe afirme 
que ela não se interessa pela escola, o histórico feito pela 
psicóloga restringe-se aos dois primeiros anos de vida, fo-
calizando as doenças que ela teve nesse período, descon-
siderando assim a complexidade da vida escolar, sobretudo 
os impactos da Progressão Continuada no seu processo de 
escolarização. A avaliação psicológica, por sua vez, foi cons-
truída a partir de testes psicológicos, sem descrever como 
se deu esse processo. Ao contrário, a psicóloga se limitou 
a desfilar uma série de onze traços negativos da criança, 
concluindo que o fracasso escolar parece estar relacionado 
com aspectos emocionais e cognitivos, e sugerindo, por fim, 
o encaminhamento para avaliação neurológica. 

Conforme dito anteriormente, Alice não se diferencia-
va dos colegas, tanto em termos de aprendizagem quanto de 
comportamento. A aluna tinha a mesma condição de acom-
panhar uma 5a série que tinham seus colegas, mas a mãe e a 
professora defenderam a sua reprovação, com base na pos-
sível anormalidade da criança. A avaliação psicológica, por 
sua vez, corrobora a patologização de sua escolarização, 
por isso é preciso discutir os impactos da medicalização na 
vida escolar sob a égide da progressão continuada.

Progressão Continuada e medicalização da 
educação

A forma como alunos são vistos e tratados em tem-forma como alunos são vistos e tratados em tem-
pos de Progressão Continuada é a mesma apresentada 
por Patto, em “A produção do fracasso escolar: histórias de 
submissão e rebeldia” (1990), livro que aponta as entranhas 
do fracasso escolar na rede pública brasileira, que tende a 
aparecer como culpa do “aluno fracassado”. Também não 
difere das histórias descritas por Moysés (2001), cuja pes-histórias descritas por Moysés (2001), cuja pes-descritas por Moysés (2001), cuja pes-por Moysés (2001), cuja pes-Moysés (2001), cuja pes-, cuja pes-
quisa desconstrói mitos medicalizantes do fracasso escolar 
a partir da escuta atenta das crianças e suas famílias. Por 
fim, assemelha-se ao perfi l clássico de alunos encaminha-assemelha-se ao perfi l clássico de alunos encaminha- ao perfi l clássico de alunos encaminha-ao perfil clássico de alunos encaminha-alunos encaminha-
dos para psicólogos pela escola, analisados em profundida-, analisados em profundida-
de por Souza (2002). Em comum, tais pesquisas apontam 
um olhar marcado pela medicalização do fracasso escolar, 
que entende os problemas de aprendizagem ou de compor- os problemas de aprendizagem ou de compor-
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tamento de forma individualizante e descontextualizada, re-
produzindo preconceitos (Collares, & Moysés, 1996) - visão 
que é preciso desconstruir, tarefa empreendida a seguir.

Dificuldade de aprendizagem e o lugar do 
conhecimento

Se há um tema que comparece sempre que a Pro-
gressão Continuada está em pauta é a questão do aprendi-
zado dos alunos no bojo dessa política de governo. Concre-
tamente, a pesquisa revelou a presença de alunos na 4a série 
com dificuldades importantes de leitura, escrita e domínio da 
matemática, advindas de um processo de escolarização pre-
cário. Assim, explicita-se que a Progressão Continuada não 
superou o fracasso escolar - ao contrário, o problema per-
siste, embora invisível para quem não tem um contato direto 
com a realidade da escola pública no Estado de São Paulo. 

Tal constatação é corroborada por diversos pensado-
res importantes no campo educacional brasileiro, com des-
taque para Patto (2005), para quem “(...) na concepção dos 
planejadores, democratizar a escola tem sido principalmente 
abrir a porta trancada das séries subsequentes, importando 
pouco a qualidade do ensino oferecido” (p. 195). 

O próprio discurso oficial reconhece a existência de 
alunos nessas condições, mas culpa os professores, vistos 
como desinteressados, acomodados e resistentes (Conselho 
Estadual de Educação, 1997). Por sua vez, as explicações 
das professoras e de parte dos alunos pesquisados sobre 
essa situação culpam os alunos semiformados, definindo-os 
como crianças com problemas individuais ou familiares. 

Souza (2002) destaca a importância de diferenciar, 
inclusive semanticamente, as chamadas “dificuldades de 
aprendizagem”, supostamente localizadas no aprendiz 
(ou, quando muito, na sua família), das “dificuldades de 
escolarização”, expressão que desloca o olhar, passando a 
considerar a participação de outros aspectos envolvidos na 
dificuldade apresentada pelo aluno, sendo a escola impor-
tante agente. Isto significa que, se o problema não se limita 
ao aluno, sua solução pede intervenção mais ampla do que 
o simples encaminhamento para profissionais na área de 
saúde. 

Supor que o problema se circunscreve ao aluno é dar 
continuidade à história de exclusão, sobretudo da população 
pobre, em relação ao processo de escolarização bem-suce-
dido. Na contramão desse olhar, destaca-se a importância 
de se repensar a escola e sua dinâmica de funcionamento. 
Assim, Souza (2002) defende a ampliação da concepção 
sobre a escola, saindo dos limites estreitos da mera socia-
lização e destacando seu papel político, especialmente no 
que se refere à efetiva democratização do estado. 

O bom cumprimento desse papel não abre mão dos 
conteúdos básicos em uma sociedade letrada: ler e escre-
ver, e, mais do que isso, compreender crítica e ativamente 
a sociedade em que vivemos. Saviani (2005), ao elaborar 
a “Pedagogia Histórico-Crítica”, contribui com essa reflexão 
partindo do princípio de que “(...) o trabalho educativo é o 

ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletiva-
mente pelo conjunto dos homens” (p. 13). Esse educador 
destaca que o objeto da educação é identificar os elementos 
culturais necessários para essa formação e ao mesmo tem-
po descobrir formas adequadas de realizá-la. 

Nesse processo, cabe à escola o papel de socializar 
o saber sistematizado ao longo da história e tido como funda-
mental para a formação humana - ou seja, ela deve ensinar 
conteúdos: “É a exigência de apropriação do conhecimento 
sistematizado por parte das novas gerações que torna ne-
cessária a existência da escola” (Saviani, 2005, p. 15).

Saviani (2005) destaca que não se trata de defender 
a escola tradicional, na qual os conteúdos são mecânicos e 
vazios de sentido; ao contrário, os conteúdos devem estar a 
serviço da formação em sentido mais amplo: “O povo pre-
cisa da escola para ter acesso ao saber erudito, ao saber 
sistematizado e, em consequência, para expressar de forma 
elaborada os conteúdos da cultura popular que correspon-
dem aos seus interesses” (p. 80). De modo semelhante, 
Duarte (2004) destaca:

Não se trata de defender uma educação intelectualista 
nem de reduzir a luta educacional a uma questão de 
quantidade maior ou menor de conteúdos escolares. A 
questão é a de que, ao defender como tarefa central da 
escola a socialização do saber historicamente produzido, a 
pedagogia histórico-crítica procura agudizar a contradição 
da sociedade contemporânea, que se apresenta como a 
sociedade do conhecimento e que, entretanto, ao contrário 
do que é apregoado, não cria as condições para uma real 
socialização do saber (p. 9).

Por esse motivo Duarte (2004) defende que “No caso 
da educação escolar, trata-se de resistir a todas as artima-
nhas da ideologia dominante, que resultam em processos 
objetivos pelos quais a sociedade contemporânea lança as 
massas não só na miséria material mas também na miséria 
intelectual” (p. 8).

Finalizando, cabe esclarecer que o esvaziamento da 
escola como instituição que socializa o conhecimento his-
toricamente sistematizado não era oriundo das professoras 
acompanhadas, mas da própria essência da Progressão 
Continuada como política de governo cuja meta é baratear a 
escola, e não melhorar sua qualidade. 

Problemas de comportamento e o lugar do 
disciplinamento

Acompanhando o esvaziamento dos conteúdos es-
colares, está a centralidade do disciplinamento dos alunos. 
Em uma estrutura que é historicamente calcada na cobrança 
e na qual os professores não podem mais cobrar conheci-
mento, resta cobrar o comportamento, o que significa, so-
bretudo, obedecer a ordens e não se manifestar, verbal ou 
fisicamente.
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A finalidade de docilizar os corpos dos alunos é tão 
antiga quanto a própria instituição escolar, que foi mesmo 
autorizada a utilizar a palmatória em alunos considerados 
indisciplinados e desobedientes. Tal estrutura escolar vem 
sendo alvo de críticas contundentes no Brasil, sobretudo a 
partir da década de 1980 (Patto, 1990).

Hoje, (quase) não há professores utilizando castigos 
físicos, mas o autoritarismo na relação professor-aluno per-
manece. Os alunos passam o turno escolar quase inteiro 
obedecendo a ordens abstratas, inquestionáveis, muitas 
vezes feitas aos gritos, além de terem seus movimentos e 
palavras impedidos: devem ficar sentados em silêncio, e se 
não procederem assim, levam broncas. Esse foi o formato 
dominante nas observações em sala de aula.

Em “Psicologia e Ideologia” (1984), Patto chama a 
atenção para a participação ativa da escola no “processo de 
cassação da palavra do oprimido”, por meio de programas 
educacionais que impingem aos alunos um jeito de falar, 
pensar e agir que bloqueia sua expressão autêntica. Segun-
do a autora, aos alunos pobres restam duas possibilidades: 
“desistir (calar em classe ou abandonar a escola, após 
algumas reprovações) ou esforçar-se para corresponder e 
assimilar os padrões impostos” (p. 138). 

Cabe aqui perguntar: que efeitos uma trajetória es-
colar de silenciamento e autoritarismo produz na formação 
de alunos, e mesmo de professores? Gonçalves Filho (2007) 
destaca existirem relações que pressupõem a discrepância, 
como é o caso da relação entre professores e alunos, já que 
é de se esperar que o professor seja uma autoridade; no 
entanto o autor diferencia relações de autoridade daquelas 
sustentadas no autoritarismo: “(...) melhor seria que as ca-
racterizássemos como formas de dependência passageira, 
dependência para a independência”. Segue dizendo (p. 211):

Pais e professores, quando despóticos, não apenas 
embaraçam ou impedem o caminho do cidadão, como 
também concorrem para tornar entrópica a relação 
pedagógica ela mesma, deixando filhos e aprendizes 
infantilizados e incompetentes. Educar para a cidadania 
é condição mesma para que educação seja educação, 
incremento e não violação de aptidões e saberes.

Por sua origem política e por seus efeitos nocivos, 
cabe questionar o contorno autoritário e humilhante que dá 
forma ao cotidiano nas salas de aula, o qual, embora te-
nha origem antes da Progressão Continuada, não apenas 
não é transformado nesse novo contexto escolar, mas prin-
cipalmente, encontra nele importante catalisador. Nesse 
sentido, além de negar aos alunos o direito à escolarização 
de qualidade, nega-se-lhes também o direito de falar e agir, 
imposto pelo silenciamento maciço de sua expressão, o que 
dá continuidade à longa história de humilhação sofrida por 
sua classe. Tratar esse contexto multideterminado como re-
flexo de problemas individuais dos alunos (sejam biológicos, 
psíquicos ou sociais) é terreno fértil para a medicalização da 
escola.

Considerações finais
Segundo Patto (2005), o fim da reprovação “a qual-

quer preço” implicou em um “prejuízo flagrante” para alunos: 
“(...) antes, a exclusão era sumária, agora é mais demorada 
e mais sutil. Em ambos os casos, o resultado último continua 
sendo a responsabilização a vítima”. Com isso, “(...) a grande 
decepção virá quando, de posse de um diploma de segunda 
classe, perceberem que continuam cidadãos de segunda 
classe” (p. 54). Assim se revelam os malefícios de uma polí-
tica enaltecida pelo Estado.

O fato é que, passados mais de vinte anos de críticas 
contundentes à implantação de políticas públicas de forma 
autoritária, mantém-se inalterada a postura oficial de não 
ouvir e formar professores para a nova realidade, deixando-
-os à deriva. 

Passados mais de vinte anos de duras críticas à 
escola pública oferecida, mantém-se inalterada a dinâmica 
tradicional, calcada, sobretudo, em cópias enfadonhas e nas 
broncas em alunos. O que muda é que, no novo contexto, 
não é permitido reprovar os alunos. 

Passados mais de vinte anos de críticas ao precon-
ceito entranhado nas escolas, alunos e familiares seguem 
sendo considerados os maiores “culpados” pelo fracasso 
escolar. Tal olhar atravessa parte dos textos históricos sobre 
o tema, alcança o discurso oficial e impacta diretamente a 
escola sob a égide da Progressão Continuada: diante de 
alunos que não consigam aprender ou se concentrar nas 
aulas, desconfia-se de sua capacidade de aprender e a dos 
familiares de educar, mantendo-se ilesa a estrutura imposta.

Para enfrentar esse continuísmo repetitivo, urge 
enfrentar alguns desafios, sempre lembrando que criticar 
a Progressão Continuada não é sinônimo de defender o 
retorno à escola que reprova, mas significa não perder de 
vista que a escola é a instituição responsável por ensinar o 
conhecimento sistematizado ao longo da história e garantir 
o aprendizado dos alunos, e sem isto, o acesso e a perma-
nência não passam de engodo. 

O esvaziamento dos conteúdos é complexo. Desde a 
primeira defesa da “promoção automática”, autores afirmam 
que os conteúdos não são fundamentais, com destaque 
para Sampaio Dória (1918), que defende ser o principal pa-
pel da escola dar disciplina moral aos alunos. Além disso, no 
contexto atual, parece que o próprio Poder Público não se 
apropria dos estudos e pesquisas produzidos sobre a Pro-
gressão Continuada, construindo um discurso que ignora a 
história e o dissenso sobre o tema. 

Talvez seja imbuído desse olhar que o Poder Público 
ignora a necessidade de formação docente para enfrentar 
uma mudança do porte da Progressão Continuada, supondo 
que os professores o aprenderão na prática. Assim alcan-
çamos uma escola que, sem elaborar o passado, sem for-
mação docente e sem condições para uma mudança desse 
quilate, já não forma os alunos para as letras, os números 
e o exercício crítico da cidadania. Nesse contexto, não é 
de estranhar que se reforce a visão de que alunos que não 
conseguem aprender têm um problema individual, dando 
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continuidade, assim, à patologização das dificuldades de 
escolarização.

A segunda reflexão remete à centralidade da escola 
no disciplinamento dos alunos, que passa a ocupar o lugar 
vazio da aprendizagem. A partir da pesquisa de campo 
destaca-se que nem como instituição meramente socializa-
dora a escola tem funcionado a contento. O que se nota, por 
exemplo, é a insistente estratégia de silenciar as conversas, 
e no limite, separar alunos que possuam vínculo de amiza-
de. A impressão que isto passa é que educar crianças, na 
escola pública atual, é visto como sinônimo de domesticá-
-las; ou seja, a educação que se dá tem o mesmo olhar 
conservador que tem a escola tradicional. Nesse contexto, 
não é de estranhar que se repita a tese de que alunos que 
não se ajustem às regras escolares possuem distúrbios de 
comportamento e devem ser medicados.

Essas são contradições que se fazem presente 
nas escolas há muitas décadas. O que se observou na 
escola acompanhada em nada difere do que há muito 
vem sendo apontado em relação à rede pública estadual 
paulista. Repete-se a mesma preocupação econômica na 
construção de políticas educacionais, repete-se o mesmo 
olhar preconceituoso em relação aos professores, alunos 
e familiares, repete-se o autoritarismo na implantação de 
políticas de governo. Repetem-se os mesmos dilemas, as 
mesmas dificuldades, as mesmas queixas no interior da es-
cola. Repete-se o mesmo funcionamento escolar, calcado 
em tarefas mecânicas e pouco interessantes. Repete-se a 
culpabilização dos alunos e famílias pelas dificuldades de 
escolarização, muitas vezes sustentadas em prontuários 
escolares que repetem o que sempre se disse sobre eles. 
Repetem-se discursos patologizantes do fracasso escolar, 
que eximem o estado da responsabilidade pelo descaso em 
que se encontram as escolas. Em meio a tantas repetições, 
quem não repete é o aluno no final do ano letivo. 
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Resumo 
Para o desenvolvimento deste estudo realizou-se, por meio de indexadores nacionais e internacionais, uma busca em periódicos científicos por 
artigos que tratassem da queixa/fracasso escolar (dificuldade de aprendizagem). Com o estudo objetivamos verificar as perspectivas teóricas 
e as concepções de queixa/fracasso escolar presentes nesses artigos. Os 77 artigos encontrados foram estruturados a partir de categorias e 
analisados do ponto de vista da Psicologia Histórico-Cultural.  Os resultados revelaram que as concepções que embasam as reflexões sobre a 
queixa/fracasso escolar são centradas no indivíduo (67%), voltadas à questão institucional (9%), relacionadas à formação profissional (5%) e 
não centradas no indivíduo (19%). Quanto à perspectiva teórica, destaca-se uma perspectiva não crítica (65%). Enfatizamos que as produções 
científicas devem contribuir para desvelar a crença de que as crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem são naturalmente 
fracassadas, e que é preciso refletir por que tantos estudos ainda têm como foco o insucesso escolar.
Palavras-chave: Fracasso escolar; dificuldades de aprendizagem; Psicologia Histórico-Cultural.

The naturalization of school problems in scientific journals: contributions 
from Historic-Cultural Psychology

Abstract
For the development of this study we carried through, a research on scientific papers, through national and international indexers. We selected 
articles that dealt with the school complaint/failure (learning difficulty).  With the study we aim at verifying the theoretical perspectives and the 
conceptions of school complaint/failure in the current articles. The 77 articles selected have been structuralized by means of categories and 
analyzed from point of view of Historical-Cultural Psychology.  The results had revealed that the conceptions that point the reflections on the school 
complaint/failure are centered on the individual (67%), aiming the institutional question (9%), related to the professional formation (5%), and not 
centered on the individual (19%). Regarding the theoretical perspective, there is the prominence of the non-critical one (65%). We emphasize 
that the scientific works must contribute to clarify the belief that the children and adolescents with learning difficulties are naturally unsuccessful. 
Besides, we argue that it is necessary to interrogate why so many studies (papers) still have as focus on school failure.
Keywords: Academic failure; Learning difficulties; Historical-Cultural Psychology.

La naturalización de las quejas escolares en periódicos científicos: 
contribuciones de la Psicología Histórico-Cultural

Resumen
Para el desarrollo de este estudio se realizó, por medio de indexadores nacionales e internacionales, una búsqueda en periódicos científicos por 
artículos que tratasen de la queja/fracaso escolar (dificultad de aprendizaje). Con este estudio se tuvo por objetivo comprobar las perspectivas 
teóricas y las concepciones de queja/fracaso escolar presentes en esos artículos. Los 77 artículos encontrados fueron estructurados a partir de 
categorías y analizados del punto de vista de la Psicología Histórico-Cultural. Los resultados enseñaron que las concepciones que fundamentan 
las reflexiones sobre la queja/fracaso escolar son centradas en el individuo (el 67%), volcadas a la cuestión institucional (el 9%), relacionadas a 
la formación profesional (el 5%) y no centradas en el individuo (el 19%). Cuanto a la perspectiva teórica, se destaca una perspectiva no crítica (el 
65%). Enfatizamos que las producciones científicas deben contribuir para desvelar la creencia de que los niños y adolescentes con dificultades 
de aprendizaje son naturalmente fracasados, y que es necesario reflexionar por qué tantos estudios aún tienen como foco el fracaso escolar.
Palabras-clave: fracaso escolar; dificultades de aprendizaje; Psicología Histórico-Cultural.
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Introdução
Atualmente temos no Brasil um grande contingente 

de crianças frequentando a escola: no ano de 2013, de acor-
do com o censo escolar, houve 50.04 milhões de matrículas 
de crianças de 6 a 14 anos na Educação Básica, em escolas 
estaduais e municipais (MEC, 2013); no entanto, a efetiva-
ção da aprendizagem pode representar, para muitos, uma 
possibilidade distante. O aumento do número de matrículas 
e o fato de “quase todas” (98,2% matriculados em 2011, ain-
da que cerca de 500 mil ainda não frequentem a escola) as 
crianças de 6 a 14 anos estarem nas escolas não garantem 
a aprendizagem e o desenvolvimento e não significam opor-
tunidades iguais de escolarização para todos (Brasil, 2013). 

Tal afirmativa pode ser mais bem compreendida ao se 
verificar que, no Brasil, 539.702 crianças e adolescentes de 
6 a 14 anos estão fora da escola e que menos de 70% dos 
jovens de 16 anos, na média do País, concluem o Ensino 
Fundamental. Chama a atenção também a estimativa de que 
apenas 56,1% das crianças das escolas públicas que con-
cluíram o 3º ano do Ensino Fundamental obtêm os conhe-
cimentos esperados para essa etapa, como mostra o índice 
de leitura da Avaliação Brasileira do Ciclo de Alfabetização-
-Prova ABC (Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2013). 

Mesmo diante da instauração de reformas educacio-
nais e pactos internacionais, quando se trata de avaliar o 
indicativo de qualidade (considerado como a taxa de sobre-
vivência na 5ª série), entre os 129 países avaliados, o Brasil 
ocupava, em 2010, a 88ª posição. Ainda segundo o Relatório 
de Monitoramento de Educação para Todos de 2010, da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO, 2010), em nosso país, cerca de 13,8% 
dos  estudantes abandonam os estudos já no primeiro ano 
do Ensino Básico. Neste quesito, o País só fica à frente da 
Nicarágua (26,2%) na América Latina e, mais uma vez, bem 
acima da média mundial (2,2%). Na região da América Latina 
e Caribe, a taxa de repetência média para todas as séries 
do Ensino Fundamental é de 4,4%. No Brasil, o índice é de 
18,7%, o maior de todos os países da região1. Na avaliação 
da Unesco, nosso país poderia se encontrar em uma situação 
melhor se não fosse a baixa qualidade do ensino oferecido.

Estes e outros dados evidenciam a realidade do en-
sino brasileiro, em que as práticas e políticas educacionais 
não conseguem atingir todas as crianças em idade escolar, 
seja quanto à permanência na escola, seja quanto ao suces-
so escolar. Esses índices de evasão e repetência configuram 
uma situação de exclusão e seletividade que marca o pro-
cesso de escolarização em nosso país. Embora se observe 
uma tendência à democratização do acesso à escola com o 
aumento no número de vagas, persistem as dificuldades em 

1     Na obra de: Viégas, Lygia de Sousa, & Angelucci, Carla Biancha 
(Orgs). Políticas públicas em educação & psicologia escolar. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2006, há uma importante discussão 
que traz a necessidade da crítica ao direcionamento ético-político 
presente na realização dos ideais de reprovação e não reprovação 
escolar, que constituem parte da história das demandas mais 
progressistas, as quais não implicam diretamente no enfrentamento 
dos problemas escolares e sim numa tentativa de contorná-los.

relação à permanência na escola e à qualidade e aprendiza-
gem dos conteúdos científicos. 

Conforme os dados do IDEB2 sobre o desempenho 
dos alunos no SAEB e na Prova Brasil em 2011, incluindo-se 
todas as escolas brasileiras (públicas e privadas), a média 
(escala de zero a dez) para as séries iniciais do Ensino Fun-
damental foi 5,0, para as últimas séries do Ensino Funda-
mental foi 4,1 e no Ensino Médio, 3,7. Esses dados, embora 
mostrem crescimento, ainda revelam um ensino deficitário e 
de baixa qualidade, com números muito inferiores aos dos 
países desenvolvidos, que apresentam a média 6,0. 

Os dados oficiais e a realidade encontrada nas salas 
de aula revelam que muitas crianças estão sujeitas a um 
processo histórico de marginalização, o que expõe as maze-
las educacionais presentes em nosso país que dão vazão às 
queixas escolares e às dificuldades identificadas pelos edu-
cadores no que se refere ao rendimento escolar ou ao com-
portamento dos alunos, fatores que interferem no processo 
ensino-aprendizagem e consolidam o fracasso escolar. Tais 
dificuldades geralmente resultam no encaminhamento des-
tes alunos a atendimento pedagógico, psicológico, médico 
e outros que possam sanar tal problemática e/ou intervir no 
diagnóstico/prognóstico de fracasso escolar. 

Para Patto, a escola “(...) ensina segundo modelos 
adequados à aprendizagem de um aluno ideal” (1990, p.340) 
e, quando se depara com alunos que não aprendem segun-
do esses modelos, atribui os problemas de aprendizagem 
a disfunções psiconeurológicas. “Grande parte da produção 
científica atual acerca dos problemas de escolarização tem 
centrado suas análises, unicamente, nas características 
individuais – tomadas como naturalmente patológicas” 
(Eidt, & Tuleski, 2007, p.538). Essa leitura desconsidera 
as condições sociais e econômicas de uma determinada 
organização social e de um determinado período histórico 
para a ocorrência do fenômeno, reduzindo-o ao indivíduo e 
deixando de lado as relações complexas que o envolvem.

Neste sentido, Machado (1997) explica que são pro-
duzidas práticas e crenças que constroem justificativas indivi-
dualizadas no corpo das crianças para explicar a não apren-
dizagem escolar. As concepções geradas nessas produções 
entendem as diferenças sociais e o fracasso escolar como 
fruto da incapacidade individual, naturalizando o meio social; 
porém é preciso considerar que o sucesso ou o fracasso não 
respondem apenas a determinações de ordem individual, 
mas que as várias práticas sociais e do cotidiano escolar são 
fatores que contribuem para o fracasso escolar, perpetuando 
o preconceito, a atitude julgadora e os ideais de produtivida-
de. As possibilidades da criança são sempre engendradas 
em uma rede de relações presentes no contexto social. 

Para Facci (2007), culpar pela não aprendizagem es-
colar um dos envolvidos no processo de ensino, como o aluno, 
sua família ou o professor escolar resulta em uma explicação 
simplista e ideológica em que estão imbricados os pressu-

2      Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado 
pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE). http://ideb.inep.gov.br/Site/
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postos neoliberais, que retiram os fatores sociais envolvidos 
no contexto de produção do fracasso escolar, naturalizando 
essas questões, pois as localizam no próprio indivíduo. 

Diante deste contexto, é fundamental questionarmos o 
ensino instituído e as mazelas por ele produzidas dentro de um 
contexto histórico-cultural de determinações e contradições, 
favorecendo o rompimento com as ideologias que camuflam 
e ocultam a realidade no que tange às suas contradições. É 
preciso compreender a produção do fracasso escolar e com 
ela relacionar-se para além de suas naturalizações e cristali-
zações, tendo em vista possíveis movimentações de olhares 
e práticas, a fim de contribuir para que de fato os indivíduos 
possam, em seu coletivo, apropriar-se da cultura e fazer do 
conhecimento um instrumento de transformação da realidade 
de exclusão e desigualdade social (Rossato, 2010). 

Por outro lado, embora a educação escolar tenha se 
universalizado e generalizado, tornando-se possível garantir 
o acesso de quase todos à educação, ainda são muitos os 
problemas nesta área, dos quais o principal é o fato de que o 
conhecimento veiculado pela escola não tem se constituído 
em instrumento para a formação de uma consciência huma-
nizada, servindo à manutenção do status quo e à reprodu-
ção do sistema (Leal, 2010).

Neste contexto, sendo a educação parte integrante e 
fundamental ao desenvolvimento do indivíduo, faz-se mister 
um trabalho educativo voltado às formas de produzir esse 
desenvolvimento de maneira plena, a partir da organização 
da educação escolar de forma a constituir-se em instru-
mento para a compreensão da realidade em suas múltiplas 
determinações, produzindo o desenvolvimento do indivíduo. 
Conforme a Psicologia Histórico-Cultural, a educação propicia 
o desenvolvimento, e não apenas interfere em um desenvolvi-
mento que aconteceria de forma natural, maturacional.

Os conteúdos das várias ciências transmitidos pela 
escola possibilitam a compreensão do mundo, mas, para 
que o indivíduo se situe no contexto desse mundo é também 
necessário compreender como a ação humana o tem trans-
formado e continuará transformando. 

Nesse sentido, Sforni (2004, p. 95) afirma:

[...] o desenvolvimento psíquico da criança não é 
necessariamente desencadeado quando ela é formalmente 
ensinada ou fica estanque quando não é ensinada por um 
indivíduo particular, mas quando passa a participar de uma 
atividade coletiva que lhe traz novas necessidades e exige 
dela novos modos de ação. É a sua inserção nessa atividade 
que abre a possibilidade de ocorrer um ensino realmente 
significativo.

A escola atual não tem conseguido garantir esse de-
senvolvimento, entre outras causas, pelo aligeiramento dos 
conteúdos e pelo fato de ter assumido cada vez mais tarefas 
periféricas, desviando-se da transmissão dos conteúdos e 
não possibilitando ao aluno apropriar-se daquilo que lhe é 
realmente necessário:

O pleno desenvolvimento do indivíduo pressupõe uma 
apropriação de formas de elevação que se coloquem acima 
da vida cotidiana. Pressupõe, ainda, que a realidade seja 
desvelada em suas múltiplas relações e determinações, 
para além do que é dado imediatamente ao conhecimento, 
sendo compreendida como realidade social, constituída 
historicamente pelos homens e não como algo natural. 
É preciso que se compreendam as relações instituídas e 
instituintes da organização social e, para tal, é fundamental 
que a educação possibilite a superação da cotidianidade e 
conduza à elevação do indivíduo (Leal, 2010, p. 136-137).

Quanto à importância do conhecimento, Vigotski 
(2000) enfatiza que é por meio do conhecimento adquirido 
no mundo objetivo que se constrói o mundo subjetivo, e que 
é com a internalização de conceitos e valores adquiridos 
por meio da educação que os homens se constituem como 
seres humanos, estruturando sua consciência e aprendendo 
a viver em sociedade. Na idade escolar a criança está vincu-
lada aos estudos e é neste período que ela começa a desen-
volver as interpretações teóricas e abstratas da realidade. 

Segundo Davidov (1988), o período da educação 
escolar é um momento de mudança essencial na vida da 
criança, principalmente na forma de organização de sua 
vida, com as novas obrigações que ela passa a ter como 
escolar. Os estudos exigem dela certas habilidades que até 
então não lhe eram cobradas. Exemplo disto é a disciplina 
diante de uma série de normas que todos devem seguir, 
uma submissão que exige da criança o controle de seus 
comportamentos e em que sua relação com os adultos da 
escola difere daquela que ela mantém com os pais.

Para Vigotski (1983/2006), com o processo de esco-
larização forma-se na criança a capacidade de significar os 
objetos e a si mesma: ela consegue nomear seus sentimen-
tos e identificar os significados de suas experiências. Por 
meio da educação formal, de acordo com o autor, surgem 
habilidades psíquicas que lhe permitem orientar consciente-
mente suas vivências e com isto tem-se um salto qualitativo 
em sua personalidade. 

O ensino escolar deve estimular o aluno na atividade 
de estudo para que este consiga apropriar-se dos conheci-
mentos científicos, uma vez que o papel do ensino é direcio-
nar a criança para o desenvolvimento das funções humanas 
mais elaboradas, para que assim desenvolva seu psiquis-
mo, garanta sua constituição como homem e partícipe do 
coletivo (Facci, 2004). 

2 - Material e Método
Para a concretização deste estudo, realizamos 

pesquisas em bancos de dados e indexadores nacionais e 
internacionais, como o Portal da Capes, o PsycINFO, o LI- o Portal da Capes, o PsycINFO, o LI- Portal da Capes, o PsycINFO, o LI-o LI- LI-
LACS, o Index-Psi (BVS-PSI) e outros, em busca de artigos 
sobre queixa/fracasso escolar relacionados à dificuldade de 
aprendizagem, com o objetivo de verificar as concepções de 
queixa/fracasso escolar e as perspectivas teóricas que funda-
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mentam esta temática presentes nos artigos. Para a busca, 
foram utilizadas as palavras-chave queixa escolar, fracasso 
escolar, problemas de aprendizagem, dificuldades de apre-
ndizagem, distúrbios de aprendizagem, dificuldade na leitura 
e escrita, dificuldade na alfabetização, desempenho escolar.

Foram encontrados 77 artigos, publicados entre 1996 
e 2009, dos quais quarenta e seis se concentram nos anos 
de 2005 a 2007. As informações foram trabalhadas mediante 
a análise de conteúdo, que, conforme Chizzotti (2005) é um 
método de tratamento e análise das informações, das for-
mas como os autores configuram o social. O objetivo deste 
tipo de análise é “[...] compreender criticamente o sentido 
das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 
significações explícitas ou ocultas” (p.98).

Ressaltamos que na análise de conteúdo empregou-
-se, entre as técnicas possíveis, a análise categorial. Neste 
caso, buscamos discutir as perspectivas teóricas e as con-
cepções de queixa/fracasso escolar verificadas nos artigos 
pesquisados. 

Para facilitar e posibilitar uma melhor visualização, 
as categorias foram agrupadas em tabelas e posteriormente 
discutidas, no intuito de compreendê-las e analisá-las para 
apreender as determinações constitutivas das relações entre 
as partes e a totalidade.  Para tanto, fundamentamo-nos no 
referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural, que com-
preende o homem como ser social, histórico e cultural dotado 
de um psiquismo constituído nas relações estabelecidas com 
a realidade social.  A Psicologia Histórico-Cultural apresenta 
como base metodológica e princípios epistemológicos o Mate-
rialismo Histórico-Dialético, defendido por Marx (1818-1883). 
Como afirma Duarte (1996, p.105), “(...) existe na postura 
dessa corrente da psicologia, a nítida influência da concepção 
de Marx sobre o vir-a-ser histórico da vida em sociedade”, 
haja vista que a história é tomada como um processo de su-
peração da naturalização das relações sociais alienadas.

3 - Resultados e discussão
Procederemos, nesta seção, à análise das catego-

rias relativas às concepções de queixa/fracasso escolar e às 
perspectivas teóricas verificadas nos artigos pesquisados.

3.1- Concepções de queixa/fracasso escolar 
relacionadas aos problemas de aprendizagem

A partir da leitura dos textos selecionados nos in-
dexadores buscamos identificar as concepções presentes 
sobre a queixa/fracasso escolar, classificando-as em quatro 
categorias: 1) Queixa/fracasso escolar centrado no indivíduo 
(problemas de aprendizagem relacionados a fatores de or-
dem individual - aluno, professor e/ou família); 2) Queixa/
fracasso escolar como questão institucional (problemas de 
aprendizagem relacionados a questões de ordem institucio-
nal); 3) Queixa/fracasso escolar e sua relação com a forma-
ção profissional (a queixa/fracasso escolar a partir da forma-
ção profissional); 4) Queixa/fracasso escolar não centrado 
no indivíduo (a queixa/fracasso escolar compreendida a 
partir de determinantes sociais, econômicos, políticos, etc.). 

Como podemos observar na tabela 1, a categoria 
prevalecente nos artigos analisados foi queixa/fracasso es-
colar centrada no indivíduo, com 67% das respostas, o que 
indica que a maioria das produções científicas analisadas 
neste estudo parte do princípio de que os problemas de es-
colarização estão relacionados ao aluno, à família ou ao pro-
fessor. Embora, como apontam Machado e Souza (1997), 
desde a década de 1980 existam pesquisas que questionam 
a concepção de que o aluno e a sua família são os únicos re-
sponsáveis pelos problemas de aprendizagem e comporta-
mento na escola, chamando a atenção para aspectos como 
a má qualidade do ensino e a presença de estereótipos e 
preconceitos em relação à criança pobre, consideramos que 
ainda é expressivo o número de estudos que se mantêm 
dentro desta perspectiva individualista e naturalizante. Eidt e 
Tuleski (2007), em seu estudo, também apontam que grande 
parte da produção científica atual que trata dos problemas de 
escolarização centra sua análise unicamente nas caracter-
ísticas individuais, tomadas como naturalmente patológicas. 
Bray (2009) afirma que essa forma de compreender os prob-
lemas de escolarização desconsidera as condições sociais 
e econômicas de uma determinada organização social e as 
complexas relações que a envolvem. 

Assim, os problemas de escolarização estão sen-
do compreendidos de forma descontextualizada, e, como 
expõe Patto (1992), faz-se recair sobre os indivíduos um 

CATEGORIAS F %

Queixa/fracasso escolar centrado no indivíduo 52 67

Queixa/fracasso escolar como uma questão institucional 7 9

Queixa/fracasso escolar relacionada à formação profissional 4 5

Queixa/fracasso escolar não centrada no indivíduo 15 19

TOTAL 78 100

Tabela 1. Concepções de queixa/fracasso escolar

Nota: As porcentagens foram calculadas a partir do total em que aparecem as categorias e não a partir do 
número de artigos encontrados.
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problema que é de cunho social, analisando-se os fatos em 
uma perspectiva a-histórica, sem considerar as relações 
de produção capitalistas e o poder da ideologia neoliberal. 
Nesta perspectiva, é como se o aluno, a família e o profes-
sor não pertencessem a uma sociedade, como se fossem 
produto deles mesmos. 

Foi possível perceber que nos artigos científicos ana-
lisados há uma concepção de que, se alguns fatores forem 
modificados, será possível superar a queixa/fracasso esco-
lar, embora apresentem esses fatores de forma isolada: em 
alguns se sugere a mudança das relações interpessoais, em 
outros, a necessidade de melhoria das relações familiares, 
ou ainda a necessidade de melhorar o autoconceito do aluno, 
o que mostra que não há uma visão de conjunto, uma análise 
mais contextualizada do problema e de seus condicionantes.

Em nosso entendimento, estes artigos apresentam 
uma perspectiva reducionista e naturalizada do problema, 
pois não consideram a complexidade social em sua totali-
dade nem analisam a conjuntura socioeconômico-política, 
pressupondo que, se forem promovidas condições para 
superar um determinado aspecto (por exemplo, desenvolver 
habilidades sociais nos alunos), todos os outros aspectos 
envolvidos no processo educacional estarão resolvidos, 
alcançando-se o sucesso na aprendizagem. É como se 
essa sociedade de classes, desigual e regida por valores 
neoliberais, estivesse alheia às questões educacionais e 
não participasse na sua constituição.  

A concepção da queixa/fracasso escolar não centra-
da no indivíduo, com um percentual de 19% das respostas, 
percentual que, apesar de se baixo, revela a existência de 
estudos em uma perspectiva que ultrapassa as questões 
individuais, considerando também fatores de ordem social, 
econômica e política. Bock (2000) defende esta perspectiva, 
afirmando que antes de analisar os problemas no processo 
ensino-aprendizagem como de ordem individual, seguindo o 
raciocínio da concepção neoliberal, deve-se buscar ir além 
da aparência. Isto não significa desconsiderar as questões 
biológicas e os aspectos individuais de cada ser humano, 
mas compreender o ser humano em sua totalidade, como 
um ser individual e orgânico que faz parte da história e da 
sociedade. Afirma Vygotski (1983/2000, p. 90):

Sobre a conduta humana cabe dizer, em geral, que sua 
peculiaridade, em primeiro lugar, deve-se a que o homem 
intervém ativamente em suas relações com o meio e 
que através do meio ele mesmo modifica seu próprio 
comportamento, subordinando-o a seu poder. 

Desta maneira, o comportamento do aluno passa 
a ser compreendido como síntese de múltiplas determina-
ções. Seu fracasso escolar não se explica somente como 
fruto de incapacidades orgânicas ou psíquicas, mas de uma 
multiplicidade de fatores que tem por base as relações esta-
belecidas na sociedade capitalista.

Constatamos que 9% dos estudos concebem a quei-
xa/fracasso escolar como uma questão institucional, partin-
do do princípio de que esta decorre de fatores institucionais, 

como a falta ou insuficiência de infraestrutura nas escolas 
para estas desenvolverem um ensino de qualidade.

Há também pesquisas que relacionam os problemas 
de escolarização à formação profissional (5% das respostas). 
Estes estudos explicam a queixa/fracasso escolar como decor-
rente principalmente da formação deficiente do professor e do 
psicólogo para exercer sua função. É importante destacar a 
necessidade de formação profissional de qualidade, mas a 
formação, por si só, também não explica todas as mazelas 
da escola, embora se tenha observado que o professor tem 
tido uma formação que não lhe possibilita o exercício de uma 
prática social transformadora. Assim o professor acaba sem 
parâmetros e sem a adequada fundamentação para cumprir 
sua função de mediação junto ao aluno para que este ad-
quira os conhecimentos historicamente sistematizados, que 
são fundamentais para o seu desenvolvimento e sua efetiva 
participação na sociedade (Facci, 2007).

3.2- Perspectivas teóricas presentes nos artigos 
analisados

Para proceder à análise das perspectivas teóricas 
apresentadas nos artigos pesquisados faz-se necessário es-
clarecer que nos valemos do conceito de Meira (2003) sobre 
abordagens críticas. Essa autora compreende o conceito de 
crítica a partir dos fundamentos teórico-filosóficos desen-
volvidos por Marx, segundo os quais “(...) uma concepção 
ou teoria é crítica à medida que transforma o imediato 
em mediato; nega as aparências ideológicas; apreende 
a totalidade do concreto em suas múltiplas determina-
ções e compreende a sociedade como um movimento 
de vir-a-ser” (Meira, 2003, p.17, grifos da autora).

Neste sentido, uma prática só pode ser crítica a partir 
do momento em que compreenda a queixa/fracasso escolar 
mediante uma análise profunda do fenômeno educacional, 
que considere as múltiplas determinações envolvidas em 
um contexto histórico concreto. 

Como podemos observar na tabela 2, a maioria dos 
artigos analisados (65%) apresenta uma abordagem não 
crítica. Este resultado nos permite inferir que há um número 
expressivo de pesquisadores no meio acadêmico desenvol-
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CATEGORIAS F %

Textos com abordagem não crítica 50 65

Textos com abordagem crítica 24 31, 1

Textos com abordagem crítica/ não 
crítica (ecletismo)

3 3,9

Total 77 100

Tabela 2. Perspectivas teóricas presente nos artigos.

Nota: As porcentagens foram calculadas a partir do total em que 
aparecem as categorias e não a partir do número de artigos 
encontrados.
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vendo estudos que compreendem a queixa/fracasso escolar 
em uma perspectiva individualizante. 

Neste sentido, a queixa/fracasso escolar é atribuída 
ao aluno por se acreditar que se localizam somente nele as 
características necessárias para o seu bom desempenho 
escolar. Essas concepções ideológicas acerca da realidade 
escolar encontram respaldo em diversas áreas das ciências, 
principalmente na Psicologia e na Medicina, fortalecendo-as 
e garantindo-lhes credibilidade. Informa Yazlle, (1997, p. 15):

A bibliografia disponível nos indica que a Psicologia, enquanto 
instrumento aplicado às práticas educacionais, se origina 
justamente no final do século XIX, com o empenho dos 
educadores e cientistas do comportamento em classificarem 
crianças com dificuldades escolares e proporem às mesmas 
métodos especiais de educação, a fim de ajustá-las aos 
padrões de normalidade definidos pela sociedade.

Neste sentido, Souza (2000) afirma que desde sua 
origem como ciência, na metade do século XIX, em plena 
sociedade capitalista, a Psicologia vem procurando atender 
aos interesses da classe burguesa, com uma concepção 
tecnicista do homem e do mundo. Isso está ligado principal-
mente ao fato de a Psicologia, ao se constituir como ciência, 
pautar-se nos moldes positivistas. Como consequência, 
aguçou-se a visão biologizante e reducionista com relação 
aos fenômenos humanos, intensificando a prática de avalia-
ções padronizadas e classificações que disfarçam os aspec-
tos ideológicos e as relações de poder presentes em uma 
sociedade de classes. 

Entre os artigos analisados encontramos 31,1% que 
apresentam uma abordagem crítica, percentual que, embora 
seja baixo, demonstra um avanço no campo da Psicologia 
e da Educação, se considerarmos que até a década de 
1980 os problemas de escolarização eram compreendidos 
apenas pelo viés de culpabilização do indivíduo, ou seja, do 
ponto de vista do aluno ou do seu meio familiar. 

A partir dos artigos analisados verificamos que preva-
lece nos estudos uma abordagem não crítica, com o predo-
mínio das produções em que a queixa/fracasso é compreen-
dida pela ótica do indivíduo, sem reflexões que contemplem 
a historicidade do processo, o que evidencia uma forma de 
negar as contingências sociais e econômicas que envolvem 
os problemas educacionais.

Segundo Arroyo (2000), pensar o fracasso escolar 
em um contexto mais amplo e social significa focalizar a 
escola como instituição e como materialização de uma ló-
gica seletiva e excludente. Ao considerarmos o que expôs 
o autor, salientamos que, enquanto não pensarmos nessa 
direção e não transformarmos a estrutura rígida e seletiva de 
nosso sistema escolar, não estaremos enfrentando o proble-
ma do fracasso escolar. Por isso é necessário buscar formas 
de entender as dificuldades escolares que não produzam 
rotulações, mas formas que permitam

(...) analisar o processo de escolarização e não os 
problemas de aprendizagem deslocando o eixo da 

análise do indivíduo para a escola e o conjunto de relações 
institucionais, históricas, psicológicas, pedagógicas que se 
fazem presentes e constituem o dia a dia escolar (Souza, 
2000, p.123, grifos da autora).

Encontramos também artigos que podem ser classi-
ficamos como ecléticos (3,9%), pois em alguns momentos 
apresentam elementos de criticidade e em outros demons-
tram argumentações reducionistas, que se caracterizam 
como não críticas. Como indicam Angelucci, Kalmus, Pa-
parelli e Patto (2004), pode ser evidenciado um “discurso 
fraturado”. Com isto compreendemos que, nos artigos ana-
lisados sobre a queixa escolar, concepções críticas e não 
críticas se mesclam, passando-se a conjecturar num mesmo 
texto as explicações sobre o fenômeno em questão, numa 
apropriação superficial da teoria, com a falta de consistência 
teórica. Desta maneira, os autores destes artigos lançam 
mão de uma teoria crítica ao longo de sua composição, mas 
ao procederem às analises do objeto de pesquisa resgatam 
explicações reducionistas, deixando-se guiar pelas ideolo-
gias massivamente disponíveis, que em geral centram no 
indivíduo o cerne do fracasso escolar.

Neste aspecto, destacamos a importância e a neces-
sidade de estarmos atentos às contradições engendradas 
nos estudos produzidos, as quais muitas vezes mascaram 
a realidade e apresentam um caráter de dubiedade em rela-
ção a ela, não a problematizam e assim podem confundir o 
leitor ou, ainda, convencê-lo por meio de falácias.

4 - Conclusões
O presente estudo nos possibilitou compreender 

como a queixa/fracasso escolar, no que tange às dificulda-
des de aprendizagem, vem sendo divulgada em periódicos 
científicos de grande circulação no Brasil. Pela leitura e aná-
lise dos 77 artigos encontrados identificamos quatro grandes 
eixos que embasaram as concepções que fundamentam as 
reflexões neles presentes sobre a queixa/fracasso escolar: 
1) queixa/fracasso escolar centrada no indivíduo; 2) quei-
xa/fracasso escolar como questão institucional; 3) queixa/
fracasso escolar relacionada à formação profissional; e 4) 
queixa/fracasso escolar não centrada no indivíduo. 

A partir das informações encontradas, verificamos 
uma grande ênfase nas concepções individualizantes 
em relação à queixa/fracasso escolar, evidenciada pela 
apologia exacerbada ao potencial intelectual considerado 
inato, próprio de cada indivíduo. Desta forma, o processo 
de escolarização vem sendo encarado como responsabili-
dade individual – do aluno, do professor ou da família. Esta 
individualização desconsidera a totalidade que envolve o 
processo de escolarização e, ao culpabilizar o indivíduo, 
retira a responsabilidade da sociedade baseada no modo de 
produção capitalista, sistema que implica divisão de classes, 
relações sociais antagônicas, domínio de uma classe sobre 
as outras, a necessidade de manter um equilíbrio entre os 
homens – mesmo que aparente, uma vez que não há equi-
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líbrio possível entre pessoas de classes antagônicas – e 
outras consequências, enfraquecendo nos trabalhadores a 
capacidade de lutar por seus direitos. Neste sentido, o tipo 
de organização escolar existente responde à necessidade 
da sociedade de se perpetuar, mediante a formação de 
indivíduos adaptados e submissos, que reconheçam em si 
mesmos a possibilidade de sucesso e responsabilizem-se 
por seu fracasso, isentando o meio social.

As concepções que integram os artigos consideram, 
em sua maioria (as não críticas), apenas uma parte da pro-
blemática. Isso leva à necessidade de buscarmos condições 
para superar esta situação, o que envolve inúmeros fatores, 
entre eles a formação de psicólogos numa perspectiva críti-
ca e de comprometimento com o processo de humanização, 
para assim se superar o viés clínico no trato da queixa/fra-
casso escolar e deixar-se de lidar com esse fenômeno como 
se fosse um problema individual. Por outro lado, embora não 
tenha sido a tônica dos artigos, não podemos negar a exis-
tência de alguns estudos que ampliam a compreensão da 
queixa/fracasso escolar. Neste sentido, concordamos com 
a concepção que considera a totalidade dos fatos e as suas 
contradições, questionando a sociedade e o modo de produ-
ção e entendendo-os como fatores determinantes na edu-
cação e no processo de desenvolvimento e aprendizagem 
do homem. Precisamos repensar as reformas educacionais 
trazendo discussões mais condizentes e críticas, que não 
compactuem com a reprodução desse tipo de sociedade e 
escola que temos.

Os artigos, em sua maioria, não consideram as 
dimensões sociais e históricas que permeiam todas as re-
lações humanas e constituem a queixa/fracasso escolar. 
Quando a reflexão ocorre, é possível desvendar algumas 
circunstâncias a respeito de como se constrói o estereótipo 
de quem aprende ou quem não aprende, pois, em geral, 
os problemas de escolarização se fundamentam no que é 
aparente, desconsiderando as condições que, quando reve-
ladas, promovem a possibilidade de alterar as concepções e 
as ações no ambiente escolar.

Como pudemos ver, não são estudos com uma abor-
dagem crítica que prevalecem, mas aqueles de abordagem 
não crítica, o que torna ainda mais significativa a necessida-
de de mais publicações que busquem a compreensão das 
diversas influências capazes de afetar tanto a aprendizagem 
do aluno quanto seu comportamento na escola e os sentidos 
das mazelas produzidas e identificadas no contexto esco-
lar, as quais são indissociáveis da sociedade capitalista. 
Produções nessa linha podem conduzir às transformações 
necessárias para a concretização do sucesso escolar e das 
possibilidades de participação social do indivíduo.

Reforçamos que a nossa sociedade adota uma pos-
tura de procurar culpados para fenômenos de grande com-
plexidade, em uma perspectiva de individualização e natura-
lização dos fenômenos, sem contemplar as condições ma-
teriais dos homens e o lugar que eles ocupam nas relações 
sociais. Assim, tendemos a pensar que todos somos iguais e 
que a pobreza/riqueza ou sucesso/fracasso são construções 
de cada um de nós e não têm relação com os aspectos eco-

nômicos que ditam e direcionam a vida dos homens, pois a 
todo o momento nos é imposta uma ideologia que oculta as 
diferenças com um discurso que prega a igualdade.

Nessa direção, a Psicologia Histórico-Cultural pres-
supõe a análise crítica, que permite a desnaturalização das 
explicações sobre a não aprendizagem dos alunos, envol-
vendo o exercício “(...) de pôr os fatos em relação entre si e 
com as condições objetivas da realidade” (Silva, Facci, Eidt, 
Tuleski, & Barroco, 2008, p.415). As autoras alertam sobre 
a importância de desconfiar do que se mostra naturalmente 
constituído para além das aparências do insucesso escolar. 
Neste sentido, cotidianamente observamos o estranho se 
tornar natural pela frequência com que ocorre e por, forço-
samente, em estudos e avaliações, buscarmos encontrar o 
que já era naturalmente esperado, principalmente quando 
tratamos dos alunos considerados problemáticos e deficien-
tes (Rossato, 2010).

Nesse contexto, as produções científicas devem 
contribuir para desnaturalizar a crença de que as crianças 
e adolescentes com dificuldades de aprendizagem são 
naturalmente fracassadas. É preciso desvelar o fenômeno 
educacional destes alunos, estranhar, questionar por que 
tantos estudos ainda centram neles o insucesso escolar. Não 
podemos discutir a questão da queixa/fracasso escolar sem 
discutir e considerar o contexto historicamente constituído da 
sociedade, da divisão de classes, da família e das escolas.
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Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar como está a formação dos psicólogos para atuarem na Educação, no Estado do Paraná, tomando-se 
como referência a Psicologia Histórico-Cultural. Para tanto, discorremos primeiramente sobre o desenvolvimento histórico da Psicologia e a sua 
relação com a Educação; na sequência tratamos sobre a formação critica em Psicologia Escolar com base na Psicologia Histórico-Cultural; por 
fim,dissertamos sobre a formação do psicólogo escolar no Paraná, por meio da análise de ementas, objetivos e bibliografias das disciplinas dos 
cursos de Psicologia em 16 instituições de Ensino Superior. Como conclusão, os dados demonstram que a formação do psicólogo escolar no 
Paraná tenta superar a tradição curricular do Currículo Mínimo, guiando-se pelas Diretrizes Curriculares de 2004, com a preocupação de delimitar 
o campo de trabalho do psicólogo escolar e educacional.
Palavras-chave: Formação do psicólogo; Psicologia Escolar; Psicologia Histórico-Cultural.

Psychologists’ education for school activities in the state of Paraná, Brazil 
Abstract

In this article we aim at discussing the psychologist education for school activities in the state of Paraná.  Our main theoretical support is Historic-
Cultural Psychology. We first discuss the historical development of Psychology and its relationship with Education, and then we investigate Critical 
education based on the Historical-Cultural Psychology and its relation to the education of the school psychologists in the state of Paraná. For our 
study, we analyzed the   the subject matters in undergraduate Psychology Courses in 16 Institutions of Higher Education. The data show that the 
education of school psychologists in the state of Paraná goes beyond the traditional curriculum and is directed by the 2004 Curricular Guidelines, 
with deep concern in delimiting the school psychologists’ activities. 
Keywords: Psychologist’s formation; School Psychology; Historical-Cultural Psychology

La formación del psicólogo en el estado de Paraná para actuar en la escuela
Resumen 

El objetivo de este artículo es presentar como anda la formación de los psicólogos para actuar en la Educación, en el Estado de Paraná, 
volviéndose como referencia la Psicología Histórico-Cultural. Para tanto, descorremos primeramente sobre el desarrollo histórico de la Psicología 
y su relación con la Educación; en la secuencia tratamos sobre la formación crítica en Psicología Escolar con base en la Psicología Histórico-
Cultural; por fin, disertamos sobre la formación del psicólogo escolar en Paraná, por intermedio del análisis de programas, objetivos y bibliografías 
de las asignaturas de los cursos de Psicología en 16 instituciones de Enseñanza Superior. Como conclusión, los datos demuestran que la 
formación del psicólogo escolar en Paraná intenta superar la tradición curricular del Currículo Mínimo, guiándose por las Directrices Curriculares 
de 2004, con la preocupación de delimitar el campo de trabajo del psicólogo escolar y educacional.
Palabras-clave: formación del psicólogo; Psicología Escolar; Psicología Histórico-Cultural.
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Introdução 
A história da Psicologia no Estado do Paraná, confor-

me Silva-Tadei, Schelbauer e Rosin (2009), está ligada às 
Escolas Normais Secundárias e às clínicas particulares para 
atendimento de alunos com problemas escolares. Confor-
me Alves (1997), as abordagens que mais se trabalhavam 
nestas escolas eram a de Piaget, a Escala de Binet e os 
estudos de Claparède. Antes a Psicologia era uma discipli-
na dos cursos de Pedagogia e Medicina em faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras, como afirma Alves (1997); mas 
em 1968foi criada a Universidade Católica do Paraná (atu-
almente Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-
-PR), que ofertou o primeiro curso de Psicologia, iniciado 
em 1969, como informam Silva-Tadei, Schelbauer e Rosin 
(2009) e Trevizan (1991). Após a PUC ter iniciado o curso 
de Psicologia, outras instituições seguiram o seu exemplo, 
entre elas: a Universidade Estadual de Londrina e o Centro 
de Estudos Superiores de Londrina (em ambos, ocurso foi 
aberto em 1972); a Universidade Federal do Paraná, que o 
iniciou em 1973; a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Tuiuti, que o implantou em 1974; a Universidade Estadual de 
Maringá, onde o curso foi foi implantado em 1979; e a Facul-
dade de Ciências da Saúde de Umuarama, que implantou 
o curso em 1976. Paulatinamente o número de cursos foi 
aumentando, e em 2010,no Estado do Paraná, conforme 
pesquisa realizada no site da Associação Brasileira de Psi-
cologia – ABEP, vinte e cinco instituições de Ensino Superior 
ofertavam o curso de Psicologia. 

Além disso, na pesquisa realizada por Lessa e Facci 
(2011) acerca da atuação de psicólogos na Educação, as 
autoras evidenciaram que das 350 cidades do Estado, 291 
municípios têm ao menos um psicólogo e que 385 profis-
sionais atuam na área escolar. Lessa constatou, com base 
em questionários respondidos pelos 95 profissionais que 
participaram de seu estudo, que o público-alvo da ação é 
constituído por pais, alunos e funcionários (49,5%); pais, alu- pais, alunos e funcionários (49,5%); pais, alu-
nos e professores (34,7%), e alunos e família (14,7%), com 
uma modalidade de atuação mais institucional e clínica, con-
forme foi observado em 54,3% das respostas apresentadas. 

Podemos constatar que os psicólogos que estão 
sendo formados no Estado estão indo para as escolas de-
senvolver a prática profissional, e questionamos até que 
ponto estes profissionais estão tendo acesso a conheci-
mentos que lhes possibilitem desenvolver suas atividades 
tendo em vista a finalidade da escola, que é a socialização 
dos conhecimentos, conforme propõe Saviani (2008b). Na 
nossa vida profissional, ao atuarmos como psicólogas nas 
escolas como e como professoras dos futuros profissionais 
no Ensino Superior, temos percebido quanto os psicólogos 
ainda não compreendem o trabalho que podem desenvolver 
na escola. No caso da graduação, os alunos nem sempre 
demonstram interesse pela área e avaliam, em muitas situ-
ações, que não estão recebendo uma formação suficiente 
para atuar na Educação, conforme pesquisas realizadas por 

Campos e Jucá (2006), Cruces (2006, 2009) e Guzzo, Costa 
e Sant´Ana, (2009).

Historicamente, conforme veremos no artigo, a for-
mação dos psicólogos tem se voltado mais à área clínica e 
pouca ênfase vem se dando à atuação desses profissionais 
na área escolar. Em pesquisas realizadas pelo Conselho Fe-
deral de Psicologia (1988, 1992a, 1992b) ficou evidente que 
os psicólogos escolares desenvolviam a prática, na maioria 
das vezes, pautando-se pela visão tradicional, que natura-
liza e individualiza fatos que são produzidos socialmente e 
usa a psicometria como única ferramenta para avaliar os 
problemas no processo de escolarização.

Na atualidade isso também pode ser observado na 
pesquisa realizada por Bastos e Gondim (2010), na qual 
estas pesquisadoras verificaram que as atividades mais en-
fatizadas nas cinco áreas de maior destaque (clínica, saúde, 
área organizacional, docência e área escolar) são psicodiag-organizacional, docência e área escolar) são psicodiag-área escolar) são psicodiag- psicodiag-
nóstico, atendimento a crianças com distúrbio de aprendiza-
gem, aplicação de testes psicológicos, entre outras. No que 
tange à Psicologia Escolar, as atividades que apresentam 
maior destaque são o atendimento a crianças com distúrbios 
de aprendizagem, com 56,9%, e a aplicação de testes psico-
lógicos, com 55,1%. O modelo clínico, em muitas situações, 
tem sido utilizado para tratar dos assuntos educacionais, 
mas ao mesmo tempo observamos que o desafio é superar 
essa visão. Isto pode ser observado em um documento re-
cente publicado pelo CFP (2013) o qual, ao fazer um estudo 
com 302 psicólogos brasileiros que desenvolvem interven-
ções no sentido de dar conta das demandas da comunidade 
escolar, encontrou que um dos desafios postos pela prática 
é a desvinculação do modelo clínico. As contradições entre o 
modelo tradicional – com uma visão individualizante, natura-
lizante e patologizante das questões escolares – e o modelo 
crítico – que leva em conta a multideterminação de fatores 
que influenciam no processo pedagógico – estão na pauta 
das pesquisas e na atuação profissional.Assim, nos questio-
namos: qual tem sido a formação destes profissionais que 
os leva a esse modelo de intervenção? Como o psicólogo, 
no Estado do Paraná, tem sido formado para trabalhar no 
âmbito educacional?

Tais aspectos motivaram a pesquisa relatada neste 
artigo, que tem como objetivo mostrar como está ocorren-
do o processo de formação dos psicólogos para atuar na 
Educação, no Estado do Paraná. Para isso analisaremos 
ementas, programas e bibliografias das disciplinas que tra-
balham com a formação do psicólogo escolar/educacional. 
No primeiro momento faremos um levantamento histórico 
da Psicologia Escolar no Brasil quanto aos aspectos legais 
da formação,analisando o CurrículoMínimo e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, e discorreremos sobre a formação 
baseada na Psicologia Histórico-Cultural, que fundamenta 
este trabalho; por fim, apresentaremos dados que denotam 
como está sendo realizada a formação desse profissional 
para atuar na Educação, no Estado do Paraná. 
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Formação do psicólogo
No Brasil a Psicologia e a Educação sempre manti-

veram uma estreita relação. Segundo alguns autores, como 
Antunes (2003), Massimi (1990) e Pessoti (1988), desde o 
tempo colonial o fenômeno psicológico é estudado no inte-
rior da prática educativa. Podemos observar que na edu-
cação jesuíta, de acordo com Antunes (2003),as questões 
relacionadas à Psicologia tinham como intuito controlar e 
moldar o comportamento das crianças. Estas questões eram 
“[...] aprendizagem, natureza dos determinantes do desen-
volvimento psicológico da criança, influência dos pais sobre 
o desenvolvimento dos filhos, desenvolvimento sensorial e 
motor; intelectual e emocional [...]” (Antunes, 2003,p.141).

Após a vinda da família real para o Brasil, mais espe-
cificamente no século XIX, cursos médios e superiores como 
os de Medicina, Direito, Economia Política, Escola Militar e 
outros começaram a ser implantados no País. Os conteúdos 
da Psicologia passaram a ser inseridos nos cursos superio-
res, principalmente nos de Medicina. Pessoti (1988) afirma 
que conteúdos psicológicos foram introduzidos nos cursos 
de Medicina e nos cursos de formação de professores nas 
Escolas Normais. Antunes (2003) corrobora essa afirmação 
e expõe que, embora a Psicologia tenha se desenvolvido no 
interior da Medicina, foi na Educação que ela alcançou sua 
autonomia como área específica do saber, ganhando desta-
que nas Escolas Normais, ligada, no início, às disciplinas de 
Filosofia e Pedagogia, e emancipou-se como ciência psico-
lógica no século XIX, influenciada pela Psicologia Científica 
da Europa, e depois, pela dos Estados Unidos. 

A Reforma Benjamin Constant, de 1890, influenciou 
significativamente o futuro da Psicologia Escolar, pois definiu 
a obrigatoriedade de incluir aPsicologia nos currículos das 
Escolas Normais (Correia, & Campos, 2004). A instituição 
pedagógica pioneira na Psicologia, chamada Pedagogium, 
conforme Pessoti (1988), foi fundada em 1890, no Rio de 
Janeiro, e funcionava como local para formação de educa-
dores e como museu pedagógico. Este centro de formação, 
segundo Antunes (2004), foi transformado, em 1906, no 
Laboratório de Psicologia Experimental, idealizado por Binet 
em Paris. Além disso, outras instituições educacionais, refe-
ridas por Antunes (1998) também possibilitaram o desenvol-
vimento da Psicologia, como a Escola de Aperfeiçoamento 
Pedagógico de Belo Horizonte e Escolas Normais, principal-
mente de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, 
Salvador e Fortaleza. 

De acordo com Cruces (2003), no período que se 
seguiu à proclamação da República, a Psicologia no Brasil, 
influenciada pela norte-americana e europeia, fazia uso de 
testes psicológicos, tanto em instituições médicas como nas 
educacionais. Como afirmam Campos e Jucá (2003), essa 
ciência era utilizada tanto por médicos como por educadores 
com o intuito de controlar o comportamento do indivíduo. A 
Psicologia, na área educacional, utilizou-se de instrumentos 
de medição(testes psicológicos) que foram introduzidos no 
Brasil desde o século XIX. A escola, nesse século, passou a 
ter como função a adequação do educando, que precisava 

atender às exigências de um país em ascensão. A Psicolo-
gia Experimental ganhou espaço nessa educação, conforme 
afirma Massimi (1990), e a Psicologia era praticada mais em 
laboratórios anexos às escolas.

Pesquisas e práticas em Psicologia eram realizadas 
no País, e isto, segundo Cruces (2003), trouxe a necessida-
de de regulamentar a profissão, o que ocorreu em agosto 
de 1962. De acordo com a Lei 4.119, de agosto de 1962, a 
formação em Psicologia ocorreria nas Faculdades de Filo-
sofia, Ciências e Letras e conferiria ao aluno o diploma de 
bacharel, licenciado e psicólogo. O decreto que regulamenta 
a Lei 4.119 estabelece que estariam habilitados para exercer 
a profissão aqueles que possuíssem diploma de psicólogo, 
bem como os que apresentassem título de doutor em Filoso-
fia, em Educação e em Pedagogia, desde que tivessem de-
fendido suas teses na área de Psicologia. Além disso, foram 
incluídos os profissionais que anteriormente ao dia 05/09/62 
tivessem exercido cargo público efetivo como psicologista 
ou psicotécnico e aqueles que, por mais de cinco anos, 
tivessem exercido “atividades profissionais de Psicologia 
Aplicada” (Decreto 53.464, 1964).

O Parecer 403/1962 definiu o currículomínimo do 
curso de Psicologia, determinando que este deveria ser 
composto por um conjunto de matérias comuns, exigidas 
para a formação em bacharelado e licenciatura, e de maté-
rias especificas para a “preparação do psicólogo”. Entre as 
matérias comuns estavam Fisiologia, Estatística, Psicologia 
Geral e Experimental, Psicologia da Personalidade, Psicolo-
gia Social e Psicopatologia Geral.Na formação do psicólogo 
havia duas matérias fixas e uma variável, além dos estágios 
supervisionados. Entre as fixas estavam Técnicas de Exame 
e Aconselhamento Psicológico e Ética Profissional, assim 
compreendidas:

A primeira identifica-se com o trabalho mesmo do Psicólogo, 
expresso na análise e solução dos problemas individuais e 
sociais, enquanto a segunda flui da natureza desse trabalho, 
que tem profundas implicações éticas, por desenvolver-se 
num plano de relações interpessoais e atingir, não raro, as 
esferas mais profundas da personalidade (PARECER 403, 
1962).

Dentre as disciplinas variáveis o Parecer destaca 
Psicologia do Excepcional, Dinâmica de Grupo e Relações 
Humanas, Pedagogia Terapêutica, Psicologia Escolar e 
Problemas da Aprendizagem, Teorias e Técnicas Psicote-
rápicas, Seleção e Orientação Profissional e Psicologia da 
Indústria. Dessa forma, pode-se perceber que a ênfase do 
Parecer recai sobre uma formação clínica, como fica claro 
nas disciplinas do núcleo comum.

Este enfoque fica ainda mais evidente quando o De-
creto 53.464, de 1964, que regulamenta a Lei 4.119, coloca 
em seu artigo 4º que os psicólogos teriam como função, en-
tre outras, utilizar métodos e técnicas psicológicas com a fi-
nalidade de diagnóstico psicológico, isso em todas as áreas, 
o que acabou tendo influência também na área educacional. 
O começo da intervenção da Psicologia nessa área foi muito 
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marcado pela visão psicometrista e medida, com o objetivo 
de controlar e medir o comportamento, e como afirma Antu-
nes (2003), isto era feito com a utilização indiscriminada de 
testes que, sem a devida avaliação crítica, colocavam sobre 
o educando a responsabilidade por seu fracasso escolar, 
sem considerar as condições sociais, econômicas, culturais 
e pedagógicas.

A atuação clínica e individualizada esteve presente 
na escola até a década de 1970-1980 e foi muito criticada 
por Patto (1984) em seu livro Psicologia e Ideologia: uma 
introdução crítica à psicologia escolar. Nessa obra a autora 
faz denúncia à intervenção descontextualizada, a-histórica 
e acrítica que a Psicologia Escolar estava desenvolvendo. 
Yaslle (1997, p. 35) afirma que no contexto das décadas 
de 1960 e1970 a atuação da Psicologia Escolar estava se 
caracterizando: “[...] pela psicologização das questões edu-
cacionais, originando práticas individualistas e ajustatórias, 
com ênfase nos processos de aprendizagem e nos procedi-
mentos remediativos – modelo médico – como solução dos 
chamados problemas escolares”. O trabalho de Patto foi um 
marco nos questionamentos referentes à atuação do psicó-
logo escolar e dos psicólogos de forma geral.

Nesse contexto de crítica, Yaslle (1997, p. 35) afirma 
que a partir da década de 1980 a Psicologia Escolar passou 
a recorrer ateorias fundamentadas na perspectiva histórico-
-crítica para compreender os “[...] impasses da educação 
brasileira com relação à sua clientela predominantemente 
que é aquela procedente das classes populares”. Como re-
sultado dessa avaliação crítica, verificamos as modificações 
que ocorreram ao longo da década de 1990, com produções 
que propunham uma atuação crítica, que levasse em conta 
os determinantes histórico-culturais que permeiam o pro-
cesso ensino-aprendizagem, como é o caso das de Souza 
(1997, 2002), Tanamachi (1997), Patto (1984), Meira (2000), 
Yaslle e outras.

Muitas discussões foram realizadas por psicólogos e 
professores de Psicologia na elaboração de um documento 
que rompesse com uma formação demasiado rígida do Cur-
rículo Mínimo e atendesse às exigências do Conselho Na-
cional de Educação, que desde o ano de 1997, por meio do 
Parecer 776 (1997), oferece orientações quanto às diretrizes 
curriculares dos cursos de graduação. Em19 de fevereiro de 
2004 foihomologado o Parecer 062 (2004), sobre as Diretri-
zes Curriculares dos cursos de Psicologia, o qualestabelece 
que a formação em Psicologia deve abranger a atuação pro-
fissional, a pesquisa e o ensino de Psicologia. Além disso, 
as diretrizes determinam que as instituições educacionais 
deverão estabelecer as ênfases curriculares, isto é, oferecer 
no mínimo dois domínios de atuação da Psicologia para a 
escolha do educando, como prevê o parágrafo 3˚ do arti-
go 11; no entanto, no artigo 12 alertam que essas ênfases 
não devem incorrer na “especialização em uma prática, 
procedimento ou local de atuação do psicólogo”.O foco é a 
ampliação da atuação do psicólogo nas diversas áreas do 
saber, pois o profissional precisava estar apto para atuar 
em quaisquer situações e apresentar respostas criativas 
a essas situações. Por isso, em resposta à flexibilização e 

não enrijecimento dos currículos dos cursos de formação, as 
Diretrizes colocam a necessidade de apontar as habilidades 
e competências que as IESs precisam desenvolver nos gra-
duandos para o futuro exercício da profissão. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais colocam ênfase 
no desenvolvimento de competências e habilidades dos 
educandos de Psicologia para uma atuação generalista e 
flexível. A atuação generalista fica evidente no artigo 8º,no 
qual o documento elenca alguns desempenhos que o for-
mando em Psicologia deve desenvolver para utilizá-los em 
diferentes contextos; e quanto à flexibilização, as Diretrizes 
estabelecem que as ênfases “[...] devem ser suficientemen-
te abrangentes para não constituírem especializações, mas 
assegurar o respeito às singularidades institucionais, às vo-
cações específicas e aos contextos regionais, atendendo à 
abertura proposta pela nova LDB” (PARECER 062,p.3,2004). 

A escolha de duas ênfases faz com que cada insti-
tuição opte pelas ênfases que mais se enquadrem em sua 
realidade social. A ênfase que enfoca mais o trabalho do psi-
cólogo escolar, intitulada Psicologia e Processos educativos, 
envolve como competências: 

[...] diagnosticar necessidades, planejar condições e realizar 
procedimentos que envolvam o processo de educação e 
de ensino-aprendizagem através do desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de indivíduos 
e grupos em distintos contextos institucionais em que tais 
necessidades sejam detectadas (Parecer 062,2004).

Neste texto sobre as competências da ênfase em 
processos educativos não fica muito claro qual o objeto 
de estudo do psicólogo escolar, nem como deve ser a 
sua intervenção, já que ele precisa dar conta de inúmeras 
necessidades educacionais e atuar em diferentes contextos 
educacionais. Esta falta de delimitação do campo de atua-
ção do psicólogo escolar é uma preocupação da formação 
dos psicólogos do Estado do Paraná, como veremos na 
apresentação dos resultados da nossa pesquisa. 

Consideramos que, de forma geral, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de Psicologia foram 
um avanço para o desenvolvimento dessa áreano Brasil, 
no entanto precisamos nos indagar qual o seu papel social, 
em que elas se fundamentam e quais relações produtivas 
querem fortalecer; por isso acreditamos que elas precisam 
ser revistas frequentemente por profissionais de diferentes 
abordagens teóricas que não privilegiaram uma prática em 
detrimento de outras. 

O termo competência, presente nas Diretrizes, seria 
utilizado legalmente na Educaçãoa partir da Lei 9394/96 – 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Ramos, 2011; Savia-
ni, 2008a); e de acordo com Ramos (2011), a Educação se 
apropria do conceito acreditando que este atrelaria forma-
ção e uma vaga de trabalho. O mesmo se pode dizer sobre 
a formação do Psicólogo, uma formação que muitas vezes é 
guiada pelo desenvolvimento de competências em substitui-
ção aos saberes disciplinares, a fim de adaptar o educando 
à nova realidade objetiva, marcada pela falta de empregos, 
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pela divisão de classes, pela apropriação cultural desigual, 
já que à educação da massa caberia uma formação básica 
(Ensino Fundamental e ensino profissional). 

Diante disso, a proposta de um currículo mais flexível 
e abrangente não apareceu de forma desinteressada nem 
descontextualizada, mas veio servir à exigência da ordem 
econômica capitalista de um homem flexível, de fácil ado-
ção, que deve estar apto para intervir com estratégias diver-
sificadas nos diferentes âmbitos da sociedade e ter sucesso 
em sua atividade profissional, bem no modelo do homem 
da Pós-Modernidade, que estabelece relações de trabalho 
calcadas no Toyotismo. 

Diante destes dados históricos, narrados muito bre-
vemente, fica um questionamento: como essas Diretrizes 
estão influenciando a formação do psicólogo para atuar na 
Educação? Como veremos no artigo, no caso da Psicologia 
Escolar e Educacional, convivemos com um modelo clínico 
e patologizante historicamente instituído, e ao mesmo tem-
po se tem construído uma visão crítica,conforme veremos a 
seguir.

2. Em busca de uma formação 
crítica em Psicologia Escolar: a 

Psicologia Histórico-cultural
Na linha de estudos acerca de uma intervenção crítica 

decorrente de uma concepção crítica de educação, pesqui-
sadoras como Patto (1984), Machado (1997) e Souza (1997, 
2002) começaram a desenvolver pesquisas questionando a 
atuação do psicólogo escolar e a forma como as crianças 
eram avaliadas e também pesquisas sobre a constituição e 
encaminhamento da queixa escolar. Estas estudiosas têm 
servido de referência para uma atuação que se contrapõe à 
tradicional visão clínica. 

Nesta linha de uma compreensão crítica, mas em 
conformidade com os pressupostos do Materialismo Histó-
rico-Dialético, a partir da década de 1980 foram apropriados 
alguns pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, para 
refletir e fazer proposições acerca da formação e atuação do 
psicólogo escolar. A chegada ao Brasil dos trabalhos de Lev 
Semenovitch Vigotski (1896-1934) permitiu, principalmente 
na Pedagogia e na Psicologia Escolar, a partir da década 
de 1980, uma visão mais contextualizada historicamente da 
escola, da sociedade, das relações de classe, da atuação 
do psicólogo escolar. A Psicologia Histórico-Cultural utiliza 
como método o Materialismo Histórico e Dialético. Desta 
forma, segundo Tanamachi e Meira (2003), pode-se com-
preender que ocorre a superação do determinismo biológico 
do homem, com uma discussão crítica da sociedade e das 
teorias e metodologias que guiam a prática profissional. 
Fundamentando-se neste método, o psicólogo compreende 
o desenvolvimento e aprendizagem a partir de uma base 
material e de sujeitos reais que, historicamente, por meio 
do trabalho transformam a realidade. O psicólogo escolar, 

nesta linha de raciocínio, deve ser formado para analisar 
as múltiplas determinações dos fatos, ou seja, considerar o 
conjunto dos conhecimentos que permitem a compreensão 
da totalidade (Martins, 2010). 

Shuare (1990) comenta que o historicismo é um 
aspecto fundamental na teoria vigotskiana. Não é o tempo 
de maturação que provoca o desenvolvimento do psiquis-
mo; muito pelo contrário, esse desenvolvimento depende 
das mediações que são estabelecidas entre o indivíduo e a 
realidade externa em determinado tempo histórico. Para a 
autora, o tempo humano é decorrente tanto da história indivi-
dual como da social, sendo esta última o ponto principal para 
compreender o desenvolvimento do psiquismo, atrelado às 
condições materiais de produção.

A formação do psiquismo não segue uma linearie-
dade, mas se transforma e fica cada vez mais complexa à 
medida que o homem se apropria dos conteúdos culturais 
produzidos em sociedade. O psiquismo humano é formado 
a partir das relações sociais, que são históricas, e é pelo 
processo educativo que o homem se humaniza, como afirma 
Leontiev (2004). No caso da escola, Vigotski (2000), quando 
trata da relação entre desenvolvimento e aprendizagem, 
esclarece quando a apropriação dos conhecimentos cien-
tíficos provoca o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores – como atenção concentrada, memória lógica, 
abstração, criatividade e outras. 

O desenvolvimento cultural do psiquismo humano 
caracteriza-se pela superação do desenvolvimento das fun-
ções psicológicas elementares para o desenvolvimento das 
funções psicológicas superiores, processos em que a escola 
e o professor desempenham papel fundamental. Vygotski 
(1995) explica que as funções psicológicas superiores de-
pendem das mediações realizadas, são desenvolvidas na 
coletividade e exigem voluntariedade para serem efetivadas. 
O autor supera essa visão biologizante tão presente em dis-
ciplinas no curso de Psicologia.

Seria importante discutir estes aspectos na formação 
do psicólogo escolar, pois ampliam a importância da escola 
no desenvolvimento psicológico dos alunos e podem levar 
o futuro profissional a fazer análises que ultrapassem a 
descrição dos fatos ou culpabilizem o aluno por não estar 
aprendendo, considerando a potencialidade dos educandos 
para transformar-se e desenvolver sua capacidade intelectu-
al. Além disso, na escola o futuro psicólogo lida diretamente 
com os professores, por isso é importante compreender o 
que compete a estes no aspecto pedagógico. A partir da 
Psicologia Histórico-Cultural, entende-se que o professor 
é o mediador entre aluno e conhecimento científico. Por 
isso, na perspectiva crítica de Psicologia Escolar de base 
marxista, Meira (2003), tratando do trabalho do psicólogo 
com o professor, afirma que o psicólogo deve levar o educa-
dor a repensar a sua prática e a teoria que a sustenta, e a 
comprometer-se com a função humanizadora da Educação. 
Acredita-se que na formação do psicólogo escolar é preciso 
resgatar a importância da transmissão do conhecimento edo 
papel do professor como mediador que atua na zona de de-
senvolvimento proximal – ou seja, naquilo que está dentro 
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das possibilidades dos alunos, naquelas atividades realiza-
das com mediação, conforme Vigotski (2000) – ensinando 
conhecimentos que permitam ao aluno tomar consciência, 
de forma crítica, da realidade circundante.

Na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural 
entendemos que o desenvolvimento crítico em Psicologia 
Escolar também envolve a compreensão da função da 
escola, contextualizada na forma de organização social 
de produção, que no nosso caso é o capitalismo. Saviani 
(2008b) afirma que a Educação tem como função produzir 
conhecimentos científicos sistematizados para a humaniza-
ção do educando e fazer que estes conhecimentos sejam 
acessíveis. A finalidade é transmitir um conhecimento que 
vá além daquele adquirido espontaneamente e criar possi-
bilidades para o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores e do pensamento crítico. Ao se apropriar do co-
nhecimento produzido pela humanidade a criança avança 
não apenas na quantidade de conhecimentos adquiridos, 
mas na produção de novos conhecimentos. Diante disso, na 
formação do Psicólogo Escolar é importante levar o aluno 
a pensar na necessidade de não apenas se envolver com 
o ambiente institucional escolar, mas verificar se a escola 
está cumprindo com a sua função primordial, que é a so-
cialização do conhecimento produzido pela humanidade, a 
qual irá permitir o máximo desenvolvimento do homem. Isso 
significa que a escola precisa investir no desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores, pois, segundo Mar-
tins (2010, p.51), são essas funções que “[...] sustentam o 
desenvolvimento da consciência que, por sua vez, exige o 
pensamento em conceitos”. 

Sustentado por uma base marxista, o psicólogo, de 
acordo com Meira (2000), poderá ter uma concepção críti-
ca do homem e da sociedade. Dessa forma, temas como 
a importância do método de análise dos fatos humanos, a 
compreensão do desenvolvimento do psiquismo, a função 
primordial da escola, o resgate do professor, a apresenta-
ção de fundamentos teóricos consistentes na formação dos 
alunos, futuros profissionais,e o redirecionamento crítico da 
Psicologia Escolar são importantes na formação do psicó-
logo. Por isso é necessário ressaltar quanto as condições 
histórico-sociais influenciam a escola no desenvolvimento 
de suas funções e quanto as condições materiais interferem 
na prática pedagógica, dificultando, muitas vezes, a apro-
priação dos conhecimentos já elaborados pelos homens.

A seguir apresentaremos como ocorre a formação 
do psicólogo escolar no Paraná, em algumas instituições de 
Ensino Superior.

3. Método
Para verificar as bases concretas da formação do 

psicólogo escolar no Paraná, nos anos 2010 e 2011 fize-
mos uma pesquisa documental, priorizando a utilização dos 
planos de ensino das disciplinas e analisando as ementas, 
objetivos, conteúdos e as bibliografias.

Num primeiro momento fizemos o levantamento das 
universidades que estavam relacionadas no site da Asso-
ciação Brasileira do Ensino de Psicologia (ABEP). Foram 
localizadas vinte e cinco universidades, centros universitá-
rios ou faculdades, cadastrados no Estado do Paraná que 
ofereciam o curso de Psicologia, dos quais quatro eram 
instituições públicas e vinte e um eram instituições privadas. 
Entramos em contato telefônico com todas estas instituições 
convidando-as a participar da pesquisa que estávamos re-
alizando. Solicitamos às instituições que nos enviassem as 
ementas, programas e bibliografias das disciplinas que dire-
cionavam a formação do psicólogo para atuar na Educação. 
A partir desse primeiro contato, dezesseis instituições nos 
enviaram o material solicitado, que foi utilizado no estudo 
aqui apresentado. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética da Universidade na qual foi realizada.

Para a análise dos planos de ensino estabelecemos 
algumas palavras-chave, que serviriam de parâmetro para 
a escolha das disciplinas, já que muitas universidades não 
enviaram apenas os planos das disciplinas relacionadas à 
área escolar. As palavras-chave foram: educação, escola, 
escolar, ensino-aprendizagem, aluno, funções psicológicas 
superiores, aprendizagem, Psicologia Escolar, Psicologia 
Educacional, Psicologia da Educação, Psicologia Histórico-
-Cultural e Educação Especial. 

Estas palavras-chave também foram utilizadas para 
elaborar a tabela 1, ou seja, cada palavra-chave está na 
tabela como Temática Geral, a partir da qual foram se for-
mando categorias específicas, tabela chamadas de conteú-
dos específicos, os quais apareceram com uma frequência 
menor e podem ser trabalhados dentro da Temática Geral.

4. Resultados e discussão
Pela análise dos documentos pudemos observar-

que predomina uma formação voltada para a área clínica, 
modelo tradicional de Psicologia. Isso pode ser constatado 
nos conteúdos que estão sendo trabalhados nas ementas e 
objetivos das disciplinas Orientação profissional/vocacional, 
Avaliação e encaminhamentos, Observação em educação, 
Diagnóstico da pessoa com deficiência, Diagnóstico dos pro-
blemas de aprendizagem e Prevenção e promoção da saúde 
nas instituições educacionais. Conforme pudemos observar 
anteriormente neste texto, na Educação a Psicologia foi mui-
to influenciada pelo modelo médico e pela psicometria,o que 
acaba por se refletir ainda hoje na formação do psicólogo. 

A preocupação com a delimitação do campo da Psi-
cologia Escolar também se tornou presente nas informações 
coletadas, e esse aspecto foi constatado em dez instituições 
(62,5%).O que se percebe, muitas vezes, é que ainda não 
se tem muita clareza sobre qual deva ser o trabalho do psi-
cólogo na escola, qual deva ser o objeto da sua intervenção. 
Neste aspecto, conforme destaca Meira (2000), o fundamen-
tal é que o psicólogo escolar trabalhe com o encontro entre a 
subjetividade e a educação, pois assim estará contribuindo 
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para que a escola cumpra sua função de socialização dos 
conhecimentos, conforme defende Saviani (2008b).

Quanto aos temas e conteúdos específicos que cons-
tavam com mais frequência nas ementas e programas das 
disciplinas das dezesseis instituições investigadas, obtive-
mos os resultados que constam na tabela 11.

Em relação aos temas que mais apareceram na 
documentação analisada encontramos os seguintes dados: 
Psicologia Escolar e Educacional, em 93,5% dos documen-
tos; Estágio em Psicologia Escolar, em 81,2%; Educação 
Especial, Processos de Ensino-Aprendizagem, Dificuldades 
de Ensino-Aprendizagem, em 68,7%; Processos Psicoló-
gicos Superiores, em56,2%; Fracasso Escolar, em 43,7%; 
A relação Psicologia e sociedade, em 37,5%; Psicologia 
Histórico-Cultural (Sócio-Histórica) e Educação e Preven-
ção de Saúde, em 25%. Esta diversidade de conteúdos que 
estão sendo ministrados nas disciplinas de formação pode 
ser consequência da formação generalizada do psicólogo 
escolar,proposta nas Diretrizes Curriculares para tentar 

1    Cumpre lembrar que a porcentagem dos conteúdos específicos 
tem como referência o número de instituições que apresentaram 
os temas gerais em que eles se encontram, por exemplo: para o 
subtema Relação entre Psicologia e Educação, que apareceu em 
onze instituições, a porcentagem de 73,33% foi encontrada devido 
à relação com o tema geral Psicologia Escolar e Educacional, que 
encontramos em quinze instituições - e isto vale para todos os 
outros subtemas e seus respectivos temas gerais.

compreender e intervir nos desafios que o futuro profissional 
de Psicologia possa encontrar no ambiente educacional.

Em relação aos conteúdos específicos das discipli-
nas que mais estão presentes nas instituições, observamos 
o que segue. No tema Psicologia Escolar/Educacional, os 
conteúdos que mais apareceram foram Relação entre Edu-
cação e Psicologia (73,3%) e Delimitação do campo de atu-
ação da Psicologia Escolar/Educacional (66,6%). Nos sub-
temas trabalhados em Psicologia Escolar fica novamente 
claro que a preocupação é com o objeto da Psicologia, pois 
existe preocupação com a delimitação do campo de atuação 
do psicólogo escolar.

No tema Estágio em Psicologia Escolar, que apare-
ceu em treze instituições (81,2%), temos como conteúdos 
orientação profissional/vocacional (46,15%) e atuação nas 
instituições educacionais formais e informais (8,4%).O con-
teúdo mais presente no desenvolvimento do estágio é a 
orientação profissional/vocacional, que, como mostra a pes-
quisa de Lessa (2010), é uma das áreas em que o psicólogo 
atua nas escolas públicas do Paraná.

Para o tema geral Educação Especial, o conteúdo 
específico Etiologia ecaracterização das deficiências é o 
que mais aparece (81,8%); logo em seguida, temos o sub-
tema Aspectos históricos e procedimentos de intervenção 
(514,5%). Estes dados demonstram que há preocupação ao 
mesmo tempo, com a etiologia das deficiências com os as-
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pectos históricos, o que pode levar a uma intervenção menos 
fragmentada e estigmatizante da pessoa com deficiência.

O Processo de ensino-aprendizagem apresentou 
como conteúdos O psicólogo e o processo de ensino apren-
dizagem (54,5%) e Teorias da aprendizagem (45,4%).No 
tema Dificuldades de Ensino-Aprendizagem os conteúdos 
que apareceram com maior frequência foram Diagnósticodos 
problemas de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem 
(36,3%), em quatrodasonze instituições que apresentaram o 
tema. Como percebemos nestes dados, quando se trata de 
dificuldades de aprendizagem os conteúdos que se desta-
cam são os diagnósticos escolares, ao invés de uma abor-
dagem mais ampla ou total das dificuldades no processo de 
escolarização, o que mostra haver uma atuação mais clínica. 

O tema Processos Psicológicos Superiores (56,2%) 
apresentou como maior frequência os conteúdos Lingua-
gem e pensamento (66,6%) e Sentimentos, emoção e 
afeto (7,7%). O tema Relação entre psicologia e sociedade 
constou em seis (37,5%) dos documentos enviados, sendo 
o principal conteúdo Capitalismo trabalho e educação, em 
duas instituições (33,3%).

Nos documentos referentes ao tema geral Psicologia 
Histórico Cultural (Sócio-Histórica), presente em quatro ins-
tituições, os conteúdos mais identificados foram três: Con-
cepção de homem, de sociedade, de fenômeno psicológico 
e de desenvolvimento humano da Psicologia Sócio-Histórica 
em três instituições (75%); Fundamentos históricos, episte-

mológicos emetodológicos, em três instituições (75%) e Ca-
tegorias fundamentais do marxismo e a Escola de Vigotski, 
em duas instituições (50%).

No tema Educação e prevenção de saúdeos conteú-
dos que aparecem foram: Prevenção e promoção da saúde 
nas instituições educacionais (50%); e os outros conteúdos 
(ética, sexualidade, drogas, moralidade, violência, educa-
ção, trabalho e saúde e prevenção de saúde e qualidade 
de vida) constaram em apenas uma instituição (25%). 
Embora o tema Educação e prevenção de saúde não seja 
significativo em termos numéricos, pois na documentação 
analisada foi contempladoem apenas quatro instituições, ele 
se faz presente, o que demonstra que na formação ainda há 
preocupação com conteúdos de caráter preventivo aos pro-
blemas de aprendizagem. Por outro lado, as instituições, ao 
privilegiarem o estudo do tema Psicologia Histórico-Cultural, 
também demonstram preocupar-se com uma perspectiva 
histórica, social e mais crítica do desenvolvimento humano, 
tanto queos conteúdos específicos centraram-se em catego-
rias fundamentais do marxismo.

De forma geral, nas ementas e programas das dis-
ciplinas a variedade de conteúdos demonstra que não está 
muito claro qual o objeto de estudo da Psicologia Escolar, o 
que pode ser constatado também pelas bibliografias utiliza-
das. Para a formação em Psicologia Escolar no Estado do 
Paraná, percebemos, pelos documentos,uma diversidade 
de autores, e com ela, a heterogeneidade de perspectivas 

Tabela 2.  Bibliografia
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teóricas que permeiaa formação do psicólogo escolar, con-
forme veremos na tabela 22.

Considerando as obras que foram citadas em pelo 
menos três instituições, tivemos os dados apresentados a 
seguir. A coletânea de Coll, Palacios e Marchesi-Desenvol-
vimento psicológico e educação – Vol. 1, 2 e 3 estão sendo 
utilizadas em seis instituições (37,5%). A bibliografia também 
apresentava o texto de Patto A produção do fracasso escolar 
(31,2%), a obra da mesma autora Introdução à Psicologia 
escolar(25%), o livro organizado por Meira e Antunes Psico-
logia Escolar: teorias críticas e a obra de Aquino Indisciplina 
na escola, ambasem 25% das instituições.

Observamos que autores clássicos que estão sendo 
empregados para fundamentar os documentos oficiais re-
ferentes à educação como Piaget e Vigotski estão sendo 
pouco utilizados na formação dos psicólogos. Seus intérpre-
tes são utilizados, conforme podemos ver na coletânea de 
Coll, Palacios e Marchesi, mas os próprios autores não. Na 
perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural,que buscou fun-
damentar a pesquisa, mais especificamente recorrendo aos 
clássicos desta perspectiva teórica, foi localizado somente o 
livro de Vigotski A formação social da mente: o desenvolvi-
mento dos processos psicológicos superiores, com 18,7%. 
Na área educacional a obra de Saviani (1993) Escola e De-
mocracia foi citada em três instituições. Sabemos que um 
plano não representa fielmente o que ocorre na sala de aula, 
apenas diz da sua intenção, mas entendemos que o fato 
de mencionar nos documentos as obras a serem estudadas 
pode, de certa forma, garantir que de fato determinados au-
tores são analisados.

As 450 obras que identificamos nos documentos 
podem apresentar um lado positivo, pois permitem ao alu-
no entrar em contato com inúmeras abordagens teóricas 
e autores que, de acordo com as necessidades de sua 
época, formularam teorias que deram base para a efetiva-
ção da Psicologia como ciência, masseria importante fugir 
ao ecletismo. Este era uma das preocupações de Vigotski 
(1996) no que se refereà psicologia burguesa, que fazia 
uma mistura entreas tendênciase concepções da Psicolo-
gia, ou unia duas correntes da Psicologia que tinham ideias 
contrárias para atender às exigências de um individuo dual, 
fragmentado. Dessa forma, faz-se uma mistura de conceitos 
e autores que, segundo Vigotski, resulta de uma Psicologia 
que está em crise, pois não consegue solucionar o problema 
do homem moderno. Dessa forma, o autor afirma: “[...] Dizer 
que existem muitas psicologias significa dizer que lutam di-
ferentes tipos reais de ciência, que se excluem mutuamente” 
(Vigotski, 1996,p. 326).

Neste movimento de construção e desconstrução 
que abordamos, os documentos (ementas, objetivos, biblio-
grafias das disciplinas de psicologia escolar) dos cursos de 
Psicologia das Instituições de Ensino Superior do Paraná 

2    Apresentamos nesta tabela aquelas obras que foram mencionadas 
em pelo menos três instituições, pois tivemos ao todo cerca de 450 
obras citadas que seencontram no trabalho original mas não foram 
aqui mencionadas devido ao grande número de tabelas em que 
estão inseridas.

demonstram que a formação do psicólogo escolar no Paraná 
tenta superar essa tradição curricular do Currículo Mínimo 
com a apresentação de outras disciplinas, com nomenclatu-
ras diferentes daquelas encontradas no currículo, as quais 
podem estar efetivando uma formação técnica, prática e 
utilitária em detrimento de uma consistência teórica, funda-
mentada na prática social dos homens. Isso fica evidente 
na apresentação de conteúdos muito semelhantes com os 
apresentados no Parecer 403/62, como já foi referido ante-
riormente. Dessa forma, esta semelhança pode expressar 
a manutenção das mesmas características da formação 
antiga, pois mudanças na nomenclatura não significam a 
adoção de uma postura crítica de formação do psicólogo 
escolar. Consideramos importante discutir o processo de 
formação e entendemos que o desafio da área é analisá-é analisá- analisá-
-lo tendo em conta uma visão que supere o olhar clínico e 
individualizante que historicamente tem guiado a formação 
do profissional.

Considerações finais
Iniciamos a conclusão deste trabalho considerando 

os limites de um estudo que se calca em análise documental 
e não vai até os alunos e professores para analisar como 
ocorre a formação. Também entendemos que os documen-
tos nem sempre refletem o que ocorre na sala de aula, o que 
demandaria um maior contato com a realidade pesquisada, 
mas deixamos isso para um próximo estudo. De qualquer 
forma, mesmo considerando essas limitações, nosso objeti-
vo neste momento consistiu emcompreendera formação do 
psicólogo a partir de ementas, programas e bibliografias das 
dezesseis instituições de Ensino Superior que participaram 
da investigação. 

Vimos que a formação do psicólogo, historicamente, 
fundamentou-se em um currículo mínimo, montado em 1962, 
quando da institucionalização da profissão de psicólogos. 
Este currículo teve alterações por meio das novas diretrizes 
curriculares para os cursos de graduação em Psicologia, em 
2004. Com essas novas diretrizes os cursos de Psicologia 
tiveram de ofertar pelo menos duas ênfases. Das dezesseis 
instituições que enviaram o material, apenas nove tinham 
ênfase na Psicologia Escolar/Educacional. Ora, a escolha 
de no mínimo duas ênfases pelas IESs, feita com base nas 
necessidades da região em que se encontra a instituição, 
pode levar muitos alunos ao conhecimento precário da Psi-
cologia Escolar e, principalmente, associá-la a uma interven-
ção no modelo clínico e não educacional. Por não aderirem 
à ênfase em Psicologia e Processos Educativos, os alunos 
podem ter comprometidaa sua atuação no contexto educa-
cional e encontrar-se inabilitados para exercer uma prática 
comprometida com o processo ensino-aprendizagem, foco 
de intervenção do psicólogo neste campo profissional.

Ficamos nos questionando, durante a pesquisa, até 
que ponto os conhecimentos dos conceitos da Psicologia – 
ferramentas que diferenciam o trabalho do psicólogo de ou-
tros profissionais da escola – estão alicerçando a formação 
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dos alunos. A questão do método de análise dos problemas 
escolares, ou dos fatos que permeiam o ensinar e aprender, 
do nosso ponto de vista, pode constituir um diferencial na 
formação dos alunos, saindo das amarras colocadas pela 
ideologia propalada no capitalismo. Entendemos, como 
Vigotski (1996), que é necessário criar uma Psicologia que 
tenha um método único, e que esse método leve em con-
sideração a história, fundamentando-se nas necessidades 
reais dos homens e nas relações entre eles. Dessa forma, 
mesmo diante de uma formação generalista, observamos a 
formação do psicólogo no Estado do Paraná tentando dar 
uma identidade para esta formação, pois veremos nos resul-
tados a sua preocupação em delimitar o campo de trabalho 
do psicólogo escolar e educacional. Entendemos que as 
disciplinas eleitas pelos cursos de Psicologia atendem às 
condições postas atualmente no mercado de trabalho, que 
exigem homens flexíveis, detentores de conhecimentos que 
levem à adaptação de alunos e professores à lógica do capi-à adaptação de alunos e professores à lógica do capi- adaptação de alunos e professores à lógica do capi-
tal. A variedade de conteúdos e de produções bibliográficas e 
a dificuldade de ter clareza quanto à delimitação dos conteú-à delimitação dos conteú- delimitação dos conteú-
dos da área escolar ficaram evidentes e demonstram, ainda, 
uma Psicologia em crise, que não consegue compreender o 
homem concreto. Assim, questionamos: quais seriam, para 
essas instituições, os conteúdos clássicos a serem apropria-
dos pelos alunos para trabalhar na educação? Não tivemos 
essa resposta nesta pesquisa, por isso precisamos estudar 
mais amplamente a formação.

Pudemos ainda perceber a predominância da abor-
dagem clínica em Psicologia quando, em seu artigo 12, as 
Diretrizes colocam, dentre seis ênfases, três com enfoque 
clínico (Psicologia e processos de prevenção e promoção 
da saúde, Psicologia e processos clínicos e Psicologia e 
processos de avaliação diagnóstica) e no artigo 8º, sobre 
as competências relacionadas ao núcleo comum utilizam 
palavras como diagnosticar, avaliar, aconselhar, psicotera-
pia, descrever, por exemplo. Esses conteúdos, de um viés 
mais clínico, também estiveram presentes nos documen-
tos, conforme pudemos observar. Não estamos aqui nos 
contrapondo à área clínica ou do atendimento clínico, nem 
a desvalorizando; nosso questionamento está em buscar 
superar um viés individualizante e naturalizante dos proble-
mas escolares, que deixa de considerar a função da escola, 
que é a socialização dos conhecimentos, conforme propõe 
Saviani (2003). O problema não está no campo de atuação 
(área clínica), mas na forma de compreender os problemas 
escolares tomando como referência apenas os indivíduos, 
e não o contexto histórico-cultural de uma sociedade capi-
talista, que não possibilita a todos o acesso aos mesmos 
conhecimentos.

Por isso, em nossa pesquisa adotamos uma abor-
dagem crítica da Psicologia Escolar, a qual, nas obras de 
autores como Antunes (2003), Meira (2000, 2003), Tanama-
chi (1997,2000), Bock (2009), Souza (2002) entre outros, 
defende que a Psicologia deve assumir um papel de trans-
formadora da realidade do educando, pois compreende esta 
realidade como a síntese de múltiplas determinações. Nesta 
abordagem crítica tomamos como referência os pressupos-

tos da Psicologia Histórico-Cultural, que tem uma base mar-
xista. É desta Psicologia crítica que estamos falando. Os de-
safios para a área - conforme Meira (2007)ao defender uma 
visão crítica da Psicologia da Educaçãoa partir da Psicologia 
Histórico-Cultural -, é pensar em um novo homem, um ho-
mem guiado pelo sentimento de coletividade, “Por uma nova 
sociedade”, “Por uma educação de qualidade para todos” e 
“Por uma Psicologia do homem”.

O processo de formação do psicólogo escolar no 
Paraná precisa levar o aluno a não se contentar com aquilo 
que está evidente no mundo externo, aquilo que está apre-
sentado abstratamente. Dessa forma, a necessidade de 
uma ciência psicológica se encontra pelo desvelamento das 
determinações que não são acessíveis pela apreensão do 
real, por isso concordamos com Vigotski (1996, p.239) quan-
do afirma que “[...] se a ciência só descobrisse fatos, sem 
ampliar com isso os limites dos conceitos, nada descobriria 
de novo; permaneceria estancada, se limitaria a encontrar a 
cada vez novos exemplares dos mesmos conceitos [...]”. Por 
isso também, em nosso trabalho defendemos uma formação 
critica em Psicologia Escolar, que estude os fenômenos psi-
cológicos como fatos reais, concretos e históricos eatenda 
às necessidades reais da prática social humana; uma for-
mação que tenha uma visão mais total do homem (síntese 
de múltiplas determinações), entenda este homem dentro de 
uma organização de produção capitalista eo apreendacomo 
um ser ativo e capaz de transformar a si e a sua realidade 
e que nesse processo de transformação confere movimento 
à história, à sociedade e às suas relações sociais. Nossa 
defesa é que o profissional deve trabalhar na educação 
contribuindo para que a escola cumpra sua função social de 
socialização dos conhecimentos para todos, independente-
mente da classe social do aluno.
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Uma obra de publicação recente e reflexões extre-
mamente pertinentes para a contemporaneidade, o livro 
“Alfabetização em Países de Língua Portuguesa: Pesquisa 
e Intervenção” (Editora CRV, Curitiba, Paraná, 246 páginas) 
foi escrito por pesquisadores brasileiros e portugueses, com 
um título que revela o abrangente conteúdo da obra: como 
está o cenário do processo de alfabetização no Brasil e em 
Portugal, apresentando de que maneira as habilidades me-
talinguísticas podem favorecer este processo. 

O objeto de estudo dos autores neste livro é a análise 
das habilidades metalingüísticas e seus efeitos no processo 
de aquisição da linguagem escrita e leitura. O livro é estrutu-
rado em catorze capítulos, com temas interconectados com 
a análise pretendida sobre os mais relevantes pontos das 
pesquisas em torno do processo de alfabetização.

No primeiro capítulo, Maria Regina Maluf e Renan de 
Almeida Sagiani apresentam-nos três aspectos importantes 
para a aprendizagem inicial da linguagem escrita, além de 
um panorama das pesquisas brasileiras sobre alfabetização 
e metalinguagem, quantificando as pesquisas realizadas en-
tre os anos 1987 e 2005 de acordo com os temas abordados. 

No segundo capítulo, Sylvia Domingos Barrera e 
Maria José dos Santos analisam o banco de dados da Bi-
blioteca Virtual em Saúde – Psicologia – Brasil no que se 
refere aos trabalhos científicos brasileiros relacionados às 
palavras-chave consciência fonológica e habilidade meta-

fonológica, aliadas ao descritor intervenção, considerando 
ainda o período de 2000 a 2012. As autoras localizaram 31 
estudos sobre intervenção em consciência fonológica dispo-
níveis para análise e, então, leram na íntegra os trabalhos 
e os categorizaram, apresentamdo esta organização no de-
correr do capítulo. 

A intenção das autoras em buscar e analisar as pes-
quisas de intervenção neste tema se deu em evidenciar o 
esforço de pesquisadores brasileiros em compreender os 
benefícios da consciência fonológica para a aquisição da 
escrita e também em salientar a necessidade da realização 
de pesquisas de meta-análise. 

Bianca Queiroga e Angélica Rosal escrevem o 
terceiro capítulo do livro, intitulado “Alterações Linguís-ís-
ticas e Metalinguísticas: relações com os processos de 
alfabetização e letramento”, no qual reiteram a importân-no qual reiteram a importân-
cia de cada uma das habilidades metalinguísticas e a sua 
relação com o processo de aprendizagem da escrita.

No capítulo quatro, as autoras Viviane Barbosa 
e Sandra Regina Guimarães, conceituam cada uma das 
habilidades metalinguísticas e em seguida cada uma das 
habilidades é discutida separadamente.

Ainda nessa direção das habilidades metalinguísti-
cas, a autora Édiva de Souza Martins apresenta um estudo 
feito com 31 crianças do ensino fundamental que se encon-
travam em momentos iniciais de aquisição da linguagem 
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escrita. Ela analisou a influência das habilidades metassin-
táticas no reconhecimento de palavras e de compreensão 
da leitura. Este estudo encontra-se no capítulo sete. 

O livro aborda ainda outros importantes subtemas em 
seus próximos capítulos, tais como: a avaliação da leitura, 
tratada no capítulo cinco, no qual as pesquisadoras portu-
guesas Fernanda Leopoldina Parente Viana e Ana Sucena 
Santos discutem os instrumentos diagnósticos para se reali-
zar uma avaliação eficaz e fidedigna sobre a dificuldade do 
aluno na leitura.

Nessa perspectiva, outro tema tratado no livro é a 
intervenção em dislexia. No sexto capítulo, três autores tam-
bém portugueses (José Sousa, Bruno Dias Martins e Ana 
Paula Vale) discorrem sobre definição e caracterização da 
dislexia, além de estruturar componentes e materiais para 
uma intervenção nesta área. Além disso, os autores fazem 
um levantamento dos programas de intervenção em dislexia 
já realizados, ressaltando que não há um programa que pos-
sa ser considerado o melhor de todos, mas sim um conjunto 
de programas que demonstram ter produzido resultados 
satisfatórios. Após essa análise, os autores apresentam um 
estudo de caso.

Ainda sobre dislexia, no capítulo oito, Paulo Estêvão 
Andrade, Olga Valéria Andrade e Simone Aparecida Capelli-
ni, apresentam de que maneira a música pode ser utilizada 
para a identificação de escolares com risco para a dislexia. 
Além disso, os autores apresentam, através de uma revisão 
da literatura, a relação entre habilidades musicais e habilida-
des de leitura-escrita.

Quanto à ortografia, o livro aborda ainda as relações 
entre percepção de fala e ortografia, pesquisas sobre 
aquisição da escrita realizadas pelo grupo GPEL/CNPq 
[Grupo de Pesquisa em Estudos da Língua(gem)] e a ava-
liação da escrita com ênfase na ortografia. Essa descrição 
é feita por Ana Cândida Schier e Lourenço Chacon, no ca-
pítulo nove. 

Ainda sobre este assunto, Jaime Zorzi apresenta 
uma análise dos erros de grafia em escolares com atraso no 
processo de alfabetização, no capítulo dez, apresentando 
ao leitor os diversos tipos de erros que tendem a ocorrer 
mais com os alunos com dificuldades de aprendizagem, tais 
como erros por apoio na oralidade, confusão entre as termi-
nações “am” e “ão”, entre outros. 

E as autoras Simone Capellini e Maria Nobre Sampaio 
abordam a ortografia com outro enfoque, no capítulo onze. 
Elas apresentam os resultados de um estudo realizado no 
Laboratório de Investigação dos Desvios da Aprendizagem 
(LIDA) da UNESP de Marília, com o propósito de comparar 
os efeitos de um programa de intervenção para dificulda-
des ortográficas em escolares com dislexia e dificuldades 
de aprendizagem. As autoras apresentam o método do es-
tudo, a amostra participante e os resultados comparativos 
em gráfico, facilitando a compreensão dos dados, e após 
discutem os resultados de tais comparações, para analisar 
se o método foi ou não eficaz.

No capítulo treze, as autoras Helena Bolli Mota, Fa-
bieli Thaís Backes, Fernanda Marafiga Wiethan e Roberta 
Michelon Melo abordam aspectos da intervenção fonológica, 
bem como as implicações desta no processo de alfabeti-
zação. As autoras explicam que a intervenção fonológica, 
ou seja, a terapia fonoaudiológica com base na fonologia 
consiste na utilização de modelos estruturados e técnicas, 
objetivando reorganizar o sistema fonológico das crianças, 
melhorando a inteligibilidade da fala. E, portanto, essa orga-
nização fonológica pode ter implicações diretas na aquisição 
da leitura e da escrita, já que o sistema de escrita alfabética 
não representa diretamente o significado da palavra, mas 
a sequência de seus sons. Portanto, ao longo do texto, as 
autoras procuram demonstrar que existe uma estreita rela-
ção entre as habilidades fonológicas e metafonológicas e o 
aprendizado da leitura e da escrita. 

No penúltimo capítulo do livro, cinco autoras mem-
bros do grupo de estudos GEDILPE (Grupo de Estudos 
Interdisciplinares em Desenvolvimento Infantil, Linguagem 
e Processos Educativos) apresentam os estudos realizados 
pelo grupo, que buscam sugerir intervenções com crianças 
com atraso no processo de desenvolvimento da linguagem 
escrita, utilizando o tipo textual narrativo. Neste capítulo são 
focados os trabalhos com o PRONARRAR (programa que 
visa favorecer o desenvolvimento da leitura e da produção 
de textos).  

No último capítulo do livro é apresentada uma pro-último capítulo do livro é apresentada uma pro-ltimo capítulo do livro é apresentada uma pro-
posta de avaliação da linguagem escrita com foco na habili-
dade metatextual. Ana Paula Zaboroski e Jáima Pinheiro de 
Oliveira fazem um estudo das pesquisas de autores brasi-
leiros sobre este tema, situando tal proposta a partir destes 
estudos, com foco em cinco aspectos: relação da criança 
com a linguagem escrita, métodos de ensino da linguagem 
escrita no âmbito escolar, produção escrita da criança, com-
preensão textual com foco inicial para a produção da criança 
e avaliações complementares. As autoras sugerem que ao 
ser solicitado um texto à criança, que este seja solicitado 
com apoio, que pode ser de diversas maneiras, como apre-
sentação de figuras, brincadeiras, teatro, jogo, entre outras.

A trajetória do livro possibilita que o leitor se aproprie 
de informações sobre a temática, sem dificuldades, já que 
são textos de fácil compreensão e organizados de maneira 
crescente em relação à complexidade do tema, ou seja, o 
livro apresenta desde conceituação dos termos e pesquisas 
bibliográficas, a estudos de casos, propostas de intervenção 
e sugestões de avaliação da leitura e da escrita. Outro as-
pecto importante é que as pesquisas são recentes, possibi-
litando um reconhecimento do cenário atual dos estudos em 
torno do processo de alfabetização.
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História

Entrevista com Silvia Maria Cintra da Silva

Interview with Silvia Maria Cintra da Silva

Entrevista con Silvia Maria Cintra da Silva

É graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(1990), mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1993) e 
doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2002). Realizou 
pós-doutorado na USP, no Programa de Pós Graduação em Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano (2007). Docente Associado III do Instituto de Psicologia 
da Universidade Federal de Uberlândia, ministra aulas na graduação e no mestrado 
e supervisiona estágio na área de Psicologia Escolar. Foi coordenadora do Curso 
de Graduação em Psicologia. Ocupa o cargo de Presidente Atual da Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) desde setembro de 
2014 e é Editora da Revista Psicologia Escolar e Educacional. Participa do GT de 
Psicologia e Políticas Educacionais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia - ANPEPP. 

ENTREVISTADORA: Marilda Gonçalves Dias Facci

Marilda: Como ocorreu seu interesse pela área de 
Psicologia Escolar?

Silvia: Meu interesse explícito pela área começou 
durante a graduação, nas disciplinas Psicologia Escolar e 
Educacional (PEPA) 1 e 2, tanto pelo conteúdo como pelo 
entusiasmo das professoras, Ana Aragão e Luciana Cas-
trillon, da PUC de Campinas (SP). Anteriormente, havia 
cursado Magistério no Ensino Médio, em Rio Claro (SP) e 
tomei contato com conteúdos ligados à Psicologia da Edu-
cação, que também me chamaram atenção. A Prof.ª Marie-

ta R. Pereira Leite, que ao longo dos três anos do curso, 
ministrou diversas disciplinas, também é uma referência na 
área educativa. Constatei, posteriormente, que os estágios 
realizados durante a graduação também contribuíram para o 
meu interesse pelas questões educacionais. 

Marilda: Como se deu sua formação profissional na 
área? Quais foram os seus principais interlocutores?

Silvia: Ainda na graduação, realizei dois estágios na 
área: um curricular, em uma creche municipal de Campinas, 
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e outro extracurricular, em uma escola privada de Educação 
Infantil, na mesma cidade. Eu não sabia disso na época, mas 
tais experiências, bem como as respectivas supervisões de 
estágio, foram muito importantes para uma decisão poste-
rior de escolher de modo definitivo a atuação em Psicologia 
Escolar. Fui supervisionada pela Prof.ª Maria Silvia P.M. L. 
Rocha, que também teve muita importância em minha for-
mação, pela forma cuidadosa e instigante com que conduzia 
as supervisões e por seu olhar para a escola. Iniciei o Mes-
trado logo após a graduação, na Unicamp, sob orientação 
da Prof.ª Dra. Cecília Góes, tendo o privilégio de fazer parte 
de um grupo de pesquisa composto também pela Prof.ª Ana 
Luíza Smolka e pelo Prof. Angel Pino. Meus estudos acerca 
da Teoria Histórico-cultural datam dessa ocasião e influen-
ciaram minha formação de modo decisivo. No final do mes-
trado, passei a trabalhar em uma instituição para crianças e 
adolescentes com deficiência, experiência fundamental para 
o exercício da profissão em nível institucional. Essa prática, 
que envolvia principalmente avaliação psicológica de crian-
ças e formação continuada de professores, gerou-me uma 
necessidade imperiosa de aprofundar leituras em Psicologia 
da Aprendizagem e do Desenvolvimento em uma interlocu-
ção constante com os estudos do Mestrado. Lembro-me de 
que o conceito de Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP) 
foi imprescindível para eu compreender e intervir de modo 
diferenciado no processo avaliativo das crianças que che-
gavam à instituição com queixas de deficiência intelectual. 
A psicóloga com quem trabalhei, Márcia Toledo, foi uma 
grande parceira na organização e realização de projetos na 
instituição. O fato de nos respaldarmos em referenciais te-
óricos diferentes não foi um impeditivo para atuarmos e me 
ensinou que a parceria profissional pode se estabelecer de 
modo respeitoso e profícuo.

Ingressei na UFU em 1994, em um concurso na área 
de Psicologia Escolar e Educacional, para ministrar as dis-
ciplinas Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem 1 
no curso de Psicologia, e a disciplina Psicologia da Educa-
ção nos cursos de licenciatura. Inicialmente, organizei com 
colegas uma proposta de avaliação qualitativa de queixas 
escolares e atendimento de crianças com dificuldades no 
processo de escolarização, supervisionei estágios em es-
colas da rede pública de ensino de Uberlândia, trabalhei 
em projetos voltados para a formação continuada de pro-
fessores. Desde 2004 desenvolvo um projeto de Psicologia 
Escolar no Ensino Superior por meio de um estágio na área 
focalizando os calouros do curso de Psicologia.  

Meus grandes interlocutores têm sido meus colegas 
da UFU, de outras universidades e da ABRAPEE, além dos 
estudantes e estagiários. Considero o estágio supervisio-
nado como um momento muito importante na formação do 
psicólogo e o fecundo encontro com os estagiários inevita-
velmente nos instiga a (re)pensar nossa própria formação o 
tempo todo.

Marilda: Que temáticas você pesquisou na área?
Silvia: Em minha primeira pesquisa, no Mestrado, 

abordei a constituição social do desenho da criança; no 

Doutorado, a importância da Arte para a formação do psi-
cólogo escolar, sob a orientação da Prof.ª Célia Almeida. 
Em 2007, no estágio de pós-doutorado, realizado na USP 
com a Prof.ª Marilene Proença, tive a oportunidade de par-ª Marilene Proença, tive a oportunidade de par- Marilene Proença, tive a oportunidade de par-
ticipar de um grande estudo interinstitucional, intitulado “A 
atuação do psicólogo na rede pública de Educação frente à 
demanda escolar: concepções práticas e inovações1”. Essa 
experiência, ao longo de quatro anos, permitiu-me tanto uma 
aprendizagem em relação à pesquisa propriamente dita, nas 
dimensões qualitativa e quantitativa, como gerou a publi-
cação do livro “Atuação do psicólogo na Educação Básica: 
concepções, práticas e desafios” pela EDUFU, em 2014. 
Em seguida, compus outra equipe de pesquisa, também 
interinstitucional2, no estudo “A formação do psicólogo es-
colar e as Diretrizes Curriculares em Psicologia: concepções 
teóricas, bases metodológicas e atuação profissional”, que 
teve como objetivo principal analisar a formação dada aos 
futuros psicólogos nos Cursos de Graduação em Psicologia 
quanto à ênfase nos processos educativos, tendo em vista 
as Diretrizes. Atualmente coordeno a pesquisa “Atuação do 
Psicólogo Escolar no Ensino Superior – concepções teóricas 
e possibilidades de atuação3”, que pretende mapear, conhe-
cer e analisar a atuação do psicólogo no Ensino Superior 
no estado de Minas Gerais, buscando compreender em que 
medida esta se aproxima das discussões mais recentes da 
área de Psicologia Escolar e Educacional. De modo geral, 
são temáticas voltadas para a formação e a atuação do 
psicólogo escolar. É importante mencionar que as pesqui-
sas que oriento no Mestrado em Psicologia e em projetos 
de Iniciação Científica também abraçam esse escopo, que 
envolve a medicalização, além da interlocução com a Arte.

Marilda: Que experiências você menciona como 
mais significativas no campo da Psicologia Escolar e que 
influenciaram e influenciam a sua prática profissional?

Silvia: Como canta Gonzaguinha, “Toda pessoa sem-
pre é as marcas / Das lições diárias de outras tantas pesso-
as” e, neste sentido, eu talvez nem consiga, no espaço desta 
entrevista, mencionar todas as experiências, mas uma muito 
significativa foi a vivenciada na instituição para crianças e 
adolescentes com deficiência, em que me deparei com a 
necessidade de estudar mais para poder atuar de modo mais 
efetivo. As supervisões com Adriana Lech Cantuária, em 
Campinas, foram essenciais para pensar sobre o trabalho e a 
instituição e, posteriormente,decidir-me a prestar o concurso 
para docente na UFU. As investigações realizadas na pós-
graduação, as aulas e o contato com outros pesquisadores 
também foram fundamentais para minha constituição como 
docente e pesquisadora. Tomei tanto gosto pelo universo da 

1   Nos respectivos estados, a pesquisa foi coordenada por Marilda 
Gonçalves Dias Facci (Paraná), Lygia de Sousa Viégas (Bahia), 
Celso Francisco Tondin (Santa Catarina), Iracema Neno Cecílio 
Tada (Acre e Rondônia) e Silvia Maria Cintra da Silva (Minas Gerais).
2   A pesquisa foi realizada nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás e Rondônia.
3   As três pesquisas foram financiadas pela FAPEMIG.
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pesquisa que ministro uma disciplina sobre pesquisa qualita-
tiva no Programa de Mestrado da UFU desde 2003...

Marilda: Do seu ponto de vista, quais seriam as prin-
cipais questões a serem enfrentadas ainda pela Psicologia 
Escolar e Educacional?

Silvia: Há questões que ainda são recorrentes – e 
antigas – como o fracasso escolar e os modos de compre-
ensão e intervenção sobre este fenômeno, que comporta 
outra importante discussão sobre a avaliação psicológica e 
o olhar mais ampliado do psicólogo sobre o processo de es-
colarização, a escola, as políticas públicas etc. Outro ponto 
delicado e complexo é a medicalização do espaço escolar, 
que tem mudado de roupagem, com rótulos que se alternam 
na eleição de um problema orgânico localizado na criança. 
Outro campo a ser enfrentado é o Ensino Superior, seara 
que ainda conta com poucos estudos e que tem se mostrado 
terreno fértil para o trabalho do psicólogo escolar.

Marilda: Como iniciou sua participação na ABRA-
PEE?

Silvia: Iniciei minha participação como associada e, 
em 2004, junto à Diretoria com o convite feito pela Prof.ª 
Eulália Henriques Maimone, para compor, como Primeira 
Secretária, a chapa que ela encabeçava. É muito diferente a 
participação nessas duas posições; creio que somente após 
integrar a Diretoria pude ter mais clareza sobre a importân-
cia de uma entidade como a ABRAPEE. Sou muito grata à 
Eulália por este convite, que me abriu as portas para a Psi-
cologia Escolar e Educacional de um modo incomensurável.

Marilda: Na atualidade, quais são as ações desen-
volvidas pela ABRAPEE?

Silvia: A ABRAPEE tem organizado o principal even-
to de Psicologia Escolar e Educacional no país, o CONPE, 
que neste ano realizará sua 12a edição, em São Paulo. As 
cinco Representações Estaduais (Minas Gerais, Paraná, 
Rondônia, Goiás e São Paulo) também realizam seus en-
contros regionais, com um número expressivo de participan-
tes. Além disto, a entidade tem se engajado em muitas fren-
tes, como o acompanhamento do Projeto de Lei 3688/2000, 
que determina que a rede pública de educação básica conte 
com serviços de Psicologia e de Serviço Social para atender 
às prioridades definidas pelas políticas educacionais e apre-
sença ativa no Fórum Sobre Medicalização da Educação 
e da Sociedade. É importante citar o apoio a manifestos, 
como o de repúdio à adoção e à institucionalização de uma 
avaliação em larga escala de habilidades de crianças em 
aspectos não cognitivos e socioemocionais, anunciada em 

2014, no Fórum Internacional de Políticas Públicas “Educar 
para as Competências do Século 21”. Com assento no Gru-
po de Trabalho da Resolução sobre Ética em Pesquisa nas 
Ciências Humanas e Sociais (CHS), a ABRAPEE também 
apoiou a Carta Aberta de Resposta à “Carta da CONEP ao 
Grupo de Trabalho da Resolução sobre Ética em Pesqui-
sa nas Ciências Humanas e Sociais (CHS)” no início de 
2015. Na cidade de São Paulo, a entidade esteve presente 
à Reunião do Fórum Municipal de Educação da Cidade de 
São Paulo, na qual se discutiu o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) e a interface deste com os âmbitos municipais 
e estaduais. A manutenção e gestão desta Revista é uma 
importante ação desenvolvida pela ABRAPEE, que preza 
pelo atendimento de seu escopo, ou seja, a publicação de 
manuscritos relativos à atuação, formação e história da Psi-
cologia no campo educacional, textos de reflexão crítica so-
bre a produção acadêmico-científica e relatos de pesquisas 
na área,assim como na sua interface com a Educação. Cito, 
ainda, a participação, a convite do Ministério da Educação, 
nas Audiências Públicas em Brasília sobre a Psicopedago-
gia e a Psicologia no Ensino Médio. Também a convite do 
Ministério, a ABRAPEE compõe o grupo que está finalizando 
uma grande pesquisa sobre a violência na escola. Como se 
pode constatar, são muitas e importantes ações.

Marilda: Fazendo parte da diretoria da ABRAPEE, 
que desafios você considera que estão postos para a As-
sociação?

Silvia: Inicialmente, os desafios que estão colocados 
para a Educação de modo geral: a qualidade de ensino no 
país e a valorização do trabalho docente, que considero dire-
tamente ligados ao PL 3688/2000. Neste sentido, a garantia 
de editais específicos para a contratação de psicólogos na 
rede pública é um ponto fundamental. A questão da forma-
ção do psicólogo para trabalhar no campo educativo tam-
bém é um aspecto a ser destacado, tanto no que se refere à 
formação inicial, durante a graduação, como à continuada. 
Destaco ainda – e o item anterior está relacionado a isto 
–anecessidade da luta permanente contra a medicalização 
da educação, que tem trazido consequências nefastas para 
nossas crianças e adolescentes. 

Marilda: Na sua avaliação, qual é o impacto da 
ABRAPEE desde a sua criação até o presente momento?

Silvia: Um impacto muito grande! Se considerarmos 
as ações em que a entidade está engajada, e são demandas 
postas pela própria sociedade ao longo da história da entida-
de, temos conseguido, de modo coerente, entrar em muitas 
frentes que são caras à Psicologia Escolar e Educacional. 
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Partindo da compreensão de que o fenômeno edu-
cacional possui várias dimensões e múltiplas determinações 
(Meira, & Antunes, 2003) abre-se campo para construção 
de interfaces entre a Pedagogia e diversas áreas do conhe-
cimento. Este relato tem como objetivo apresentar ações 
institucionais, preventivas e interventivas realizadas por 
profissionais da Psicologia e Serviço Social na Secretaria 
de Educação do município de Taboão da Serra – São Paulo. 

Entendemos que o objetivo da atuação do psicólo-
go e assistente social na Educação é colaborar para que a 
escola cumpra, da melhor maneira possível, sua principal 
função social, qual seja, socializar junto aos alunos o conhe-
cimento sócio-historicamente construído pela humanidade 
(Saviani, 2007) e contribuir, por meio disso, para sua forma-
ção como sujeitos críticos, reflexivos e conscientes de sua 
inserção social. 

A equipe é composta por três psicólogas e três assis-
tentes sociais que tiveram como desafio inicial construir as 
diretrizes teórico-metodológicas do trabalho a ser desenvol-

vido, visto que não havia experiências anteriores de trabalho 
de profissionais com tais especialidades nesse contexto.

O delineamento da proposta de atuação partiu de 
algumas provocações iniciais: como construir propostas de 
atuação que considerem os objetos de conhecimento e as 
especificidades da Psicologia e Serviço Social no campo 
educativo? Como construir uma identidade para a equipe 
levando em consideração a rica diversidade de formação 
e experiências de suas profissionais? Quais procedimen-
tos precisariam ser construídos para nortear os trabalhos? 
Quais ferramentas poderiam ser forjadas para favorecer a 
atuação da equipe?

Uma primeira questão teórica de referência diz res-
peito à concepção de que a inserção de psicólogos e assis-
tentes sociais implica em uma visão institucional dos pro-
cessos de escolarização (Tanamachi, 1997). A partir disso, 
a intervenção se dá de modo a tornar coletivas demandas 
que se apresentam de forma individual, atuando preventiva-
mente e não de forma remediativa e com base na inserção 
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crítica e participativa desses profissionais nas realidades em 
que atuam.

Outra diretriz teórica central no trabalho está rela-
cionada à explicitação das especificidades pertinentes ao 
campo de conhecimento da Psicologia e do Serviço Social 
(Lima, 2011).

Em nosso trabalho, entendemos que as especificida-
des da Psicologia encontram-se nos conhecimentos sobre 
desenvolvimento e aprendizagem humanos, relação sujeito, 
sociedade e gênero humano, constituição da subjetividade 
humana, relações institucionais, buscando, a partir disso, 
favorecer o encontro entre os sujeitos humanos e o pensa-
mento teórico construído historicamente pela humanidade 
(Meira, & Antunes, 2003). Em nossa perspectiva, ao aden-
trar no espaço escolar a Psicologia busca contribuir para 
uma formação escolar mais humana que respeite a diver-
sidade, para a constituição de relações interpessoais que 
promovam equidade e emancipação e para a construção de 
funcionamentos institucionais mais saudáveis e de uma so-
ciedade democrática, ética e promotora das potencialidades 
individuais e coletivas.

Já o Serviço Social, como área do conhecimento, tem 
a realidade social como seu núcleo de ação e atua direta-
mente junto às diferentes expressões da questão social. No 
espaço escolar o Serviço Social tem o objetivo de refletir, 
junto aos demais profissionais da Educação, sobre essas 
diferentes expressões nesse contexto, tais como atitudes 
e comportamentos agressivos e violentos, evasão escolar, 
baixo rendimento, distanciamento da escola com relação 
à comunidade, entre outros (Conselho Federal do Serviço 
Social, [CFESS], 2001; 2011).

A partir dessas perspectivas e tendo em vista a cons-
trução e a consecução do trabalho, outro passo importante 
foi a imersão intensa da equipe no cotidiano das escolas e 
da secretaria de educação. Participar do cotidiano nos pos-
sibilitou conhecer as dinâmicas das escolas, reconhecendo 
especificidades das unidades escolares e as características 
partilhadas pela rede de ensino. Experimentar a rotina das 
escolas ofereceu-nos ainda subsídios para conhecermos 
as demandas institucionais, as potencialidades, as tensões, 
mazelas e desafios vivenciados pelos atores escolares com 
os quais pudemos entrar em contato. Vislumbramos duas 
decorrências importantes da aproximação entre equipe in-
terdisciplinar e rede de ensino: 1) transformações produzi-
das na postura dos profissionais das escolas que puderam 
construir um vínculo de confiança com a equipe que assu-
miu um posicionamento de parceria e não culpabilização 
das pessoas envolvidas no processo de escolarização e 
2) mudanças na forma de trabalho da equipe que alcançou 
uma maior apropriação das práticas realizadas pelas esco-
las, refinando e problematizando a demanda inicialmente 
apresentada. Outra conquista importante nesse processo foi 
um maior conhecimento a respeito dos serviços municipais 
ofertados à população que culminou em uma aproximação 
e articulação com outros profissionais da rede. Além disso, 
percebemos que compartilhar o cotidiano escolar favoreceu 
o trabalho da equipe de empoderamento dos atores escola-

res, possibilitando que os profissionais da escola pudessem 
assumir posturas ativas na resolução de seus conflitos, de-
safios e dificuldades.

A partir desse trabalho inicial de reconhecimento do 
contexto no qual a equipe iria se inserir foram construídos 
documentos com o intuito de descrever, embasar e regi-
mentar as ações realizadas pela equipe, destacando-se o 
regimento interno da equipe interdisciplinar e o formulário de 
solicitação de intervenção. No regimento interno foram des-
critas detalhadamente as bases teórico-metodológicas sob 
as quais o trabalho foi concebido e as primeiras propostas 
de ação da equipe. O formulário de solicitação de interven-
ção foi um documento que se constitui em uma forma de 
comunicação das escolas com a equipe. Por meio do pre-
enchimento desse formulário os profissionais das unidades 
escolares podem requerer a presença da equipe interdisci-
plinar. O documento é composto por perguntas dissertativas 
que buscavam oferecer um espaço em que os profissionais 
da educação possam descrever e apresentar sua avaliação 
da situação junto a qual percebe a necessidade de interven-
ção da equipe. O objetivo dessas perguntas é ainda convi-
dar os profissionais da rede a refletirem e problematizarem 
suas demandas. Assim, a ficha visa não só a descrição e 
documentação da demanda escolar, mas também favorecer 
a reflexão, por parte dos envolvidos na situação, de modo 
que seja possível pensar e analisar a situação a partir de 
possibilidades não antes notadas. As perguntas desse ques-
tionário visam conhecer: a) o histórico da situação junto a 
qual a escola deseja a atuação da equipe; b) as implicações 
dessa situação nos processos de ensino-aprendizagem; c) 
as ações que já foram desenvolvidas pela escola e os efei-
tos que surtiram; d) as potencialidades da situação; e) os 
desafios/dificuldades.

A análise das demandas feitas pela rede nos 18 
meses iniciais de trabalho apontou para um fato já conhe-
cido na história da Psicologia Escolar e Educacional: as 
solicitações são geralmente relacionadas à intervenções 
a serem desenvolvidas junto à trajetória escolar de alguns 
alunos, ou seja, tratam-se de demandas individuais (Patto, 
1990). Diante disso, buscamos ocupar um posicionamento 
que não culpabiliza os professores por “ainda” entende-
ram que o problema é/está no aluno (Machado, 2008). Ao 
contrário, entendemos que essa demanda é legítima, pois 
sua constituição histórica está relacionada às intervenções 
que a própria Psicologia ofereceu/oferece à sociedade. No 
entanto, nosso trabalho procura problematizar tal deman-
da. E diante dela, buscamos apresentar questionamentos 
como: o que essa situação específica diz da dinâmica da 
escola? Existem outras pessoas que vivenciam experiências 
semelhantes na unidade escolar? A escola já vivenciou situ-
ações que nos ajudam a pensar formas de enfrentamento 
dessa dificuldade? O que pensam outros profissionais sobre 
a questão? Quais são os sentidos construídos por outros 
atores escolares envolvidos (alunos, familiares)? Como po-
demos enfrentar de forma coletiva esse desafio? Ou seja, 
o acolhimento das demandas trazidas pelas escolas passa 
por uma leitura que inclui questões institucionais na tessitura 
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de uma dificuldade que nos chega de forma individual. Des-
se modo, ao atender as solicitações feitas pelas escolas, a 
equipe busca construir formas de intervenção articuladas à 
formação dos profissionais da escola, à promoção de saúde 
e qualidade de vida no contexto escolar, ao enfrentamento 
das dificuldades nos processos de escolarização, de modo 
a favorecer a produção de mudanças na dinâmica da insti-
tuição escolar.

Buscando tematizar as solicitações direcionadas pela 
rede de ensino à equipe interdisciplinar percebemos como 
desafios recorrentes: a) a inclusão escolar de crianças com 
deficiência; b) dificuldades para mediar comportamento dos 
estudantes no contexto escolar (indisciplina escolar); c) não 
efetivação da parceria entre escola – família – comunidade; 
d) a evasão escolar; e) violação de direitos das crianças; f) 
dificuldade de articulação com a rede de serviços municipais.

A partir das demandas iniciais buscamos desenvolver 
em cada escola projetos de intervenção que considerassem 
as demandas específicas das instituições. Ou seja, em cada 
instituição a equipe buscou elucidar ações que se mostra-
ram pertinentes a cada realidade escolar. Dessa forma, a 
atuação tem como fio condutor o atendimento às demandas 
singulares de cada escola, tendo em vista a construção de 
ações preventivas que colaborem para transformações no 
funcionamento institucional. Como exemplos, podemos citar 
o trabalho de formação em serviço com professores (que se 
efetivou, principalmente, por meio de participação em reuni-
ões de HTPC – horário de trabalho pedagógico coletivo) e 
articulação com a família-comunidade (que de seu a partir 
da participação em reuniões de pais e atendimentos indivi-
duais de famílias nas unidades escolares).

Além das intervenções no espaço escolar, a equipe 
discute, planeja e ministra cursos e oficinas oferecidas pela 
Secretaria de Educação, visando favorecer a formação de 
professores para uma reflexão crítica e analítica sobre as 
questões subjetivas e sociais que atravessam as unidades 
escolares. Foram ministradas oficinas sobre temas que es-
tão em evidência e que necessitam de maior espaço de para 
aprofundamento e discussão, tais como: a rede socioassis-
tencial, relação família-escola, indisciplina e outras deman-
das relativas à dificuldades nos processos de escolarização.

No intuito de conseguirmos atuar de maneira mais 
crítica e criativa foram imprescindíveis espaços como as 
reuniões semanais da equipe (em que pudemos compar-
tilhar saberes, trocar experiências, partilhar dúvidas, an-
gústias, dificuldades e alinhar as propostas de intervenção 
desenvolvidas) e a participação no Plantão Institucional do 
Serviço de Psicologia Escolar da Universidade de São Paulo 
(oportunidade de distanciamento, reflexão, problematização 
e vislumbre de novos direcionamentos possíveis para a atu-
ação diante da diversidade e complexidade das demandas 
do contexto educacional).

Ao término de 18 meses de trabalho a equipe solicitou 
que a rede de ensino fizesse uma avaliação sobre o trabalho 
por meio de um questionário enviado para os gestores. As 
perguntas envolviam a forma como o trabalho da Equipe 
foi divulgado na escola e para os docentes; as expectati-

vas da comunidade escolar quanto ao trabalho da equipe 
interdisciplinar; as intervenções executadas e os resultados 
alcançados. Por meio da avaliação foi possível verificar que 
a divulgação da Equipe e de seu trabalho ocorreu para os 
gestores durante as orientações técnicas e reuniões na 
Secretaria de Educação e que a transmissão dessas infor-
mações ao corpo docente nas unidades escolares deu-se, 
principalmente, durante os horários de HTPC, caracteriza-
dos como momentos de discussão, reflexão e formação em 
serviço (são espaços em que participam quase a totalidade 
dos professores da unidade de ensino).

Quanto às expectativas em relação ao trabalho da 
equipe nas escolas notou-se o predomínio de demandas 
por intervenções individuais em que os problemas estavam 
instalados há pouco ou muito tempo, os profissionais das 
escolas demonstraram aguardar por respostas imediatas 
ou resoluções rápidas. As formas de compreender essas 
situações, diversas vezes, abstraíram aspectos relativos 
ao funcionamento institucional. Diante das intervenções 
executadas (todas elas pautadas em aspectos relacionais, 
intersubjetivos e sociais), a maioria das escolas relata ter 
alcançado uma mudança na forma de entender e atender 
as demandas apresentadas. Além disso, foi relatada certa 
reverberação dos resultados para outros contextos da uni-
dade de ensino.

Para finalizar, destacamos alguns desafios que estão 
postos para o trabalho da equipe: aproximação aos proces-
sos de inclusão escolar, estreitamento dos vínculos com os 
docentes nas unidades de ensino e participação na constru-
ção e delineamento das políticas públicas educacionais do 
município. 

Entendemos que a Psicologia Escolar e Educacional 
e o Serviço Social em sua interface com a Educação têm 
conseguido avanços no que diz respeito ao delineamento de 
práticas e intervenções possíveis nesse campo. A nosso ver, 
compartilhar os caminhos percorridos constitui-se como uma 
importante ferramenta para contribuir no avanço das discus-
sões nessa seara. Compreendemos também ser necessário o 
desvelamento das tensões constituintes desse fazer profissio-
nal, pois acreditamos ser de central importância mantermos 
vivo o questionamento a respeito de quais mudanças podem 
ser operadas no interior do nosso sistema educacional tendo 
em vista a organização social em que vivemos.
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 Considerando que é por meio das universidades, reconhecidos 
centros de formação profissional, que se desenvolvem os 
estudos e experiências de práticas interventivas em Psicologia 
Escolar e Educacional, elencamos algumas perguntas: como 
os profissionais que se encontram na rede pública de educação 
têm se apropriado dos conhecimentos produzidos no âmbito 
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psicólogo com uma prática emancipatória frente à educação 
de forma geral e, mais especificamente, às queixas escolares? 
Que políticas públicas têm sido geradas no campo da atuação 
do psicólogo frente à demanda escolar? Assim, com o objetivo 
de conhecer a atuação profissional de psicólogos, foi elaborada 
a pesquisa apresentada neste livro, realizada nos seguintes 
centros brasileiros de formação: Acre, Bahia, Minas Gerais, 
Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Sabemos que 
esses estados não exaurem a realidade nacional, mas como o 
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vez, podem fomentar novas investigações e expandir a inadiável 
discussão nessa área.
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 Ensino Superior, Trabalho e Barreiras Sociais: uma análise 
contemporânea é um livro que apresenta uma análise da 
problemática envolvendo a juventude na conclusão do ensino 
superior e a entrada destes jovens no mercado de trabalho. 
Frente ao atual contexto de expansão do Ensino Superior em 
nosso país, para jovens de origem pobre e, dentre estes, também 
negros, mostra-se importante pesquisar quais os principais fatores 
envolvidos no alcance de situações de renda e consideração 
após a conclusão deste nível de ensino, identificando processos 
de quebra ou manutenção das estruturas de desigualdade 
nesta etapa da vida adulta. A pesquisa aqui apresentada toma 

como referência a base de dados de um estudo realizado pela 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em 2006, sobre 
ex-alunos que se formaram nesta universidade em diferentes 
épocas: 1980, 1990, 1995 e 2000. São  consideradas variáveis 
de origem e de capital humano, investigando o efeito destas, 
mediante a conclusão do ensino superior, para compreender 
obstáculos e novas possibilidades de transição intrageracional 
dos egressos participantes da investigação. 

Silverstein, S. (2013). A árvore generosa. (8ª ed.). São Paulo: Cosac 
Naify.

 Bela e singela fábula em preto-e-branco, este livro aborda a 
amizade, a passagem para a vida adulta e perpassa questões 
ecológicas. O leitor é convidado a acompanhar os encontros 
e desencontros entre o menino e a árvore. As mudanças nos 
valores ao longo de vida são apresentadas no decorrer da história 
e se harmonizam com as ilustrações precisas.  A tradução do 
livro para o português foi realizada por Fernando Sabino. 

Furnari, E. (2013). Listas Fabulosas. São Paulo: Moderna.
 Eva Furnari brinda-nos com deliciosas e engraçadas listas do 

Clube das Listas criadas por seus divertidos membros. Em uma 
delas, por exemplo, descobrimos que ser dentista de jacaré ou 
ser alfaiate de porco-espinho compõe a lista das profissões mais 
difíceis do mundo. Fica ao leitor o convite para conhecer as 
outras listas do livro, ilustrado com delicadeza e bom-humor pela 
autora.

Bertrand, F., & Leblond, M. (2014). Parque de diversões em 
Pijamarama. São Paulo: Cosac Naify.

 O pijama listrado do menino modifica-se de modo fantástico 
quando seu dono adormece: ingresso para mil aventuras em um 
parque de diversões – com direito a muita folia, roda-gigante, 
cheiro de pipoca e montanha-russa. A capa guarda uma lâmina 
de acetato que, ao ser posta sobre as imagens, cria um efeito de 
arte cinética. Leblond, um dos autores, maravilhou-se com esta 
técnica em um museu japonês e nos encanta com a originalidade 
na transposição dela para o livro.  
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Normas Editoriais
Instructions to authors
Instructiones a los autores
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MISSÃO
A Revista Psicologia Escolar e Educacional, editada pela 
ABRAPEE – Associação Brasileira de Psicologia Escolar 
e Educacional - publica manuscritos referentes à atuação, 
formação e história da Psicologia no campo da educação, 
textos de reflexão crítica sobre a produção acadêmico-
científica e relatos de pesquisas nas áreas de Psicologia 
Escolar e Educacional bem como na sua interface com a 
Educação.

ORIENTAÇÕES EDITORIAIS   
A Revista Psicologia Escolar e Educacional publica somente 
artigos inéditos. Os originais serão submetidos à avaliação 
da Comissão Editorial e/ou de pareceristas ad hoc, garantido 
anonimato tanto dos autores dos originais, quanto dos 
pareceristas.  As normas adotadas são as da APA (American 
Psychological Association), exceto em situações específicas 
em que houver  necessidade de  assegurar o cumprimento da 
revisão cega por pares, regras do uso da língua portuguesa, 
normas gerais da ABNT, procedimentos internos da revista, 
inclusive características de infra-estrutura operacional. 

TIPOS DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO
Serão aceitos manuscritos redigidos em português, espanhol 
e inglês nas seguintes categorias:
1. Estudos Teóricos/Ensaios – trabalhos teóricos e/ou 
de revisão de literatura que questionam modos de pensar 
e formas de atuação tradicionais e conduzam a novas 
elaborações (até 25 laudas, em espaço duplo);
2. Relatos de Pesquisa – relatos sucintos de pesquisas 
realizadas, de caráter qualitativo e/ou quantitativo, 
apresentados de acordo com a seguinte seqüência: 
introdução, método, resultados, discussão e referências. 
Anexos, quando houver e não forem muito extensos para 
serem publicados, deverão ser apresentados após as 
referências (de 20 a 25 laudas, em espaço duplo).  
3. História e Memória – reimpressão ou impressão de 
trabalhos ou documentos de difícil acesso, relevantes para a 
pesquisa e a preservação da história da Psicologia Escolar 
e Educacional, entrevistas com personagens relevantes da 
área e trabalhos originais sobre esta história; memória de 
eventos relevantes realizados pela ABRAPEE.
4. Relatos de Práticas Profissionais – apresentação de 
procedimentos e tecnologias educacionais, propostas visando 
melhor equacionamento de problemas psicoeducacionais 
e/ou melhor atuação do psicólogo escolar, vivências do 
autor, apresentação de novos instrumentos no campo da 
Psicologia Escolar e quaisquer outras sugestões relevantes 
para a área (até cinco laudas);

5. Resenhas – apreciação de livros ou coletâneas de 
relevância para a área da Psicologia Escolar e Educacional 
publicados recentemente (até cinco laudas). 

APRESENTAÇÃO DE MANUSCRITOS
Os manuscritos originais deverão ser encaminhados por 
correio eletrônico (revistaabrapee@yahoo.com.br) em 
espaço duplo, em fonte tipo Times New Roman, tamanho 
12, não excedendo o número de laudas da categoria em 
que o trabalho se insere, paginado desde a folha de rosto 
identificada, a qual receberá número de página 1. A folha 
deverá ser tamanho A4, com formatação de margens 
superior e inferior (2,5 cm), esquerda e direita (3 cm). O 
arquivo deverá ter a extensão .doc. 
Em caso de reformulação, a nova versão também deverá 
ser encaminhada por correio eletrônico. A formatação do 
texto e das páginas obedecerá às mesmas características 
da primeira versão. Todo encaminhamento à revista deverá 
ser acompanhado de carta assinada pelos autores, na qual 
estará explicitada a intenção de submissão do trabalho 
para publicação e a autorização para sua publicação, caso 
aprovado pelo Conselho Editorial. Deverá constar também 
a afirmação de que o manuscrito respeita os procedimentos 
éticos exigidos em trabalhos de pesquisa.
 O seguinte modelo de carta de encaminhamento de 
manuscrito poderá ser utilizado pelo autor:

MODELO DE CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE 
MANUSCRITO

Local, data
À Comissão Editorial

Prezados(as) Senhores(as)

Encaminho(amos) à Comissão Editorial da 
Revista Psicologia Escolar e Educacional para apreciação, 
o manuscrito intitulado (digite o título do manuscrito) 
que acredito(amos) poder ser enquadrado na categoria 
(especificar o tipo de manuscrito).

Declaro(amos) que o presente trabalho é inédito 
e original, não está sendo submetido à qualquer outra 
revista (nacional ou internacional) para publicação, atende 
a todos os procedimentos éticos e conta com minha (nossa) 
autorização para ser publicado. 
 Atenciosamente

Nome(s) do(s) signatário(s) e assinatura(s)
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A apresentação dos trabalhos deve seguir os seguintes 
passos: 

1. Folha de rosto sem identificação do nome do autor 
(ou autores) contendo apenas: 
1.1. Título pleno em português, não devendo exceder 12 
palavras. 
1.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não 
devendo exceder quatro palavras. 
1.3. Título pleno em inglês, compatível com o título em 
português. 

2. Folha de rosto com identificação do nome do autor 
(ou autores) contendo: 
2.1. Título pleno em português, não devendo exceder 12 
palavras. 
2.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não 
devendo exceder quatro palavras.
2.3. Título pleno em inglês, compatível com o título em 
português. 
2.4. Nome de cada autor, seguido por afiliação institucional e 
titulação por ocasião da submissão do trabalho. 
2.5. Indicação do endereço para correspondência eletrônica. 
2.6. Indicação do endereço eletrônico para correspondência 
com o editor referente à tramitação do manuscrito, incluindo 
telefone.
2.7. Se apropriado, parágrafo reconhecendo apoio financeiro, 
colaboração de colegas e técnicos, origem do trabalho (por 
exemplo, anteriormente apresentado em evento, derivado de 
tese ou dissertação, coleta de dados efetuada em instituição 
distinta daquela informada no item 2.4) e outros fatos de 
divulgação eticamente necessária. 
2.8 Endereço eletrônico de todos os autores.

3. Folha contendo Resumo, em português: 
O resumo deve ter o máximo de 150 palavras. Ao resumo 
devem seguir-se três palavras-chave para fins de indexação 
do trabalho. As palavras deverão possibilitar a classificação 
do trabalho com adequada precisão, permitir que ele seja 
recuperado conjuntamente com trabalhos semelhantes e 
evocar termos que, possivelmente, seriam considerados por 
um pesquisador ao efetuar um levantamento bibliográfico. 
No caso de relato de pesquisa, o resumo deve incluir: 
descrição do problema investigado, características 
pertinentes da amostra, método utilizado para a coleta 
de dados, apresentação dos resultados e discussão dos 
mesmos.
O resumo de um estudo teórico/ensaio deve incluir: tópico 
tratado (em uma frase), objetivo, tese ou construto sob análise 
ou organizador do estudo, fontes usadas (p. ex. observação 
feita pelo autor, literatura publicada) e conclusões. 

4. Folha contendo Abstract, em inglês, compatível com o 
texto do resumo: 
O Abstract deve obedecer às mesmas especificações para a 
versão em português, seguido de três keywords, compatíveis 
com as palavras-chave e com o Thesaurus da APA. 

5. Texto propriamente dito: 
Em todas as categorias do original, o texto deve ter 
uma organização de reconhecimento fácil, sinalizada 
por um sistema de títulos e subtítulos que reflitam esta 
organização. No caso de relatos de pesquisa o texto deverá, 
obrigatoriamente, apresentar: introdução, método, resultados 
e discussão e referências. As notas não bibliográficas 
deverão ser reduzidas a um mínimo e dispostas ao pé das 
páginas, ordenadas por algarismos arábicos que deverão 
aparecer imediatamente após o segmento de texto ao qual 
se refere a nota. Os locais sugeridos para inserção de figuras 
e tabelas deverão ser indicados no texto. As citações de 
autores deverão ser feitas de acordo com as normas da APA, 
exemplificadas ao final deste texto. No caso de transcrição 
na íntegra de um texto, a transcrição deve ser delimitada 
por aspas ou pela citação em itálico não acompanhada de 
aspas.  As citações deverão sempre ser seguidas do número 
da página do original consultado. Uma citação literal com 40 
ou mais palavras deve ser apresentada em bloco próprio, 
começando em nova linha, com recuo de cinco espaços 
da margem, na mesma posição de um novo parágrafo. O 
tamanho da fonte deve ser 12, como no restante do texto. 

6. Referências, ordenadas de acordo com as regras gerais 
que se seguem. Trabalhos de autoria única e do mesmo 
autor são ordenados por ano de publicação, o mais antigo 
primeiro. Trabalhos de autoria única precedem trabalhos de 
autoria múltipla, quando o sobrenome é o mesmo. Trabalhos 
em que o primeiro autor é o mesmo, mas co-autores 
diferem, são ordenados por sobrenome dos co-autores. 
Trabalhos com a mesma autoria múltipla são ordenados 
por data, o mais antigo primeiro. Trabalhos com a mesma 
autoria e a mesma data são ordenados alfabeticamente pelo 
título, desconsiderando a primeira palavra se for artigo ou 
pronome, exceto quando o próprio título contiver indicação 
de ordem; o ano é imediatamente seguido de letras 
minúsculas. Quando repetido, o nome do autor não deve ser 
substituído por travessão ou outros sinais. A formatação da 
lista de referências deve ser apropriada à tarefa de revisão e 
de editoração - além de espaço duplo e tamanho de fonte 12, 
parágrafo normal com recuo apenas na primeira linha, sem 
deslocamento das margens; os grifos devem ser indicados 
por um traço sob a palavra (p. ex., sublinha). A formatação 
dos parágrafos com recuo e dos grifos em itálico é reservada 
para a fase final de editoração do artigo. 

7. Anexos: apenas quando contiverem informação 
original importante, ou destacamento indispensável para a 
compreensão de alguma seção do trabalho. Recomenda-se 
evitar anexos. 

8. Figuras: incluindo legenda, uma por página em papel, ao 
final do trabalho. Para assegurar qualidade de reprodução, 
as figuras contendo desenhos deverão ser encaminhadas 
em qualidade para fotografia; as figuras contendo gráficos 
não poderão estar impressas em impressora matricial. Como 
a versão publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm 
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para figuras simples, e de 17,5 cm para figuras complexas, 
o autor deverá cuidar para que as legendas mantenham 
qualidade de leitura, caso redução seja necessária. 

9. Tabelas, incluindo título e notas, uma por página em papel 
e por arquivo de computador. Na publicação impressa, a 
tabela não poderá exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm 
de comprimento. Ao prepará-las, o autor deverá limitar sua 
largura a 60 caracteres, para tabelas simples a ocupar uma 
coluna impressa, incluindo 3 caracteres de espaço entre 
colunas da tabela, e limitar a 125 caracteres para tabelas 
complexas a ocupar duas colunas impressas. O comprimento 
da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo título e 
rodapé(s). Para outros detalhamentos, especialmente em 
casos excepcionais, o manual da APA deve ser consultado. 

EXEMPLO DE TIPOS COMUNS DE CITAÇÃO NO TEXTO

Citação de Artigo de Autoria Múltipla 

1. Dois autores 
O sobrenome dos autores é explicitado em todas as citações, 
usando e ou & conforme abaixo: 
“ A revisão  realizada por Guzzo e Witter (1987)” mas “a 
relação do psicólogo-escola pública foi descrita com base 
num estudo exploratório na região de Campinas” (Guzzo & 
Witter, 1987)” 

2. De três a cinco autores 
O sobrenome de todos os autores é explicitado na primeira 
citação, como acima. Da segunda citação em diante só o 
sobrenome do primeiro autor é explicitado, seguido de “e 
cols.” e o ano, se for a primeira citação de uma referência 
dentro de um mesmo parágrafo: 

Vendramini, Silva e Cazorla (2000) verificaram que 
[primeira citação no texto] 

Vendramini e cols. (2000) verificaram que [citação 
subsequente, primeira no parágrafo] 

Vendramini e cols. verificaram [omita o ano em 
citações subsequentes dentro de um mesmo 
parágrafo] 

Na seção de Referências todos os nomes são relacionados. 

3. Seis ou mais autores 
No texto, desde a primeira citação, só o sobrenome do 
primeiro autor é mencionado, seguido de “e cols.”, exceto 
se este formato gerar ambiguidade, caso em que a mesma 
solução indicada no item anterior deve ser utilizada: 

Rosário e cols. (2008). 

Na seção Referências todos os nomes são relacionados. 

Citações de Trabalho Consultado em Fonte Secundária 

O trabalho usa como fonte um trabalho consultado em outro, 
sem que o trabalho original tenha sido lido (por exemplo, um 
estudo de Taylor, citado por Santos, 1990). No texto, use a 
seguinte citação: 

Taylor (conforme citado por Santos, 1990) 
acrescenta que a avaliação da compreensão em 
leitura... 

Na seção de Referências informe apenas a fonte secundária, 
no caso Santos, usando o formato apropriado. 

Exemplos de Referência 

1. Trabalho apresentado em congresso, mas não 
publicado 

Serpa, M.N.F. & Santos, A.A.A. (1997, outubro). 
Implantação e primeiro ano de funcionamento do 
Serviço de Orientação ao Estudante. Trabalho 
apresentado no XI Seminário Nacional das 
Universidades Brasileiras, Guarulhos - São Paulo. 

2. Trabalho apresentado em congresso com resumo 
publicado em publicação seriada regular 
Tratar como publicação em periódico, acrescentando logo 
após o título a indicação de que se trata de resumo. 

Silva, A.A. & Engelmann, A. (1988). Teste de 
eficácia de um curso para melhorar a capacidade 
de julgamentos corretos de expressões faciais 
de emoções [Resumo]. Ciência e Cultura, 40 (7, 
Suplemento), 927. 

3. Trabalho apresentado em congresso com resumo 
publicado em publicação especial 
Tratar como publicação em livro, informando sobre o evento 
de acordo com as informações disponíveis em capa. 

Todorov, J.C., Souza, D.G. & Bori, C.M. (1992). 
Escolha e decisão: A teoria da maximização 
momentânea [Resumo]. Em Sociedade Brasileira 
de Psicologia (Org.), Resumos de comunicações 
científicas, XXII Reunião Anual de Psicologia (p. 
66). Ribeirão Preto: SBP. 

Witter, G.P. (1985). Quem é o psicólogo escolar: 
Sua atuação prática. [Resumo]. Em Sociedade 
Brasileira de Psicologia (Org.), XVII Reunião Anual 
de Psicologia, Resumos (p. 261). Ribeirão Preto: 
SBP. 

4. Teses ou dissertações não publicadas 

Polydoro, S.A.J. (2001). O trancamento de 
matrícula na trajetória acadêmica do universitário: 
Condições de saída e de retorno à instituição. 
Tese de Doutorado, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas-SP. 
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5. Livros 

Solé, I. (1998). Estratégias de leitura. Porto Alegre: 
Artes Médicas. 

6. Capítulo de livro. 

Anderson, R.C. & Pearson, P.D. (1984). A schema-
theoretic view of basic processes in reading 
comprehension. Em P.D. Pearson, R. Barr, M.L. 
Kamil & P. Mosenthal (Orgs.) Handbook of reading 
research (Vol. 1, pp 251-291). New York: Longman. 

Pasquali, L. (1996). Teoria da resposta ao item - 
IRT: uma introdução Em L. Pasquali (Org.), Teoria e 
métodos de medida em ciências do comportamento 
(pp. 173-195). Brasília, INEP.

7. Livro traduzido em língua portuguesa 

Salvador, C.C. (1994). Aprendizagem escolar e 
construção de conhecimento. (E.O. Dihel, Trad.) 
Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original 
publicado em 1990) 

Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em outra 
língua é usada como fonte, citar a tradução em português e 
indicar ano de publicação do trabalho original. 
No texto, citar o ano da publicação original e o ano da 
tradução: (Salvador, 1990/1994). 

8. Artigo em periódico científico 

Kintsch, W. (1994). Text comprehension, memory, 
and learning American Psychologist, 49 (4), 294-
303.

9. Obra no prelo 
Não forneça ano, volume ou número de páginas até que o 
artigo esteja publicado. Respeitada a ordem de nomes, é a 
ultima referência do autor. 

Sonawat, R. (no prelo). Families in India. Psicologia: 
Teoria e Pesquisa. 

10. Autoria institucional 

American Psychiatric Association (1988). DSM-
III-R, Diagnostic and statistical manual of mental 
disorder (3a ed. revisada). Washington, DC: Autor.

PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS 
MANUSCRITOS

Os manuscritos que se enquadrarem nas modalidades de 
trabalho especificadas acima, passarão pelas seguintes 
etapas de avaliação:

1. Encaminhamento para emissão de parecer a dois 
membros do Conselho Editorial da revista e/ou 
consultores ad hoc.

2. Recepção dos pareceres, com recomendação para 
aceitação (com ou sem modificações) ou rejeição. No 
caso de aceitação com modificações, os autores serão 
informados das sugestões (cópias dos pareceres serão 
enviadas aos autores)

3. No caso de aceitação para publicação, a Comissão 
Editorial reserva-se o direito de introduzir pequenas 
alterações para efeito de padronização, conforme os 
parâmetros editoriais da Revista.

4. O processo de avaliação utiliza o sistema de revisão 
cega por pares, preservando a identidade dos autores 
e consultores.

5. A decisão final acerca da publicação ou não do 
manuscrito é sempre da Comissão Editorial.

DIREITOS AUTORAIS

A reprodução total ou parcial (mais de 500 palavras do texto) 
pode ser feita, desde que citada a fonte.

ENVIO DE MANUSCRITOS

A remessa de manuscritos para publicação, bem como toda 
a correspondência de seguimento que se fizer necessária, 
deve ser enviada para a Revista Psicologia Escolar e 
Educacional, conforme endereço abaixo relacionado:
Endereço eletrônico: revistaabrapee@yahoo.com.br


