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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Mostra do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da 

Educação (PED) é um evento que ocorre na PUC-SP, campus Monte Alegre, bianualmente (ou, 

a cada dois anos, se acharem melhor) e fomenta a comunicação de estudos e pesquisas 

realizadas por discentes e docentes do Programa. 

Neste ano, foi realizada a IX Mostra, nos dias 18 e 19 de outubro, que teve como 

temática “Psicologia da Educação na Contemporaneidade”.  

Os objetivos da Mostra de Psicologia da Educação são: 

 Tornar pública a trajetória do Programa e, especialmente, a dos grupos de 

pesquisa, como espaço de produção de conhecimento no campo e sua aderência 

às questões contemporâneas; 

 Dar visibilidade à produção discente e docente e possibilitar a discussão dos 

resultados das pesquisas entre os pesquisadores; 

 Conhecer as trajetórias e os espaços de atuação de egressos do Programa em 

áreas diversas e oportunizar a discussão sobre a contribuição do Programa para 

sua atuação e desenvolvimento profissional; 

 Criar um espaço para profissionais de escola pública, como meio de conhecerem 

a produção do PED. 

Este caderno reúne as pesquisas e as produções discentes e docentes apresentadas no 

evento. A coletânea dos textos compreende resumos expandidos, submetidos para a modalidade 

comunicação oral, e resumos, para modalidade pôster, todos avaliados e aprovados pela 

comissão científica do PED, composta pelos professores do Programa. 
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Introdução 

Estudos realizados pelo grupo de pesquisa “A Dimensão Subjetiva da Desigualdade 

Social: suas expressões na escola” têm mostrado, de forma recorrente, que os jovens pobres, 

estudantes do ensino fundamental em escolas pública e participantes do estudo, afirmam que a 

escola é importante porque permitiria um “futuro melhor”. Esse discurso se repete, 

frequentemente, entre os jovens residentes nas áreas denominadas vermelhas, na cidade de São 

Paulo, conforme os estudos de CAMPOS (2004).  

A partir dessa percepção, os integrantes do grupo se interessaram em investigar os 

significados atribuídos pelos jovens ao futuro e ao seu processo de escolarização. Sendo assim, 

o projeto de futuro de jovens estudantes do Ensino Fundamental de uma escola municipal da 

cidade de São Paulo foi o objeto de uma pesquisa intervenção, que se fundamentou na 

Psicologia sócio-histórica. O objetivo era conhecer as significações de futuro e da relação entre 

futuro e escola constituída por esses jovens. 

 

Método 

A presente pesquisa integra o PROCAD (Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica) vinculado à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior) e faz 

parte de um projeto intitulado Tecendo redes de colaboração no ensino e na pesquisa em 

educação: um estudo sobre a dimensão subjetiva da realidade escolar, que tem como finalidade 

investigar a dimensão subjetiva da realidade escolar, focando, especialmente, as significações 

constituídas por professores, gestores, alunos, funcionários e pais sobre esta realidade e suas 

relações com o processo de transformação do sujeito como ser mediado pela história e pela cultura. 

Além dos fundamentos da psicologia sócio-histórica, o projeto tem como inspiração 

metodológica os pressupostos que sustentam as pesquisas de caráter interventivo. Ou seja, as 

técnicas e procedimentos adotados devem ser baseados em princípios que favoreçam a 

dialogicidade, a participação e a transformação.  

Dessa forma, esta perspectiva metodológica possibilita uma busca de mudanças na 

prática de seus participantes, uma mudança que poderíamos chamar de emancipatória, uma vez 

que possibilita a mudança do status quo. Ou seja, os pressupostos epistemológicos que 

sustentam as pesquisas de caráter interventivo caminham na direção de uma perspectiva 

dialética, pois o saber produzido é, ao mesmo tempo, transformador dos sujeitos e das 

circunstâncias que os rodeiam. 

A partir dos pressupostos citados e considerando os objetivos da pesquisa em foco neste 

relato: conhecer as significações de futuro e da relação entre futuro e escola constituída por 

jovens em uma sociedade fortemente marcada pela desigualdade social, organizamos uma 
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intervenção de Orientação Profissional que foi realizada com um grupo de 40 alunos do 9o ano 

do ensino fundamental em uma escola da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, 

situada em uma zona com alto índice de exclusão social.  

Os dados empíricos deste estudo foram produzidos em cinco encontros de Orientação 

Profissional, realizadas com uma periodicidade semanal e duração de 100 minutos cada, o que 

equivale a 2 horas/aula. Todas as sessões foram registradas utilizando-se dos recursos de 

gravação de áudio, vídeo ou ambos. Também contamos com a presença de uma taquígrafa em 

três das cinco sessões realizadas. 

Os encontros foram realizados no turno de estudo dos jovens e sua participação foi 

voluntária. A direção da escola apresentou a proposta do trabalho aos jovens e os interessados 

se inscreveram. Foram disponibilizadas 10 vagas por turma, totalizando dois grupos de 20 

alunos. O critério utilizado para o preenchimento das vagas foi a ordem de inscrição. 

Com base na proposta desenvolvida por Bock (2002) para um trabalho de Orientação 

Profissional na perspectiva sócio-histórica, os encontros foram planejados tendo como eixo 

norteador a concepção do jovem como sujeito ativo na construção de sua própria escolha; a 

oferta de um espaço de debate e reflexão sobre essa escolha e seus determinantes, por meio de 

estratégias que favoreceram a busca de informações e a possibilidade de diálogo entre os jovens 

e os pesquisadores. Considerando que a escolha é um processo individual, apesar de sua 

natureza social, em nenhum momento houve interferência dos pesquisadores no sentido de 

apontar as "melhores" escolhas para os participantes. 

A análise dos dados é entendida nesta pesquisa como um processo construtivo-

interpretativo (GONZÁLEZ REY, 2005), ou seja, uma interpretação do pesquisador, que 

partindo da materialidade da fala dos sujeitos empreende um esforço analítico de ultrapassar 

essa aparência (essas formas de significação) e ir em busca das determinações (históricas e 

sociais), que se configuram no plano do sujeito como motivações, necessidades, interesses (que 

são, portanto, individuais e históricos), para chegar ao sentido atribuído/constituído pelo sujeito. 

(AGUIAR, 2011, p. 131). 

As análises, indicaram elaborações de algumas significações constituídas pelos jovens 

que serão apresentadas a seguir. 

 

Resultados e Discussão 
Um dos primeiros achados da pesquisa é como a lógica do mérito organiza a maneira 

como os jovens pensam e planejam seu futuro. Porém, diante disso, também percebemos que, 

em muitas ocasiões, as contradições entre determinantes das escolhas relacionados ao esforço 

individual e às condições sociais tornam-se evidentes em seus relatos.  

As contradições apontadas nos relatos dos jovens indicam como as projeções para o 

futuro são mais frequentemente pensadas por eles pelo grande esforço e investimento pessoal 

muito intenso ou pelo mérito. Essas concepções são destacadas e valorizadas em um modelo de 

organização neoliberal. Dessa maneira, sucesso e fracasso são compreendidos como resultados 

de ações individuais, desconsiderando as determinações objetivas e estruturais de uma 

sociedade em que as oportunidades são distribuídas de forma desigual. Fato que pudemos 

verificar no discurso dos jovens quando valorizam o ensino realizado nas escolas privadas em 

detrimento das escolas públicas. 

É interessante perceber que mesmo com um discurso que desqualifica as condições de 

ensino da escola pública e ressalta a qualidade das condições ofertadas na escola privada, o bom 

desempenho escolar, seja na instituição pública ou privada, continua sendo fortemente 

associado ao mérito individual e não aos condicionantes estruturais. Apesar de em alguns 

momentos os alunos reconhecerem os professores de sua escola (pública) como engajados e 

esforçados, indicam que os alunos não colaboram para o desenvolvimento do trabalho do 
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professor. Percebemos a culpabilização dos próprios alunos da escola pública como 

dificultadores do funcionamento da escola.  

Contudo, em muitos momentos, durante a realização das sessões de Orientação 

Profissional, os jovens mencionaram condicionantes objetivos que consideravam agentes 

facilitadores da aprendizagem nas escolas privadas e elementos dificultadores da aprendizagem 

nas escolas públicas: número de aulas por período; a falta de atividades e estrutura que possam 

aproximá-los de atividades práticas, como laboratórios; a ausência de discussões que 

correlacionem o processo de escolarização e o mundo do trabalho, entre outros aspectos. Essas 

comparações evidenciam que, para esses alunos, a qualidade da escola privada está em permitir 

que os alunos adquiram mais conhecimento, possibilitando que os alunos pertencentes a essas 

redes tenham uma longevidade na trajetória escolar que eles, como estudantes da escola pública, 

provavelmente não poderão percorrer. 

 

Considerações Finais  
Estas análises levam-nos a pensar que os jovens têm apresentado uma compreensão de 

escola alicerçada no dualismo da escola brasileira (LIBÂNEO, 2012): de um lado, estaria a 

escola assentada no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias e, de outro, uma escola 

assentada no acolhimento social, na integração social. 

Com este modelo dualista de escola, temos criado diferentes condições para a 

formulação de projetos de futuro. Se, por um lado, jovens das camadas mais ricas podem 

planejar um futuro em que a continuidade dos estudos e o acesso aos postos de trabalho mais 

qualificados e melhor remunerados são possibilitados por uma escola dirigida à aquisição de 

conhecimento, por outro lado, aos filhos das classes trabalhadoras, subalternizadas, restam as 

condições que direcionam seus projetos e trajetórias ao trabalho precarizado e mal remunerado 

e ao estilo de vida daí decorrente, o que termina por reproduzir as histórias de suas famílias e a 

praticamente inviabilizar a mobilidade social. 

Diante dos resultados apresentados nessa pesquisa, inferimos que os jovens pobres, 

participantes desta pesquisa, não vêem a escola como um local para pensar e construir seu projeto 

de futuro. A escola, por sua vez, pouco tem se aproximado da construção do projeto de futuro dos 

jovens, pois não lhes oferece espaço institucional para reflexões que poderiam contribuir para uma 

leitura crítica da realidade. O futuro, para os jovens pobres de nossa pesquisa, delineia-se como uma 

busca pela superação da condição atual de vida, marcada pelas dificuldades inerentes à pobreza. 

Tornar-se outro é o que lhes parece garantido pelo cumprimento de uma escolarização com pouco 

sentido. As ambições, os projetos, os sonhos surgem carregados de objetos e figuras que não 

ultrapassam o instituído socialmente como um bom futuro.  
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O presente trabalho se organiza como um recorte da tese de doutorado da primeira 

autora, orientada pela segunda, que investiga transformações na formação em psicologia a partir 

do projeto do compromisso social. Para tanto, na fase inicial da pesquisa, objeto deste resumo, 

examinou-se a história da psicologia para compreender os limites e potencialidades que 

tornaram possível o projeto do compromisso social. Trata-se, portanto, de um trabalho de 

revisão bibliográfica, que contou com a pesquisa de artigos e livros produzidos desde a década 

de 70 até o momento atual.  

Inspiradas por Antunes (2012), a opção é por apresentar a história da psicologia na 

perspectiva de um movimento, que destaque os elementos contraditórios que permitiram a 

construção dessa ciência e profissão como “filha e mãe da modernidade”, comprometida, 

portanto, com a burguesia (MANCEBO, 2002; SILVA, 2003), mas que engendra ao mesmo 

tempo a problematização desse vínculo histórico com as elites, afirmando a necessidade dos 

saberes e práticas psicológicas estabelecerem um compromisso com a sociedade brasileira, seu 

povo e suas necessidades (BOCK, 1999, 2009). O compromisso social da psicologia exige 

reflexão sobre o aspecto político da atuação profissional. Exige o reconhecimento de que toda 

produção de conhecimento e atuação técnica é também política e nesse sentido produz efeitos 

na sociedade, que podem contribuir para reprodução ou transformação da realidade social.  

Gramsci (1979) alerta para o papel que os intelectuais desempenham na sociedade, no 

sentido da reprodução e/ou transformação do status quo, evidenciando o papel dos intelectuais 

enquanto organizadores de interesses do grupo dominante ou de outros grupos que aspirem a 

uma posição de dominação, denominando-os de intelectual orgânico. A partir desse conceito 

compreendemos o campo da vida, assim como o desenvolvimento das ciências e profissões, 

como um lócus de disputa constante entre projetos ideológicos, os quais, a despeito de 

consciência ou declaração dos seus intelectuais, associam-se a projetos societários, 

comprometendo-se com a organização dos interesses das diferentes classes sociais.  

Para apresentar a história da psicologia brasileira optamos pela periodização de Antunes 

(2012): pré-institucional, institucional, autonomização, consolidação, profissionalização e 

ampliação. Para compreender tais períodos é preciso considerar que a Psicologia irá se 

constituir como ciência autônoma no final do século XIX a partir da sua definição, objeto de 

estudo, métodos e objetivos delimitados por Wilhelm Wundt. Contudo, a produção de saberes 

e práticas com temáticas e campos de intervenção atualmente associados à Psicologia remontam 

a tempos bem anteriores e é denominada de história das ideias psicológicas (MASSIMI, 2013).  

O período pré-institucional é marcado pelas ideias psicológicas produzidas na cultura 

luso-brasileira, entre os séculos XVI e XVIII, quando a produção de saberes associada aos 

fenômenos psicológicos constituíram-se em áreas, como teologia, moral, pedagogia, medicina, 

política e arquitetura, e em sua maioria, seguiam a organização dos interesses metropolitanos 

de exploração da colônia brasileira. Coexistiram, contudo, saberes e práticas com caráter de 

originalidade e enfrentamento das ideias hegemônicas, tais como a posição do Padre Antonio 

Vieira por sua preocupação com os indígenas, defesa dos judeus, da liberdade de crença e vida 

dos cristãos novos e da abolição da escravatura.  
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O início do século XIX é marcado pela transição da condição colonial a imperial com a 

vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, o que resultaria em profundas mudanças 

econômicas, políticas e sociais para antiga colônia, incluindo a criação de diversos cursos 

superiores, difusão do conhecimento pela impressão de livros, surgimento de várias instituições 

e a busca de uma “identidade nacional”. Nesse período, conhecido como institucional, os 

saberes psicológicos desenvolvem-se bastante, principalmente pela possibilidade de vinculação 

institucional, que vai garantindo melhores condições para elaboração dos conteúdos. 

Concentram-se nos campos de saber da educação e medicina com foco nas questões sociais, 

mas de modo geral sem compromisso com as necessidades da maioria da população. As 

produções médicas, marcada por um caráter moralizante, higienizador e normalizador, 

caracterizavam as doenças da moral, atribuídas principalmente aos indesejáveis sociais: 

prostitutas, pobres, loucos, dentre outros, indicando posições explícitas a favor da exclusão 

social. É o período da criação dos grandes hospícios. Dentre os autores e produções contra 

hegemônicas, que indicam perspectivas distintas às frequentes ideias e práticas excludentes do 

século XIX, destaca-se o médico baiano Abílio Cesar Borges, o Barão de Macahubas, por sua 

compreensão inovadora de educação, defendendo a extinção de castigo físico, valorização dos 

docentes e discentes, além da atenção para educação de alunos com deficiência intelectual.  

O século XX abarca três períodos: a autonomização, consolidação e profissionalização 

da psicologia. A autonomização, entre 1890 e 1930, caracteriza-se por propiciar as condições 

para que esta ciência conquistasse sua autonomia perante outras áreas do saber. É forte neste 

período o ensino da Psicologia e a criação de laboratórios, além do surgimento dos testes 

psicológicos a partir dos anos 20 no Brasil. Inicialmente utilizados como instrumentos na 

prática educativa passam depois a contribuir para a área industrial. Trata-se de um período em 

que a busca de racionalidade na gestão de escolas e de outras instituições legitima-se na 

objetividade e na ideia de superioridade da ciência e de suas técnicas. A existência de produções 

divergentes à tendência hegemônica da época, marcada por saberes e práticas classificatórios e 

excludentes é destacada por Antunes (2012) ao se referir a autores como Manoel Bonfim e 

Ulysses Pernambucano. O primeiro propunha que os problemas sociais fossem compreendidos 

à luz da história de dominação e exploração colonial, combatia o racismo científico e 

posicionava-se politicamente contra o pensamento liberal vigente. Já o segundo, liderou o 

Movimento Psiquiátrico de Recife, antecipando ideias da antipsiquiatria, e criou a primeira 

Escola para Anormaes no Brasil, iniciativa progressista por visualizar a criança com deficiência 

como um sujeito da educação, disponibilizando alternativas distintas a reclusão.  

Após a autonomização segue o período da consolidação, entre 1930 e 1962, quando 

foram constituídas as condições que levaram a profissionalização da Psicologia e sua 

regulamentação em 1962. Dentre os autores cujas obras indicam contradições com a produção 

de conhecimento e práticas do período, ressalta-se a presença de Helena Antipoff, que no início 

dos anos 30 realizou uma pesquisa em Belo Horizonte concluindo que os testes psicológicos 

mediam não apenas a inteligência, mas também as condições materiais e sociais de existência 

da criança, questionando a suposta objetividade desses instrumentos. Junto a Ulysses 

Pernambucano ela foi também pioneira na educação de crianças com deficiência intelectual.  

A regulamentação em 1962 é o marco do período de “profissionalização”, quando a 

Psicologia se firmou como profissão na construção de conhecimentos e práticas comprometidas 

com a elite e seus interesses, com ênfase nos campos tradicionais da educação, clínica e 

trabalho, contribuindo para soluções dos problemas ensejados pelo projeto de modernização do 

país.  

O séc. XXI aponta um novo período da história da psicologia, denominado de 

“ampliação”. Sua força estará na revisão da atuação nos campos tradicionais (clínica, educação 

e trabalho), novas modalidades de intervenção (a exemplo da Psicologia Comunitária, Jurídica 
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e Hospitalar) e preocupação com os problemas da maioria da população com vistas à 

transformação da sociedade, compreendido como “compromisso social”.  

Sobre os autores citados, por sua preocupação com o outro, Rocha (2009) destaca Padre 

Antônio Vieira, Ulysses Pernambucano e Helena Antipoff como pioneiros da Psicologia a 

apresentar contribuições para o compromisso social. Observamos, assim, que em todos os 

períodos históricos existem autores(as) a pautar conhecimentos e práticas psicológicas 

comprometidas socialmente, mas sair da condição de reflexões e ações isoladas de alguns 

intelectuais e profissionais e despontar como um movimento da psicologia só foi possível a 

partir de condições específicas na sociedade brasileira e na própria ciência e profissão, como a 

necessidade de revisão da atuação prioritária como profissional liberal tendo em vista a retração 

do mercado da clínica a partir da crise econômica, os estudos sobre a função social do psicólogo 

a partir da década de 70, além do protagonismo das entidades de psicologia como ABRAPSO 

e Sistema Conselhos na proposição dessa discussão.  

Analisando pela lógica da contradição, apostamos que a psicologia, apesar da sua 

condição de instrumento de dominação, pode também alçar a posição de instrumento de 

resistência, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

igualitária para todos e todas nós. Instiga-nos pensar como esse processo se apresenta na 

formação das psicólogas, o que desdobrará as próximas etapas da pesquisa de doutorado. 
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Introdução 
A elaboração do projeto de futuro por jovens estudantes do ensino médio é um processo 

que, se por um lado é repleto de sonhos e aspirações, por outro é também impregnado de 

incertezas e ansiedade. As condições objetivas e subjetivas para a realização deste planejamento 

determinam inúmeras possibilidades e obstáculos para as escolhas e decisões a serem tomadas 

ao longo deste processo. Jovens de diferentes segmentos sociais vivenciam de maneira diversa 

essa experiência, construindo seus projetos de futuro a partir de múltiplos determinantes como, 

por exemplo, a inserção de classe social e as oportunidades educacionais nas localidades em 

que vivem. Jovens cujas famílias dispõem de mais ou menos recursos financeiros terão suas 

trajetórias e escolhas marcadas por estas condições. De forma semelhante, jovens que residem 

em grandes centros urbanos também concebem suas vidas presentes e futuras de forma diferente 

daqueles que vivem em pequenas cidades onde não há oferta de ensino superior que possibilite 

o acesso à formação profissional qualificada. 

Diversas pesquisas ressaltam as relações entre a elaboração dos projetos de futuro e a 

inserção dos jovens em classes sociais diferentes (BOCK, 2010, MAFFEI, 2008). O aspecto do 

local de residência e da pequena oferta educacional em alguns municípios e microrregiões 

brasileiros ainda é um aspecto pouco explorado pelas pesquisas acadêmicas. Entretanto, 

algumas investigações que enfocam a migração juvenil, os determinantes das escolhas 

profissionais ou a constituição dos projetos de futuro juvenis, por exemplo, já indicam a escassa 

oferta de cursos nas localidades de residência dos jovens como um fator determinante. 

(SPANEVELLO, AZEVEDO, VARGAS & MATTE, 2011, SAMPAIO, 2011). 

Em geral, são conhecidos os obstáculos relativos ao acesso dos jovens das camadas mais 

empobrecidas da população brasileira ao ensino superior, à educação profissional e ao trabalho 

qualificado. Políticas públicas direcionadas à democratização do acesso ao ensino superior 

foram implementadas nas últimas décadas. Entretanto, uma restrita parcela da população 

brasileira jovem de fato frequenta este nível escolar. Segundo dados do Censo Demográfico de 

2010 (IBGE, 2010), dos 1.811.801 jovens de 18 a 24 anos residentes no estado da Bahia, apenas 

316.530 (17,4%) frequentavam o ensino superior e dos 4.950.192 jovens da mesma faixa etária 

residentes no estado de São Paulo, apenas 1.540.046 (31,1%) frequentavam cursos neste grau 

de escolarização. 

Esta restrição quanto ao acesso ao ensino superior termina por excluir muitos jovens da 

possibilidade de acesso aos postos do mercado de trabalho que exijam maior qualificação e que 

são menos precarizados. (ANTUNES & ALVES, 2004, FRIGOTTO, 2012). Desta forma, este 

acesso fica reservado àqueles que obtêm, por meio do privilégio herdado da condição 

socioeconômica de suas famílias, o passaporte de entrada para o mundo do trabalho mais 

qualificado e melhor remunerado. Esta lógica de exclusão e inclusão na relação entre educação 

e trabalho faz com que se reproduzam as desigualdades entre diferentes classes e as 

possibilidades de mobilidade social sejam praticamente nulas.  

Esta pesquisa visa conhecer como jovens de ambos os municípios, partindo das 

condições socioeconômicas de suas famílias e lidando com possibilidades e limites diversos na 

oferta educacional dos municípios em que residem, elaboram seus projetos de futuro 
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profissional. Neste sentido, partimos do seguinte problema: quais as significações de futuro 

profissional para jovens de classes sociais diversas e residentes em municípios brasileiros com 

oportunidades educacionais diferentes? 

 

Metodologia 
Nesta pesquisa, optamos por investigar os municípios de São Paulo-SP e São Desidério-

BA, escolhidos por suas diferentes ofertas educacionais no ensino superior. O município de São 

Paulo, capital do estado homônimo, foi escolhido por ser um dos maiores do Brasil em termos 

de população e de oferta de cursos neste nível de escolarização e por ser também nele que se 

realizam os estudos de doutoramento da autora. Segundo o IBGE (2016), este município tem 

uma população que soma 11.253.503 pessoas, extensão territorial de 1.521.110 Km2, PIB per 

capita de 48.275,45 reais em 2013 e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

em 2010 de 0,805. O município de São Desidério, localizado na região oeste do estado da Bahia, 

foi escolhido por ser um município vizinho ao de residência da autora e por não abrigar 

nenhuma instituição de ensino superior ou técnico. Conforme dados do IBGE (2016), o 

município de São Desidério tem uma população de 27.659 pessoas, um território com 

15.116.397 Km2, PIB per capita de 61.410,99 reais em 2013 e um IDHM em 2010 de 0,579. 

Diante da restrita diversidade na oferta de cursos na região oeste da Bahia, estudantes residentes 

nos municípios desta região têm que se deslocar para outros municípios ou estados para ter 

acesso aos cursos de nível superior que desejam ou devem adequar seus projetos profissionais 

às condições de escolarização das cidades em que residem. Muitos estudantes residentes nesta 

região, entretanto, não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos desta 

migração. Nos dois municípios, São Paulo e São Desidério, residem jovens com condições 

socioeconômicas desiguais. Por isso, não só as desigualdades na oferta de cursos, mas também 

as de cunho socioeconômico são focalizadas nesta investigação. 

Para realizar esta pesquisa, nos fundamentamos na perspectiva sócio-histórica de ser 

humano e sociedade. Nesta abordagem, a dicotomia entre individual e social presente em outros 

enfoques da ciência psicológica é superada. A subjetividade humana se constitui nas relações 

que indivíduos estabelecem em suas interações com o meio social. As escolhas e projeções para 

o futuro elaboradas pelos jovens se dão em meio às interações que vivenciam no universo 

objetivo e cultural que os circunda. Assim, a dimensão subjetiva da realidade (BOCK e 

GONÇALVES, 2009), tanto quanto a objetiva, deve ser considerada nas pesquisas e 

planificações relativas ao sistema educacional.  

A metodologia de Núcleos de Significação foi escolhida para produção e análise dos 

dados foi a dos (AGUIAR e OZELLA, 2006, 2013). Fundamentada no método histórico e 

dialético, esta abordagem possibilita que se apreenda as significações de futuro profissional dos 

jovens considerando que estes processos se dão um momento determinado da história da 

humanidade em que suas trajetórias de vida se constituem. Para compreender as escolhas 

realizadas por estes jovens devemos, portanto, analisar seus determinantes econômicos e 

culturais, que são historicamente constituídos, cujas características, contradições e 

componentes ideológicos particulares são relacionadas aos da sociedade em que se inserem. 

Assim, a abordagem metodológica utilizada deve possibilitar o estabelecimento das relações 

entre as singularidades e generalidades do fenômeno estudado. 

Para operacionalizar esta investigação, os participantes foram escolhidos a partir de suas 

características socioeconômicas e local de residência. São estudantes dos dois últimos anos do 

ensino médio regular diurno e residem em um dos dois municípios focalizados na pesquisa, São 

Desidério-BA e São Paulo-SP. Organizamos os alunos em dois grupos em cada cidade a partir 

de suas condições socioeconômicas mais privilegiadas ou desfavorecidas, formando quatro 

grupos de cinco integrantes em um total de vinte jovens. Estes jovens estão sendo atualmente 

contatados e selecionados a partir destas caracterizações. 
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Para produção dos dados utilizaremos um questionário para caracterização 

socioeconômica, cujo formato final foi pretextado e corrigido.  

Para conhecermos as trajetórias de vida e percurso escolar dos participantes, bem como 

seus projetos de futuro e significações de futuro profissional, será utilizada a técnica de grupo 

focal, a ser desenvolvida com cada um dos quatro grupos em separado. Posteriormente, um 

jovem de cada grupo participará de uma entrevista semiestruturada que nos possibilitará um 

detalhamento maior sobre os temas tratados nos grupos. 

 

Resultados  
A pesquisa encontra-se atualmente em sua fase inicial de coleta de dados. Os jovens 

estão sendo contatados, informados sobre as características da investigação e, então, se 

posicionando quanto a sua predisposição para participarem da mesma. Já temos, no município 

de São Desidério, quantidade de aceitações que supera o número de cinco jovens previsto para 

formação de cada um dos dois grupos. O mesmo processo será realizado no município de São 

Paulo. Pretendemos concluir o processo de produção de dados até o final do ano de 2016. 

 

Considerações finais 
Com os dados produzidos, buscaremos conhecer as significações de futuro profissional 

elaboradas pelos participantes, articulando estas significações às especificidades das realidades 

locais e ao cenário socioeconômico nacional e global. Temos a expectativa de que esta pesquisa 

contribua com o conhecimento a respeito das desigualdades relativas ao acesso ao ensino 

superior, à relação entre educação e trabalho e à reprodução das desigualdades sociais. 
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Introdução 
A questão da qualidade da educação oferecida nas instituições de educação infantil tem 

alcançado maior visibilidade desde os anos noventa do século passado, acompanhando as 

mudanças nos cenários políticos, sociais e legais trazidas com a redemocratização do Brasil 

(CAMPOS; FÜLLGRAF; WIGGERS; 2006). Neste texto apresentamos uma síntese dos 

desafios a serem enfrentados para a efetivação de uma educação pública de qualidade social 

para meninos e meninas com idade até três anos. Trata-se de uma pesquisa ainda em andamento 

sobre os entraves para o atingimento da Meta 1 posta pelo atual Plano Nacional de Educação 

(PNE) com vigência de uma década (2014-2024).  

A meta conta com 17 (dezessete) estratégias para transpor dois gigantescos desafios: o 

primeiro diz respeito à meta de universalização da Educação Infantil (EI) para crianças com 4 

e 5 anos de idade, em pré-escolas. Já o segundo trata da garantia de acesso de pelo menos 50% 

da população infantil com idades entre 0 e 3 anos em creches até o final do período de vigência 

do PNE, sem prescindir os princípios fixados pela Lei de Diretrizes e Bases Educacionais (LDB, 

9394/96) e pela Constituição Federal de 1988.   

Dentre as estratégias destacadas cinco referem-se diretamente à creche e somadas às 

demais, compõem o conjunto de estratégias que têm como finalidade viabilizar os objetivos da 

Meta 1 e de tornar possível o projeto de Educação de qualidade para todos, “com pleno acesso, 

inclusão, permanência e sucesso dos sujeitos das aprendizagens na escola” (BRASIL, Parecer 

CNE/CEB Nº8, 2010).  Nossa pergunta é: se cumpridas todas estas estratégias, atingiríamos, 

enfim, a qualidade social da educação?  

 

PNE e Qualidade Social da Educação 
Em 2014, aos 25 de junho, foi sancionada a Lei 13.005 que aprovou o segundo Plano 

Nacional de Educação (PNE) brasileiro, com vigência de dez anos. A referida lei define metas 

educacionais visando, dentre outros aspectos, a superação das assimetrias educacionais e 

sociais, de igual modo, “traz um conjunto e desafios para as políticas públicas voltadas à 

efetivação do direito à educação” (XIMENES, GRINKRAUT, 2014, p.79).  

A educação escolar é composta pelos seguintes níveis: “(I) educação básica, formada 

pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; (II) educação superior” (Art.21). 

Sendo que a primeira “tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores” (LDB, 9394/1996. Art. 22).  

Enquanto direito social e humano firmado sob a égide da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) e da Constituição Federal de 1988, a educação infantil, primeira etapa 

da educação básica, consiste em garantir o acesso e permanência das crianças com idades entre 

zero e cinco anos em instituições educativas que primem pela qualidade dos serviços ofertados.  

A respeito do conceito de qualidade social da educação, Nardi e Schneider (2012, p.2) 

colaboram, afirmando:  
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[...] tomar a qualidade a partir da dimensão social implica em avaliar as múltiplas 

determinações que afetam as condições de ensino e de aprendizagem nas escolas e 

não apenas validar dados numéricos os quais, muitas vezes, se encontram focados na 

ótica produtiva. 

 

Em concordância, Silva (2009, p.225) afirma que uma escola pública de qualidade social 

 
[...] é aquela que atenta para um conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas 

e culturais que circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e de 

estudantes em relação à educação; que busca compreender as políticas 

governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido político, voltados 

para o bem comum; que luta por financiamento adequado, pelo reconhecimento social 

e valorização dos trabalhadores em educação; que transforma todos os espaços físicos 

em lugar de aprendizagens significativas e de vivências efetivamente democráticas.  

 

A dimensão social da qualidade da educação está intimamente ligada à perspectiva de 

construção de uma sociedade justa e igualitária, por meio da articulação de uma política de 

inclusão social que, contemplando a educação como direito da cidadania seja capaz de garantir 

o acesso, a permanência e o aprendizado para todos os cidadãos.   

Posto desta forma é impossível pensar numa escola desvinculada dos interesses da 

maioria da população, uma vez que incluir “significa possibilitar o acesso e a permanência com 

sucesso, nas escolas, significa gerir democraticamente a educação, incorporando a sociedade 

na definição de prioridades das políticas sociais, em especial, a educacional” (CONED, 1997, 

p.2 apud Flach, 2012).  

 

Desafios 
Os desafios propostos pela Meta 1 do PNE parecem imensos,  quase intransponíveis 

quando analisamos  a  atual conjuntura política no nosso país e o prazo restante bem como a 

quantidade de estratégias que precisam ser observadas e cumpridas no prazo máximo de oito 

anos, quando findará o atual Plano. 

Se cumpridas, proporcionarão “a ampliação do atendimento, a redução das disparidades 

e [aprimorará] as condições de oferta da educação infantil no país” (XIMENES; GRINKRAUT, 

2014, p.88). Contudo, não se trata apenas de expandir o atendimento, trata-se, sobretudo de 

qualificar a oferta, o que implica, como observam Dourado, Oliveira e Santos (2007, p.10), a 

existência de insumos materiais e humanos e de condições de trabalho “articuladas às 

dimensões organizativas e de gestão que valorizem os sujeitos envolvidos no processo, os 

aspectos pedagógicos presentes no ato educativo [...]”.  Requer considerar as questões intra e 

extraescolares que permeiam essa temática e pressupõe também o papel ativo e responsável do 

Estado, tanto na formulação de políticas públicas que garantam a efetivação desse direito quanto 

no cumprimento de seu dever para com a educação pública, conforme preconiza a legislação 

(SILVA, DRUMOND, 2012).  

Das questões intraescolares podemos citar: a relação adequada entre o número de bebês 

e crianças pequenas por turma/agrupamento e por professor; a articulação de um currículo 

centrado nos interesses da infância, capaz de romper com cisão historicamente estabelecida 

entre a creche e a pré-escola e promover a superaração das culturas assistencialista e 

escolarizante no interior dessas instituições, bem como a promoção de práticas que valorizem 

e resgatem as contribuições dos povos negros e indígenas e também de estrangeiros na 

construção de nossa sociedade.  Formação continuada de todos profissionais que atuam na 

creche; as condições infraestruturais de atendimento, gestão democrática e participativa, a 

construção de uma proposta curricular inovadora, o diálogo e parceria entre a creche e as 

famílias, a distribuição e administração competente de recursos, entre outros aspectos, 

essenciais a uma Educação básica pública de qualidade.  
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No que diz respeito às questões extraescolares, citamos, dentre outras: a obrigação do 

Estado em cumprir o seu dever; a manutenção, ampliação, construção e reestruturação de 

creches; a construção e implementação de “redes" de orientação e apoio às famílias, articuladas 

às áreas de educação, saúde, segurança e assistência social; bem como a adoção do Custo Aluno 

Qualidade inicial (CAQi) “como política pública, assegurando em suas esferas, os insumos 

previstos para todas as escolas públicas, garantidos em seus planos de Educação e em leis 

orçamentárias” (TUTTMAN, 2015, p. 206).   

O atendimento da meta, isto é, a universalização e ampliação do acesso à EI não pode 

prescindir de um olhar especial para a qualidade. A garantia de padrões de qualidade se constitui 

em direito fundamental, salvaguardá-los deve ser o escopo das políticas públicas atuais para 

garantir a todos uma escola pública cidadã, inclusiva e equitativa.  
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Introdução 
O presente trabalho está vinculado ao Projeto de Pesquisa “Analisando Desafios do 

Currículo de Formação Inicial do Docente”, no curso de Pós-Graduação em Educação: 

Psicologia da Educação, da PUC-SP. Propõe investigar como a construção da profissionalidade 

se articula em um cenário de Presentismo que se observa na sociedade atual. A temática 

Presentismo, que significa um foco exclusivo e exagerado no presente, uma sensação de que 

somente o presente existe que não existe passado nem futuro (HARTOG), está configurada 

como um tema relevante em investigações de diversos países, devido à sua importância no 

universo educacional. 

A ação no campo da Educação, em especial do professor, implica olhar e planejar o 

futuro, já que o ‘produto’ de um professor (aluno) estará ‘pronto’ no futuro. Educamos hoje 

para formar o cidadão de amanhã. A ação do professor no tempo presente está pautada na 

intencionalidade de um planejamento que almeje uma ação conjunta com seus estudantes, a fim 

de construir um resultado positivo, um cidadão consciente e responsável. Enfim, um ganho 

sociocultural no processo educacional. 

A discussão da formação inicial e continuada de professores é uma tarefa política, 

técnica e exige um conhecimento, não somente da natureza das atividades exigidas pelo 

docente, como também da compreensão do espaço histórico e social onde o professor realiza 

suas atividades. Tornando-se necessário fornecer espaço nos cursos de formação para que haja 

processos que permitam a construção de uma subjetividade que leve em consideração a 

compreensão de ‘si’ e do ‘outro’. 

Dentre as diversas investigações que permeiam os contextos formativos, destaca-se a 

autoavaliação, pela característica de implicar uma autorreflexão, seja ela sobre si mesmo, seu 

contexto, suas circunstâncias, sua história e/ou sobre suas aspirações para o futuro. Assim 

acreditamos na autoavaliação como instrumento capaz de trazer uma autorreflexão a qual 

possibilitará que os participantes dessa pesquisa possam lançar um olhar sobre si mesmo, sobre 

o ‘outro’ sobre seu papel profissional e sobre seu futuro profissional. 

Partindo dessa premissa, o trabalho referido tem como objetivo: investigar como os 

estudantes de pós-graduação stricto sensu Educação: Mestrado Profissional, estimulados por 

um instrumento de autoavaliação, desenvolvem um processo reflexivo de reconstrução de uma 

subjetividade que inclua o outro, sua profissão e o futuro. 

 

Método 
A fim de cumprirmos o objetivo acima, o presente trabalho está em desenvolvimento a 

partir de duas etapas: 1ª Etapa- Revisão da literatura, reconhecimento do campo de pesquisa e 

elaboração da primeira versão dos instrumentos de coleta de dados (já concluída); 2ª Etapa- 

Aplicação dos instrumentos de coleta e elaboração do final do relatório de pesquisa (em 
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andamento). Tendo em vista que a pesquisa encontra-se em andamento, exploraremos somente 

a 1ª etapa da investigação já concluída. 

Este estudo foi iniciado no primeiro semestre de 2016. A investigação contou como 

participantes de pesquisa trinta e cinco (35) estudantes do Mestrado Profissional, com ênfase 

em Educação, de uma universidade particular, localizada na Zona Oeste de São Paulo - Capital. 

Os participantes são compostos por vinte e oito (28) estudantes do sexo feminino e sete (07) do 

sexo masculino. Do total dos participantes onze (11) são coordenadores pedagógicos, cinco 

(05) diretores, um (01) supervisor de ensino, quatorze (14) professores e quatro (04) outras 

profissões vinculadas a área da educação. A maioria dos participantes, dezoito (18), atua no 

município de São Paulo. 

Objetivando, nesta primeira etapa, o reconhecimento do campo de pesquisa e elaboração 

da primeira versão dos instrumentos de coleta de dados, foram elaborados três questionários 

focalizados cada um com seu eixo: Questionário 01- ‘Eu e o Outro’; Questionário 02- ‘Eu e o 

meu contexto’; Questionário 03- ‘sujeito: sou Eu’ 

No que tange ao Questionário 01- ‘Eu e os Outros’, objetivou-se que os respondentes 

expusessem como eles representam o Outro (Professor, Coordenador Pedagógico e Diretor) em 

duas dimensões: 1ª - enquanto papel/profissão distantes do participante e 2ª - como sujeitos 

integrados a determinado grupo que o ‘Outro’ pertence. Após a aplicação desse primeiro 

instrumento, os dados foram tabulados e geradas algumas categorias de análise prévia. Em 

seguida realizamos um feedback via exposição dos resultados do Questionário 01 e conversas 

reflexivas com os estudantes, o que forneceu subsídios para a elaboração do Q2.  

No que se refere ao Questionário 02- ‘Eu e o meu contexto’, objetivou-se que os 

respondentes apontassem sua relação com os seus contextos de vida. Foram elaboradas oito 

sentenças, no qual o respondente assinalava em uma escala de concordância (Concordo Muito, 

Concordo, Discordo, Discordo Muito) e justificava sua escolha com um comentário. Essas 

sentenças elaboradas foram geradas a partir de categorias que emergiram no Questionário 01, 

às quais foram exploradas com temáticas relativas em relação às escolhas do sujeito e seu 

contexto, aos acasos, responsabilidades sobre suas atitudes e crença no destino. Os dados foram 

tabulados e geradas algumas categorias de análise prévia, realizando um feedback dos 

resultados do Questionário 01 e 02 e conversas reflexivas junto aos estudantes. Este 

procedimento de coleta e exposição dos resultados prévios oportunizou a reelaboração de 

algumas categorias de análise, o que propiciou gerar o Questionário 03.  

O Questionário 03- ‘sujeito: sou Eu’, objetivou analisar como o sujeito representa a si 

mesmo. Por meio de seis questões abertas os respondentes eram solicitados a escrever sobre a 

representação sobre si mesmo, quais são suas dificuldades, facilidades, suas semelhanças com 

os ‘outros’, suas não semelhanças com os ‘outros’ e como o curso do Mestrado Profissional 

está relacionado com seu projeto de vida/futuro. Novamente, foram tabulados os dados e 

inseridas as categorias geradas por meio do Questionário 01 e 02. Na sequência, realizamos um 

feedback, apresentando os resultados do Questionário 03 acompanhado de conversas reflexivas 

junto aos estudantes. 

 

Resultados Parciais 
Na primeira fase os resultados apresentaram as seguintes informações: em relação ao 

primeiro (1º) questionário, foram levantadas duas categorias. Sendo que na primeira, chamada: 

“Predeterminantes”, encontram-se registros de destino, fatos que ocorrem alheios ao contexto 

social, como por exemplo, a “sorte e azar”. Na segunda categoria, nomeada como: 

“Determinantes”, os alunos concordam, por vezes, com o contexto, mas não compreendem que 

o sujeito pode se constituir, usam termos como: sociedade, contexto, individual, responsável, 

externos e etc. O “outro” parece como uma circunstância do contexto. 
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No segundo (2º.) questionário, busca-se encontrar como o sujeito é determinador das 

circunstâncias, ou seja, como se vê nos fatos que vive. Para isto, duas categorias nos ajudam: 

“Como se vê” e “Que papel o sujeito se vê no contexto”. O sujeito reconhece a força da 

educação, das oportunidades, da reflexão e vontade pessoal para conquistar o que almeja. 

Reconhece que muitas escolhas nascem do contexto em que vive, em vez de atribuir o que possa 

acontecer de ruim ao destino ou predestinação, dessa forma precisa aprender a articular as 

circunstâncias para atuar bem. 

Já no terceiro (3º.) questionário os resultados mostram que, ao falarem de si mesmos, 

evidenciam-se as respostas do grupo feminino (mais de 50% do grupo) que utilizam 

majoritariamente indicadores de cunho emotivo onde se afirmam como seres humanos (pessoa, 

ser humano, ser frágil); enfatizam seu gênero (sou mulher, mãe, esposa); e declaram suas 

qualidades (determinação, aprimoramento e busca). Já o grupo masculino, ao falar de si mesmo, 

coloca-se como profissional (professor, profissional de educação). Sobre os relatos de “Quais 

as suas principais dificuldades?”, encontramos os que identificam o “outro” como sendo aquele 

com quem se relaciona ou com quem encontra dificuldades. Destaca-se o fato que, lidar com o 

“tempo pessoal” como prioritário em sua organização. Em contrapartida, frente à questão sobre 

“Quais as suas principais facilidades?”, nos traz três destaques. A primeira “Organizar”: 

Disciplinar meu trabalho e meus estudos, Objetividade e Praticidade. Na segunda 

“Comunicação”: Expressão e Falar em público, Escrita e Argumentação. Por fim, a terceira 

“Ouvir o Outro”: Tolerância e Auxílio. 

Ao investigar sobre “No que sou semelhante ou no que o outro é igual a mim?, depara-

se com a presença do ‘outro’ ser sempre presente (alteridade). Destaca a “Busca” (busca por 

educação melhor, busca por qualidade, enfim, uma “utopia promissora”) e “Valores” 

(dedicação, perseverança e vontade de fazer melhor) como fatores importantes nesta questão. 

Com relação à questão “O que sou e outros não são?” demonstram que se esforçam mais do 

que os demais, não são políticos, não se fazem de vítima e sempre estão em busca de algo com 

persistência e motivação. Por fim, pergunta-se sobre “O Mestrado Profissional e projeto de 

vida” e trazem uma visão positiva (entusiasmo verdadeiro pelo conhecimento), o projeto de 

vida e realização do mestrado estão juntos, há o aprimoramento profissional, uma verdadeira 

“auto alimentação” e tudo funciona com projeto coletivo. 

 

Considerações Finais 
O discurso normativo não é só normativo e não é zona muda. Desvelar o sujeito para 

seguir a pesquisa do Futuro necessita, inicialmente, de dois pontos importantes. Primeiro sair 

do discurso anônimo e entrar nele de forma participativa: a “Reflexão”, pois no processo dele 

falar de si mesmo não existe o bom ou o mal, não há julgamentos, porém esse processo 

demonstrou a importância dos alunos de Mestrado Profissional em Educação aprender a se 

ouvir. O segundo ponto: o ‘Outro’. Faz-se necessário que ele compreenda os diferentes ‘outros’ 

com os quais interage em sua profissão e que o constitui enquanto professor. Identificar o 

‘outro’ como constituidor dele mesmo dentro de um contexto, também significa se distinguir 

desse ‘outro’. Assumir-se diante dele. Enfim, o reconhecimento do ‘outro’ que me constitui 

possibilita o respeito, a reciprocidade e a compreensão de “Quem sou eu como profissional”. 

Para que, em um terceiro passo, possa-se buscar “Qual o projeto de futuro que possuem?” 

e assim levar um instrumento de sentido de futuro com o objetivo de aumentar o nível de seu 

envolvimento. Esta pesquisa nos provoca a seguir e preparar o aluno do Mestrado Profissional, 

para uma autorreflexão mais aprofundada a respeito de si mesmo e de sua trajetória. 
 

Referência 
HARTOG, François. Regime de Historicidade: presentismo e experiências do tempo. BH: Autêntica, 2013. 
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Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Exame Nacional do 

Ensino Médio. História. 

 

Introdução 
Este estudo buscou identificar a relação entre PCNEM e ENEM para o cumprimento de 

um programa educacional. A intenção foi identificar que tipo de relação existe entre as políticas 

para o ensino médio, na disciplina de História e os conteúdos, habilidades e competências 

presentes nas avaliações em larga escala.  

Com as exigências do mercado de trabalho de um profissional menos técnico e com 

mais habilidades cognitivas para lidar com as novas tecnologias e com a velocidade da 

informação e, ainda, características comportamentais para saber trabalhar em equipe, tem-se 

dado atenção especial a esta etapa de ensino. Embora, as discussões políticas direcionadas para 

o ensino médio só tenham se intensificado às vésperas do novo milênio, final do século XX 

(NEUBAUER et al, 2011). 

 

Método 
O caminho metodológico que foi percorrido para este estudo implicou: pesquisa 

documental: das políticas públicas educacionais brasileiras e dos cadernos do ENEM (BRASIL, 

2013), através da leitura e quantificação das questões da área de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, “[...] nas quais o conhecimento histórico — informações ou conceitos — é 

requerido indispensável ou acessoriamente para a resolução do enunciado” (CERRI, 2004, 

222). A seleção do período foi de 2009 a 2012. Na organização dos dados, optou-se pela 

construção de tabelas e gráficos para sua apresentação, de forma a contribuir com uma melhor 

visualização dos dados encontrados, levando-se em conta duas grandes categorias: 

Competências e habilidades. 

 

Resultados 
Na análise documental, o primeiro ponto a salientar, quando se analisam as duas 

políticas educacionais para o ensino médio – uma de organização curricular e outra de 

avaliação, é que a primeira deveria subsidiar a segunda, ou seja, os PCNEM deveriam garantir 

ao aluno um bom desempenho no ENEM, mas o que se observa é o oposto (MINHOTO, 2009, 

p. 34). 

Como principal aproximação, pode-se citar o ensino baseado no desenvolvimento de 

competências e habilidades, a preocupação com a contextualização do ensino e com a 

interdisciplinaridade, que possibilitam um ensino não limitado à memorização de conteúdos, 

mas voltado à capacitação do aluno na compreensão de si mesmo e do seu tempo, além de 

utilizar-se dos conhecimentos adquiridos para solução de situações-problema presentes no 

cotidiano. 

As questões foram distribuídas pela sua pertença a um conteúdo clássico e de acordo 

com as competências e as habilidades principais exigidas para a execução da questão. Foi 

possível observar que algumas competências/habilidades foram recorrentes, como, por 

exemplo, as competências: 1, 2 e 3; e as habilidades 1, 2, 7, 9, 11 e 13, incluídas nestas 

competências. Estas competências enfatizam a construção cultural das identidades; as 

transformações geográficas resultantes das relações socioeconômicas e culturais de poder; e a 
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compreensão dos processos históricos das instituições e movimentos sociais na disputa do 

poder. Pouco se exigiu, no entanto, das competências relacionadas à relação do homem com a 

natureza (competência 6) e sobre à competência relacionada às técnicas e tecnologias (4). 

Com relação à História Geral, apenas duas questões de Idade Antiga foram exigidas, 

contra dezenove da Idade Contemporânea. E, com relação à História do Brasil, o período do 

Império é três vezes menos exigido em comparação ao período República. E, ainda, não parece 

haver prevalência dos conteúdos de História do Brasil (57%) com relação aos de História Geral 

(43%), como é preconizado nos PCNEM.  

De acordo com as informações coletadas, os temas relacionados à História do Brasil – 

República e História Geral – Idade Contemporânea são os mais utilizados na elaboração dos 

itens, ao passo que História do Brasil – Império e História Geral – Idades Antiga e Média, 

pouco aparecem, além disso, História do Brasil – Pré-Colonial e História Geral – Pré-História 

não apareceram em nenhuma das avaliações analisadas. Isto configurou a utilização da 

disciplina História como instrumento de compreensão do presente, ignorando temas 

relacionados com a evolução e as transformações da sociedade ao longo de toda a história das 

ações humanas. 

 

Discussão 
Com relação à construção das duas políticas (PCNEM e ENEM), foi possível notar um 

descompasso em sua criação, visto que a primeira deveria subsidiar a segunda, mas, o que 

ocorreu foi o contrário, pois a primeira avaliação do ENEM ocorreu em 1998, antes mesmo da 

criação dos PCNEM (que foi em 1999). Isto ocorreu novamente quando da estruturação do 

Novo ENEM, em 2009, que destacou entre seus objetivos a reorganização curricular do ensino 

médio. 

Além disso, foi possível verificar que o ENEM tem destacado a disciplina História como 

um instrumento de compreensão do presente. Isto pode ser verificado ao identificar um grande 

número de questões dentro dos grandes recortes clássicos: Idade Contemporânea e Brasil 

Império, priorizando o estudo do passado recente e negligenciando o estudo de fatos históricos 

de tempos mais distantes. 

Quando se pensa em políticas avaliativas, logo vem à mente as políticas de currículo, 

partindo-se para a observação, cada vez mais presente nos meios escolares, de que a relação 

entre elas deveria ser vertical, pois um “[...] dos fatores que condiciona a efetivação do currículo 

é a avaliação externa à escola” (CERRI, 2004, p. 214). No entanto, a valorização dos resultados 

vem fazendo com que esta relação seja invertida, ou seja, que as avaliações externas sejam as 

direcionadoras do currículo da escola, com poder de instrumento de seleção para as 

universidades (SOUSA et al, 2012) e de ranking das escolas (NEUBAUER et al, 2011). 
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Palavras-chave: Representações sociais; Futuro; Educação Profissional. 

 

Introdução 

“O futuro é aqui agora” canta Charlie Brown Jr., “Qual será a educação do futuro?” 

perguntam Jarauta e Imberón (2015), assim, entende-se que conhecer as nossas próprias 

projeções sobre o futuro é definir onde se está e para onde se pretende ir. Este é o sentido desse 

estudo, compreender hoje as representações sociais de futuro de docentes e gestores de uma 

instituição de ensino profissional.   

Partindo de um projeto de pesquisa mais amplo coordenado pela Profa. Clarilza Prado 

de Sousa, financiado pelo CNPq, que visa analisar os desafios do currículo de formação inicial 

do docente, o presente estudo procura identificar elementos que possam vir a ser utilizados em 

propostas de intervenção visando à modificação de práticas docentes.  

Para Sacristán (2015), embora realizada no presente, a educação sempre dará seus frutos 

no futuro. Educar é fazer algo pelo “dia de amanhã”, que é dos outros; e traz a esperança de que 

o “amanhã” deve ser melhor. Neste cenário, os formadores de políticas de gestão e os docentes 

que elaboram os currículos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio profissional 

deveriam ter em mente o contexto no qual se insere esta formação.  

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), no Brasil, compõem a 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e se dedicam à formação orientada para 

o trabalho, buscando articular o que é ensinado e o que é demandado pela sociedade. Sob a 

perspectiva ontológica, o trabalho não se limita apenas à atividade laborativa ou ao emprego, 

mas à produção de todas as dimensões da vida humana. O trabalho como princípio educativo 

deriva do fato de que todos os seres humanos precisam produzir meios para sua subsistência, a 

partir de suas relações com a natureza, figurando, assim, em um direito e um dever. Dever de 

ser aprendido e socializado pois, é através do trabalho que o ser humano pode se recriar e 

produzir sua existência. A educação profissional, nesse sentido, possibilita compreender o 

processo de produção integralmente, através da associação entre trabalho produtivo e educação 

intelectual, configurando-se numa educação não dicotômica, mediadora do processo de 

produção e do processo político, ideológico e cultural. 

É relevante considerar as características da sociedade atual quando se pretende abordar 

a educação profissional e tecnológica, pois é para esta sociedade e por meio dela que os 

professores e gestores dos Institutos Federais atuam. Diversos autores que descrevem a 

sociedade atual falam no “presentismo” como uma característica marcante em diversas 

sociedades da atualidade (Wieviorka, 2015; Touraine, 2013; Jodelet, 2009; Bauman, 2007). 

Entende-se esse “presentismo” como típico de uma sociedade voltada para a atualidade 

imediata, sem busca de futuro, principalmente orientada pelo mercado. O presentismo, para 

Wieviorka (2015) enaltece o passado e ignora o futuro. Esta perda de sentido a que se referem 

os autores, o déficit de orientação, a incapacidade de projeção em relação ao futuro é um 

fenômeno mundial e vem sendo descrito nas Américas, na Europa, na China e em outros países.  
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Esse cenário de presentismo na educação e na formação de profissionais revela uma 

dicotomia que evidencia uma fragmentação entre essa formação e a sociedade na qual esses 

profissionais vão atuar. Nesse sentido, o presente estudo, comprometido com a formação desses 

profissionais indaga os professores e gestores, procurando trazer à consciência e ao debate a 

problemática que estão vivendo. 

 

Objetivo Geral 
Analisar as representações sociais sobre o futuro de professores e gestores na educação 

profissional de nível médio de uma unidade de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Especificamente, pretende-se analisar a visão de futuro 

apresentada pelos respectivos grupos de sujeitos; e analisar como estes grupos se percebem no 

presente e no futuro. 

 

Método 
Como o aporte teórico deste trabalho baseia-se especialmente na Teoria das 

Representações Sociais, o método a ser utilizado atenderá às diretrizes definidas por esta teoria. 

Dentre os procedimentos de coleta de dados utilizar-se-ão: análise documental, entrevistas em 

profundidade e grupo focal. A análise documental permitirá a identificação de conflitos de 

orientação construídos durante o processo de institucionalização dos Institutos Federais. A 

identificação dos conflitos de orientação possibilitará a elaboração de um roteiro de Grupo 

Focal a ser realizado com professores e gestores da Instituição. Somente após a coleta e análise 

dos dados do Grupo Focal será elaborado um roteiro de entrevistas em profundidade. 

Optou-se por pesquisar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo, haja vista ser o maior Instituto Federal do Brasil, cuja trajetória centenária representa um 

campo fértil à pesquisa. Os sujeitos da pesquisa são gestores e docentes, lotados no Campus 

São Paulo do Instituto Federal pesquisado, selecionados de acordo com o tempo de serviço na 

Rede Federal, de forma a possibilitar que esses sujeitos indiquem como os conflitos da 

institucionalização afetam de alguma forma suas representações sobre futuro.  

Os instrumentos de coleta de dados para este estudo são: Roteiros do Grupo Focal e 

roteiros de entrevista em profundidade. Os dados coletados nas entrevistas serão trabalhados 

para processamento no programa Alceste, conforme a descrição a seguir.  

Os dados serão analisados por meio de uma combinação de técnicas. Os dados obtidos 

em entrevistas em profundidade serão preparados para a utilização do Software ALCESTE 

(Analyse lexical par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte), para a elaboração de 

classes e de contextos onde serão destacados os aspectos mais relevantes para os sujeitos 

pesquisados que, uma vez analisados, servirão de base para a elaboração de novo roteiro de 

grupo focal, que será aplicado visando o aprofundamento de aspectos relevantes à pesquisa. Em 

entrevistas que sejam de significativa relevância para os objetivos da pesquisa utilizar-se-á a 

análise de conteúdo, na perspectiva de Franco (2012), a qual também será utilizada na análise 

dos dados coletados em grupos focais. 

 

Resultados e Discussão 
Nessa pesquisa, está-se analisando como a gestão contempla a perspectiva de futuro e 

que futuro se delineia a partir das ações que realiza. A falta, muitas vezes, de uma clareza de 

futuro pode revelar contradições entre o futuro delineado pelas ações do presente e o futuro 

propagado pelos instrumentos legais, pelas proposições definidas no planejamento 

institucional, e mesmo nas representações que os gestores têm sobre o futuro da instituição. 

A pesquisa ainda está em fase inicial, portanto, os resultados que ora se apresentam são 

parciais. Estão sendo analisados os seguintes documentos legais e institucionais: leis e decretos 

que instituem e modificam a educação profissional e tecnológica entre os anos de 1909 e 2008; 



IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

31 
 

Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (Lei de criação dos Institutos Federais); Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2009-2013) e Relatório de Gestão do Campus pesquisado 

(2009-2013). A partir da análise das leis e decretos está-se elaborando uma matriz de 

indicadores para identificar as principais mudanças institucionais ocorridas no período estudado 

no que se refere ao ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. Uma segunda matriz de 

indicadores correlaciona a Lei 11.892/08 aos documentos institucionais de planejamento e 

monitoramento da gestão do Instituto Federal pesquisado compreendendo o período de 2009-

2013. A organização e análise desses documentos permitirão a identificação de dilemas e 

desafios que servirão de base para a elaboração dos roteiros iniciais de grupo focal, conforme 

mencionado anteriormente.  

 

Considerações  
A análise do contexto social e das ações do sujeito nesse contexto exige a compreensão 

do elo social que o define, dos valores que o orientam (WIEVIORKA, 2015). Desta maneira, 

analisar a representação de futuro dos gestores e professores envolve discutir o envolvimento 

dos mesmos com os problemas da escola, da formação, como um caminho para se construir 

processos de formação de profissionais significativos e voltados para o futuro. O pensamento 

do formar para quê e por quê recoloca aos formadores de professores, aos próprios professores, 

aos gestores e aos alunos em formação, o caminho da prática social da busca de sentido, da luta 

por uma qualidade de educação, bem como a uma melhor qualidade na atuação profissional, na 

vida como cidadão que faz parte de um determinado contexto social e, portanto, pode 

influenciar e agir em prol da melhoria da sociedade como um todo. A qualidade da educação 

assim definida prevê a universalização da aquisição de saberes e a busca da construção de uma 

sociedade justa e humanizada em que haja promoção da solidariedade. 

Acredita-se que, a partir de uma análise que articule como a gestão e os docentes 

contemplam a perspectiva de futuro e o futuro que se delineia a partir das ações que realizam, 

serão desveladas as representações sociais de futuro dos professores e gestores desta instituição 

centenária, trazendo em seu bojo dilemas e desafios que, uma vez conhecidos e debatidos 

podem contribuir positivamente para uma melhor gestão da instituição.  
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Introdução 

O início do século XXI apresenta uma gama de fenômenos sociais que caracterizam 

uma Cultura Belicista, tais como: injustiças, exclusão, intolerância, violências e muitas outras 

mazelas sociais (JAMES, 1963). Nesse contexto, determinadas organizações internacionais 

(ONU, 1999) e investigadores (GALTUNG, 1976; JARES, 2007; MILANI, 2003) salientam 

para a necessidade de ser realizada uma Educação para a Paz (EPP), com vista ao 

desenvolvimento da Paz.  

A EPP se apresenta como uma educação fundamentada em valores, em direitos humanos 

e para a efetivação de direitos humanos, dirigida para uma ação positiva no coletivo e de cunho 

transdisciplinar que afeta todas as etapas educativas. Nesse entendimento, podemos afirmar que 

educar para a paz, necessariamente, parte de uma Cultura de Paz que imperiosamente objetiva 

uma nova produção cultural e de práticas que se contraponham à Cultura da Belicista (JARES, 

2007). É valido aditivamente reforçar que a EPP, enquanto campo investigativo complexo, 

plástico e de acentuando caráter filosófico, pode ser compreendida como um objeto que agremia 

múltiplos princípios, em especial, os princípios da Justiça, dos Direitos Humanos, da 

Tolerância etc.  

Partindo desse contexto e reconhecendo que o fenômeno educacional é circunscrito por 

múltiplos processos simbólicos, de significação e sentido, trazemos à baila o aporte teórico da 

Teoria das Representações Sociais (1961) (TRS) desenvolvida por Serge Moscovici, para nos 

auxiliar na investigação dos seguintes quesitos: Quais as representações sociais que os jovens 

têm acerca da Educação para a Paz? No que tange aos princípios da Educação para a Paz, como 

os jovens representam a Tolerância?  

Por meio dessas indagações, a presente pesquisa, em andamento, tem por objetivo 

elaborar e validar uma Matriz de Referência que subsidie uma pesquisa empírica a respeito das 

representações sociais de jovens sobre a Educação para a Paz, especificamente relacionada ao 

princípio da Tolerância. Abalizam como fundamentais prerrogativas para realização dessa 

investigação duas justificativas complementares de natureza Técnica e Teórica: 

No que tange à justificativa Técnica, salientamos que a valia da construção da Matriz 

de Referência tanto nos estudos em representações sociais, bem como nas investigações da EPP, 

oportuniza uma maior delimitação do nosso objeto de pesquisa. Portanto, perfazendo-se como 

uma temática de pesquisa transpassada por um conjunto de conceitos plásticos e fluidos, a EPP, 

ao ser estruturada a partir do auxílio teórico em uma Matriz de Referência, assume um 

detalhamento, especificação e objetividade de quais princípios e dimensões estão sendo 

investigados. 

Já a justificativa Teórica que norteia nosso trabalho, habita na aproximação teórica da 

TRS com os estudos da Pesquisa para a Paz (GALTUNG. 1976), mirando, sobretudo, uma 

análise psicossocial da EPP; ou seja, investigar no sujeito, sua subjetividade e práticas sociais, 

reconhecendo seu contexto histórico, cultural, afetivo etc (MOSCOVICI, 2012). Logo, 

investigar a EPP, apoiados na TRS oportuniza notadamente, bases para analisarmos o sujeito 
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em uma realidade cultural que reconhece a existência da contradição, dos afetos, da violência 

etc.  

 

Método 

Para alcançar o objetivo de construir e validar uma Matriz de Referência que subsidie 

um estudo empírico a respeito das Representações Sociais de Jovens sobre a Educação para a 

Paz-Tolerância, o presente estudo está sendo desenvolvido em quatro etapas:  

1ª Etapa- Revisão da bibliográfica, uma centrada nos referenciais teóricos da EPP e da 

TRS, e outra em teses, dissertações (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações- 

BDTD; da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES e; 

Repositório da PUC-SP) e artigos científicos (Base de dados do SciELO).  

2ª Etapa- Subsidiados pelos referencias e pesquisas inventariadas na primeira etapa de 

nosso estudo, demos inicio a elaboração da Matriz de Referência. Para o princípio da Tolerância 

foram geradas três dimensões (Liberdade de Pensamento e Expressão; Direitos Sociais e; 

Política- Ideológicas), com cinco indicadores qualitativos cada. Por fim, fora estruturada a 

primeira versão da Matriz de Referência.  

3ª Etapa- Validação da Matriz de Referência, junto ao grupo ‘de prestígio’. Para 

composição do grupo ‘de prestígio’ adotamos os seguintes critérios: 1. Professores 

universitários com formação em Filosofia, Teologia, Sociologia e Psicologia; 2. Possuir 

conhecimento acerca da temática da Paz, Valores Morais, Educação e Direitos Humanos. No 

primeiro semestre de 2016, foram encaminhados via e-mail noventa e quatro (94) cartas convite 

para professores de duas universidades públicas e uma privada. Obtivemos, contudo sete (07) 

pareceres avaliativos da Matriz de Referência.  

4ª Etapa- Procedimento de organização, análise do parecer do grupo ‘de prestígio’ e 

edição definitiva da Matriz de Referência. A referida etapa se subdivide em duas fases: 

tabulação quantitativa e qualitativa das sugestões dos pareceristas e; edição definitiva da Matriz 

de Referência. 

 

Resultados e discussão 

Os sete pareceres avaliativos da Matriz de Referência têm demostrado concordância 

com grande parcela dos indicadores de Tolerância elaborados por nós. Verificamos 

sinteticamente que o grupo ‘de prestígio’ comunga do acentuado teor filosófico que perfaz a 

temática da EPP, sendo em 57% dos pareceres sugerida alguma complementação bibliográfica 

de cunho filosófico, ou sociológico.  

É evidenciado, ainda, segundo os respondentes, que a Tolerância, por vezes pode 

assumir um sentido vinculado à aceitação, passividade ou conformação. Tais resultados 

compartilham, por sua vez, de algumas ponderações de Jares (2007), para o autor, há na 

coletividade um entendimento consensual ‘laissez faire’ de Tolerância, elemento o qual a a 

EPP tem como compromisso apresentar  outras perspectivas e compreensões de Tolerância, 

isto é, uma Tolerância ativa, em prol do respeito aos Direitos Humanos¸ atenta as alteridades 

etc (ONU, 1999). 

O terceiro e último resultado parcial que podemos inventariar dos pareceres, é que para 

os respondentes, a Matriz de Referência elaborada pode ser ampliada, também, para outros 

públicos que não somente jovens, visto que tal material apresenta uma potencialidade 

qualificada. 

 

Considerações finais 

Os resultados parciais têm demonstrado aprovação dos pareceristas em relação à Matriz 

de Referência, entretanto, sinalizam com sugestões de serem alteradas algumas palavras 

(verbos) na descrição de quatro indicadores qualitativos da Tolerância, a fim de evitar 
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dualidades.  Ratificamos, novamente, que o presente estudo, em fase final, objetiva, a partir da 

elaboração definitiva da Matriz de Referência, subsidiar estudos empíricos a respeito das 

Representações Sociais de Jovens sobre a Educação para a Paz-Tolerância.  
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As histórias da educação social e da educação não formal não coincidem entre si. Suas 

terminologias se mostram, na literatura, pouco claras e suas origens também se apresentam de 

maneira diversa, ora referindo-se aos autores do Brasil, ora a eventos ocorridos na Europa e 

Estados Unidos. Pretende-se, neste trabalho, esclarecer como se desenvolveu essas educações, 

atrelando-as, sobretudo, à história da educação escolar e de suas respectivas conjunturas 

históricas. Utilizou-se o materialismo histórico-dialético para a leitura e análise do tema, 

adotando-se a concepção de que a história é a história da produção humana e seu movimento 

se dá por meio da superação daquilo que foi produzido anteriormente. Foi feita, para este 

trabalho, uma revisão integrativa de textos que abordavam o tema. Duas histórias diferentes 

foram levantadas e serão expostas: a da Pedagogia Social (teoria que embasa a educação social) 

e a da educação não formal.  

Muitos são os precursores da Pedagogia Social apontados: Platão, Immanuel Kant, 

Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Wilhelm August Fröbel e Iohannes Amos Comenius 

(CARO; GUZZO, 2004; MOURA, 2011; MACHADO, 2011; PAIVA, 2015). Os autores, no 

entanto, não especificam no que os estudiosos, filósofos, educadores e pedagogos contribuíram 

para o desenvolvimento da Pedagogia Social. A Pedagogia Social traz como fundamento de sua 

teoria diferentes concepções de homem e de mundo. As posições gnosiológica e epistemológica 

adotadas não são esclarecidas, no entanto, consegue-se deduzir, estudando a sua matriz teórica, 

a corrente filosófica idealista como um possível componente. Sobre o termo Pedagogia Social, 

tem-se o registro que fora utilizado pela primeira vez por Karl Mager, em 1844, na revista 

Pädagogische Revue (Pedagogia revista, tradução nossa). Mager (1844) explica que a 

Pedagogia Social seria a síntese da Pedagogia Individual e Pedagogia do Estado ou Coletiva. 

Relata que na Antiguidade Grega não se tem conhecimento de uma educação individual, que 

só aparecerá com o cristianismo. Escreve que os seus contemporâneos erram por apenas 

considerar a Pedagogia Individual, sem esta ser útil ao Estado. Compreende que em sua época 

a ciência precisa ser mais abrangente e se completar com a Pedagogia do Estado, assim como 

fizera Platão e Aristóteles, mas não de maneira tão radical quanto esses. Precisam, deste modo, 

adotar a Pedagogia Social. Somente em 1850, mesmo após a publicação do artigo de Mager, 

que o conceito de Pedagogia Social foi definido por Adolf Diesterweg na obra Wegweiser zur 

Bildung für Deutsche Lehrer (Bibliografia para a Formação dos Mestres Alemães) (CARO; 

GUZZO, 2004; MACHADO, 2011). Contudo, em nenhuma literatura na língua portuguesa foi 

encontrada esta definição, o que nos faz inferir sobre seu alcance na constituição da teoria 

brasileira sobre Pedagogia Social. Apesar de não haver esta definição, nas palavras de Caro e 

Guzzo (2004, p. 39-40, grifo nosso), na “Alemanha, era frequente referir-se a essa ciência 

[Pedagogia Social] com a expressão “Jugendhilfe” (ajuda à juventude), com três sentidos 

diferentes: ajuda educativa, profissional e cultural à juventude”. Baena, Sáenz e Cabanas (2002) 

consideram três fases da história da Pedagogia Social na Alemanha: a primeira, vinculada a 

Natorp e a sua concepção de Pedagogia Social, reclassificada pelos autores como Pedagogia 

Sociológica, uma vez que a Pedagogia Social de Natorp não é desvinculada das ciências da 

Educação, mas é uma versão da Pedagogia, que deveria ser social; a segunda, iniciada por Nohl, 

que considera a Pedagogia Social como disciplina integrada à Pedagogia Geral, realizada por 
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meio de atividades educativas ligadas à realidade concreta em espaços que não os da família e 

da escola, em que se busca o bem estar do sujeito e a modificação das condições ambientais; e 

a terceira, que se inicia a partir de 1945 e é marcada por um aprofundamento metodológico e 

conceitual do tema. Nota-se que a Pedagogia Social foi descrita sob diversas perspectivas, mas 

não se consegue precisar como chegou ao Brasil e qual delas é a adotada hoje, caso alguma 

seja. A referência que se faz atualmente, muito comumente, não é a de autores estrangeiros, 

mas, sobretudo, a Paulo Freire e à Educação Popular.  

Sobre a educação não formal, Pastor Homs (2001) faz um levantamento sobre a origem 

e evolução do conceito, assim como Garcia (2009) e Trilla (2008), e todos citam Philip H. 

Coombs e o seu livro ‘The World Educational Crisis: A Systems Analysis’ (A crise mundial da 

educação: uma análise de sistemas), de 1968, como um marco para a educação não formal. 

Coombs foi diretor da UNESCO de Paris na década de 1960 e sugere que a educação não formal 

deveria constituir “um importante complemento para o ensino formal de qualquer país” 

(COOMBS, 1986, p. 198), no entanto, relata que as atividades deste campo, por terem muitas 

combinações e serem pouco claras, são de difícil classificação. Além disso, salienta que sua 

clientela é pouco definida, seu surgimento é espontâneo e a responsabilidade por sua 

administração, coordenação e manutenção divide-se entre o público e o privado, o que impede 

um planejamento sistemático de suas metas e diretrizes. Coombs (1986) assinala que os 

objetivos da educação não formal, em países em desenvolvimento, como o Brasil, seriam de 

dar acesso a agricultores, operários e pequenos comerciantes a um conjunto de habilidades e 

conhecimentos “a serem utilizados em benefício de seu próprio desenvolvimento e de seu país” 

(p. 203) e também de melhorar a capacidade de pessoas já qualificadas, como uma espécie de 

treinamento em serviço. Trilla (2008) mostra que ao final dos anos de 1960 e início de 1970 

surgiram algumas propostas sobre educação, como a de Coombs, fundamentais para entender 

o desenvolvimento do setor educacional formal e não formal. Elas foram qualificadas pelos 

críticos como tecnocrático-reformistas. Gohn (2011) enfatiza que, no Brasil, a educação não 

formal passou a ter destaque nos anos de 1990, devido às mudanças na economia, na sociedade 

e, em função disso, no trabalho, passando-se a exigir uma aprendizagem de habilidades 

extraescolares. Tudo isso foi respaldado pelas mesmas agências e organismos internacionais 

que possibilitaram a divulgação de documentos estadunidenses nos anos de 1960, como ONU 

e UNESCO. Uma leitura crítica desses acordos internacionais realizados em torno do 

movimento Educação para Todos é feita por Libâneo (2012). O autor aponta as boas intenções 

dos documentos lançados, mas salienta que eles precisam ser analisados: “com base nas 

políticas globais definidas pelos organismos internacionais para os países pobres (BIRD, 

PNUD, BID, UNESCO, UNICEF), de modo a obter o significado contextualizado de tais 

termos” (p. 18).  

Apresenta-se a educação social e a educação não formal como tendo bases diferentes, 

porém ambas estão atreladas à conjuntura política e econômica de seus países de origem e têm, 

em seus fundamentos, conceitos idealistas e ideológicos bem consistentes. Em função disso, o 

esclarecimento de seus processos constitutivos permite a desnaturalização e a possibilidade de 

superação das teorias que baseiam as atividades realizadas nesta área.   
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: RELATOS DE PROFESSORES ACERCA DA 

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA ENTRE ESTUDANTES NA 

ESCOLA. 
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Introdução 

A violência na escola tem sido, nos últimos trinta anos, tema de interesse das mídias, da 

comunidade acadêmica e, sobretudo, dos profissionais de educação que trabalham em escolas 

públicas de educação básica, que, juntamente com os estudantes, são os que mais sofrem o 

problema da violência (ABRAMOVAY e RUA, 2002). Para compreender melhor o fenômeno 

da violência na escola realizamos revisão de literatura de estudos nacionais e estrangeiros, uma 

vez que o problema não afeta apenas as escolas brasileiras (HEREDIA, 1997; BLAYA, 2000; 

CHARLOT, 2002; DEBARBIEUX, 2002; BORDIEU e PASSERON, 2014). O Observatório 

Europeu de Violências nas Escolas (1997) realizou diversas pesquisas que tratam da violência 

nas escolas: Inglaterra, Alemanha, Espanha, França, Holanda e Suécia. Existem pontos muito 

semelhantes entre as características do fenômeno no Brasil e as manifestações de violência 

analisadas pelo Observatório Europeu de Violência na Escola: há pelo menos três tipos de 

violência. Charllot (2002) refere que há a violência da escola, caracterizada por ser de natureza 

institucional, envolvendo as relações de poder; dá-se no tratamento dado aos alunos pelos 

docentes e demais profissionais, por meio de dominação e hierarquização que não permitem 

contestação; aproxima-se do conceito de violência simbólica de Bordieu e Passeron (2014). A 

violência à escola: ataques contra a instituição ou aqueles que a representam, como são os atos 

de vandalismo contra o prédio, bem como insultos e/ou ameaças aos professores e demais 

profissionais que nela atuam. A violência na escola: aquela que se produz no interior do espaço 

escolar, entre alunos ou entre alunos e pessoas que venham de fora da escola e nela cometem 

agressões, levantando a questão de por quais motivos a escola não está mais a salvo de 

violências que, antes, só aconteciam fora dela. Ao especificar violências que ocorrem na escola, 

não podemos deixar de citar os casos de estudantes que agridem os docentes. Embora sejam os 

mais denunciados, chegando, por vezes, a ser noticiados pela mídia, a violência que mais ocorre 

na escola é a dos estudantes contra estudantes e não de estudantes contra docentes (CHARLOT, 

2002). 

Nosso projeto de pesquisa, tendo em vista delimitar um tema tão amplo, trata apenas da 

violência na escola, especificamente a violência que ocorre entre os estudantes, que se 

configura como agressões físicas e verbais. Sposito (2001) realizou revisão da literatura 

existente no Brasil sobre violência escolar, publicadas entre os anos de 1980 e 2000. La Taille, 

Souza e Viziolli (2004) realizaram uma revisão da literatura de dissertações, teses e artigos 

científicos que versassem sobre ética, moral e educação, publicados no Brasil entre os anos de 

1990 a 2003. Campos e Marquezini (2012) fizeram a revisão da literatura de artigos que 

correlacionassem os temas “desenvolvimento moral” e “violência” publicados entre 2007 e 

2012. Vivaldi e Vinha (2014) realizaram pesquisa do tipo “O estado do conhecimento” de 

pesquisas empíricas publicadas entre 2002 e 2012 cujo tema estivesse relacionado com as 

questões de indisciplina, direitos humanos, valores, respeito etc. Esses trabalhos apontam para 

a necessidade de mais pesquisas empíricas sobre a relação entre a educação moral e a 

diminuição da violência na escola. 



IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

39 
 

A origem dos comportamentos violentos entre os estudantes está nas provocações, 

divergências de opiniões e disputa por material escolar (ABRAMOVAY E RUA, 2002, p. 144). 

As provocações, entretanto, tanto podem ser “brincadeiras” (como esconder o material do 

colega ou dar tapas leves, botar apelidos, etc.), como podem ser manifestação de discriminação 

racial, misoginia, LGBTTfobia, xenofobia. Daí acreditarmos que, para enfrentar as violências 

existentes (como as discriminações) e prevenir violências (provocações e brincadeiras que 

evoluam para agressão física ou verbal), os docentes devam mediar os conflitos entre os 

estudantes. Nossa hipótese é de que a mediação (intervir no conflito para resolvê-lo por meio 

do diálogo de forma que as partes envolvidas se sintam satisfeitas) possa ser um meio de 

prevenir e enfrentar a violência entre os estudantes. Encontramos, no campo da Psicologia 

Moral, três teóricos que tratam do comportamento moral: Freud, Skinner e Piaget (LA TAILLE, 

2002). Piaget afirma a existência de uma moral autônoma que pode ser desenvolvida por meio 

da intervenção de adultos durante o conflito da criança ou do adolescente. Conflito aqui deve 

ser entendido em dois sentidos: o conflito (interno) de elaboração do novo conhecimento e as 

situações em que as crianças ou adolescentes se envolvem diretamente em conflitos (externos) 

com outras pessoas ao quebrarem as regras estabelecidas. Piaget sugere que o respeito mútuo, 

a empatia, a inclinação à justiça e à solidariedade são encontrados no comportamento de pessoas 

que desenvolveram a autonomia moral. O objetivo desse trabalho é investigar se a mediação 

docente de conflitos entre alunos contribui na diminuição dos episódios de violência física e 

verbal na sala de aula e na melhoria da qualidade das relações entre alunos. 

 

Método 

Sujeitos participantes e local de pesquisa: Participaram dessa pesquisa quatro docentes 

da rede pública municipal. As escolas em que foram realizadas as coletas de dados estão 

localizadas em três diferentes bairros de periferia da cidade de São Paulo.  

Procedimento: Realizamos um primeiro encontro com os participantes em suas 

respectivas escolas para apresentar o objetivo da pesquisa e o método planejado. Na ocasião, 

os docentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Posteriormente 

realizamos dois encontros de formação. Nesses encontros apresentamos a revisão de literatura 

realizada nesta pesquisa e fizemos um estudo sobre a mediação de conflitos segundo a teoria 

de Jean Piaget (1994).  A partir dos encontros, os docentes passaram a orientar a prática de 

acordo com os pressupostos teóricos estudados e ao fim de dois meses realizamos entrevista 

com cada um dos participantes. Para que todo processo fosse acompanhado e registrado, os 

docentes também gravavam mensagens de áudio dizendo quais suas dúvidas, experiências bem 

sucedidas e pormenores da prática de mediação de conflitos. As dúvidas eram respondidas por 

nós com orientações.  

Análise e interpretação dos dados: A pesquisa, de abordagem qualitativa, encontra-se 

em fase de transcrição. As análises e interpretação dos dados obtidos serão embasadas no 

referencial teórico piagetiano (PIAGET, 1932/1994; KOHLBERG, 1972; LA TAILLE, 2002 ; 

MENIN, 2016; VIVALDI e VINHA, 2014). 

 

Considerações Finais 

A expectativa é de que o presente trabalho encontre algumas respostas sobre o problema 

da violência na escola e dialogue com outros estudos sobre o tema, contribuindo na acumulação 

de conhecimentos e na formulação de teorias.  
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Introdução 

O objetivo deste estudo foi ampliar os conhecimentos acerca da atuação profissional de 

agentes de inclusão escolar (AIEs), buscando apreender sentidos e significados dessa atuação. Vale 

dizer que o termo AIE nomeia os profissionais de apoio ou auxiliares, que atuam nas escolas 

regulares, junto aos alunos com deficiência. A pesquisa foi realizada em um município da Grande 

São Paulo, onde se entrevistou um agente de inclusão escolar (José); foi também gravada, transcrita, 

sistematizada e analisada na perspectiva seguindo a proposta de Aguiar e Ozella (2006, 2013) e 

Aguiar, Soares e Machado (2015), autores vinculados à Psicologia Sócio-histórica. Nesse sentido, 

construíram-se núcleos de significação, que permitem maior aproximação das zonas de sentido. 

 

Método 

O cenário da pesquisa configura o espaço social no qual se pretende apreender o fenômeno 

a ser estudado, uma vez que nele se encontram as múltiplas determinações que o constituem. Os 

agentes de inclusão escolar que fizeram parte dessa pesquisa desenvolvem suas ações profissionais 

na educação básica. Foram selecionados dois instrumentos de coleta de dados: um questionário de 

caracterização dos AIEs e uma entrevista semiestruturada a ser realizada com um deles.  A 

entrevista procurou levantar a história de vida de um dos AIEs e colher seu depoimento sobre sua 

atuação profissional, posições perante o trabalho e opiniões relativas à atividade desenvolvida; o 

conteúdo foi gravado e transcrito, para posterior análise. 

A parte central dos procedimentos adotados nesse estudo foram as leituras da legislação que 

regula a Educação Inclusiva e sua interpretação, dos editais de concursos públicos para atribuição 

dos AIE na rede municipal, das atas de formação continuada, bem como a revisão de literatura. 

Todas essas leituras contribuíram para a tomada de decisões e certamente orientarão a análise dos 

dados coletados. O objetivo da análise a ser feita é por meio da composição de núcleos de 

significação, elaborados tal como proposto por Aguiar e Ozella (2006, 2013) e Aguiar, Soares e 

Machado (2015). Com eles, será possível não só sistematizar os dados para a análise como 

interpretá-los. 

 

Resultados e discussão 

Por meio da entrevista com José e análise da mesma constroem-se os núcleos de 

significação que permitem desvelar e aproximar às zonas de sentido do AIE entrevistado. Há a 

elaboração e a apresentação dos pré-indicadores, indicadores e núcleos de significação. Foram 

elaborados 4 núcleos de significação a partir da análise da entrevista com José. São eles: Núcleo 1: 

Trajetória pessoal – “O que a vida me ensinou com esse trabalho é que tenho essa missão aqui na 

Terra, com esse trabalho com pessoa com deficiência”; Núcleo 2: Atuação profissional – “No 

autista, é contenção, é aplicação de atividades; no caso do cadeirante, é mobilidade, higiene, 

alimentação, é o que realmente eles precisam”; Núcleo 3: Interações sociais no trabalho – “Eles 

não pedem para eu os ajudarem a aplicar; eles querem que eu aplique a atividade. Não tem muito 

essa parceria de o professor também aplicar a atividade: eles precisam do AIE” e Núcleo 4: 

Problemas percebidos no trabalho – “O cargo de AIE é visto errado dentro da escola”.  
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Considerações finais 

Ao articular os diferentes núcleos de significação, apareceram as muitas dúvidas de José 

quanto ao que é, em geral, esperado da atuação profissional do agente de inclusão escolar, dúvidas 

essas que parecem ser partilhadas pelos demais componentes da comunidade escolar. É nas e pelas 

interações sociais, como nas e pelas atividades realizadas e, também, à luz das condições de seu 

trabalho, que José constitui os sentidos e significados do seu fazer profissional. Esses sentidos e 

significados são ensejados na prática educacional (pois José atua como um educador), definida nas 

políticas públicas, no cotidiano escolar e, em especial, nas relações interpessoais estabelecidas no 

ambiente de trabalho. José contém e expressa essas circunstâncias, permitindo compreender e 

teorizar melhor sobre sua função e, também, sobre o lugar ocupado pelo aluno com deficiência na 

escola e na sociedade: são pessoas vistas predominantemente pela falta de algo e, portanto, 

concebidas como incapazes, pois lhes falta mobilidade; falta-lhes “saber se comportar”; falta-lhes 

conseguir enxergar, ouvir, falar. Daí José entender-se e colocar-se meramente como cuidador, 

quando, de fato, em diversas situações, ele é o único responsável pelo aluno. 

É imprescindível que se crie um espaço de diálogo entre docentes e AIEs, para que uma 

cooperação mais transparente e mais acordada se dê. Sem a pretensão de fechar as discussões que 

permeiam a atuação profissional do agente de inclusão escolar, esse trabalho, ao refletir e a analisar 

os aspectos subjetivos envolvidos nessa atuação, pode contribuir para que se consolide uma escola 

que, como bem diz Angelucci, seja “para todos (as), com todos (as) e sobre todos (as)”. 

(ANGELUCCI, 2014, p. 132) 
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Introdução 

Considerando as vivências profissionais da pesquisadora como docente, sua experiência 

com a estratégia de jogos educativos, bem como a sua participação na formação do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC – MEC/SEB) em 2014, um importante 

fórum de aprendizado e reflexão no tocante aos aspectos da atividade docente, surgiu a questão 

geradora desta pesquisa: a história do professor, envolvendo a sua profissionalização, pode ser 

determinante na escolha de uma dentre várias estratégias de ensino? E, se o for, como e por que 

escolhem empregar jogos educativos em suas práticas pedagógicas?  

Dessa forma, elencou-se como objetivo principal do presente trabalho, apreender e 

compreender as significações que professores, atuando no Ensino Fundamental I, constituem 

quanto à importância dos jogos educativos como estratégia no processo de ensino-

aprendizagem; buscando ampliar a reflexão acerca de práticas inclusivas e integradoras, 

voltadas à aprendizagem de todos os alunos, oportunizando a disseminação e intensificação da 

qualificação pedagógica (BRASIL, 2014).  Para tanto, assumimos o referencial teórico da 

Psicologia Sócio-Histórica, que olha para o sujeito de pesquisa (nesse caso o professor) como 

sujeito ativo, histórico e social (AGUIAR, 2000; 2007a/b; BOCK, 2007) e, também, único e 

singular, pois homem e sociedade vivem uma relação de mediação, sem se diluírem um no 

outro, ou seja, sem perderem sua singularidade. 

Importante destacarmos que a relação entre jogo e educação (formal) foi sendo 

estabelecida ao longo da história da infância e da educação (ARIÈS, 2011; BROUGÈRE, 1998). 

Contudo, pesquisadores da escola sócio-histórica (VYGOSTSKI, 1930/2007; ELKONIN 

1978/2009; LEONTIEV, 1944/2010) trataram do jogo/brinquedo infantil em diferentes 

aspectos, considerando-o como uma atividade própria da criança, com estreita relação com o 

desenvolvimento e com a aprendizagem. Por isso, quando o professor se propõe a fazer uso dos 

jogos como estratégia de ensino, ele encontra a oportunidade de fazer as mediações necessárias, 

empregando o jogo/brinquedo infantil como promotor de aprendizagens.    

 

Método 

A referida pesquisa teve como foco de estudo a atividade docente, de forma conhecer 

por meio de significações, os aspectos que levam o sujeito-professor a considerar (ou não) os 

jogos educativos como uma estratégia viável em sua prática pedagógica. Para tanto, 

consideramos os pressupostos e postulações da psicologia sócio-histórica, a qual assume o 

método materialista histórico e dialético, que possibilita olhar a realidade e seus fenômenos 

mediante seu movimento próprio, compreendendo que tudo está em constante transformação 

(VYGOTSKI, 1930/2007). Dessa maneira, assumiu-se, com base nas postulações vigotskianas, 

que um método precisa considerar a relação histórica e dialética homem/mundo. 

Para tanto, o campo de pesquisa foram 15 escolas (mediante a localização geográfica, 

de forma a contemplar a diversidade de bairros e população existente no município) de uma 

rede pública municipal da Grande São Paulo, envolvendo 158 docentes em atuação no Ensino 

Fundamental I. Como tínhamos a intenção de constituir um grupo que viabilizasse a obtenção 
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de dados consistentes, optamos pela utilização de um questionário de autopreenchimento, de 

caráter voluntário (com perguntas abertas e fechadas), respondido em horário de reunião 

pedagógica coletiva. 

Terminada a coleta, os questionários foram numerados e as escolas codificadas. Os 

questionários foram lidos, considerando-se as questões da Parte A (fechadas) e da Parte B 

(semiabertas), as respostas foram tabuladas e analisadas, possibilitando, inclusive, identificar 

suas possíveis articulações. Em relação à Parte A, utilizamos tabelas e gráficos para 

apresentação da caracterização das escolas e do grupo de pesquisa; quanto à Parte B 

empregamos o procedimento proposto por Aguiar e Ozella (2006; 2013), constituindo Núcleos 

de Significação. 

 

Resultados e Discussão 

Mediante o procedimento de análise, foram constituídos três núcleos de significação: (i) 

jogo e rotina escolar – quando, como e por que: desvendando o movimento; (ii) jogo e rotina 

escola – conciliar para superar; (iii) atividade docente no Ensino Fundamental I e seus pontos 

fortes.  

A partir da constituição dos núcleos, pudemos perceber que os sujeitos demonstravam 

compreensão (ainda que não plenamente) acerca das possibilidades lúdica e pedagógica da 

estratégia dos jogos educativos e dela faziam uso na mediação de diferentes conteúdos 

(conceituais, procedimentais e atitudinais). Além disso, consideravam que esse recurso se 

apresentava como um aliado do trabalho docente e, também, como facilitador da aprendizagem. 

Contudo, também foram apontados aspectos que os professores consideravam como 

empecilhos ao emprego de jogos educativos.  

 

Considerações Finais 

Na articulação internuclear, entendemos que muito do movimento engendrado nas 

rotinas escolares precisa ser repensado. De acordo com as diferentes razões apontadas 

(organização e gestão de tempos e espaços, excesso de demandas, currículo extenso, falta de 

estrutura etc.), as rotinas escolares são fortemente marcadas pelo cotidiano (HELLER, 

1970/2008) e dificultam o pensar sobre o fazer, cristalizando práticas, engessando movimentos 

e fragmentando processos. Com isso, observou-se a necessidade de se repensar a natureza da 

formação contínua disponibilizada aos docentes, para que ela possa se constituir em momentos 

de suspensão desse cotidiano, permitindo aos docentes rever concepções e práticas 

pedagógicas, refletindo sobre a práxis. 
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Introdução 

Temos assistido, no Brasil, uma série de eventos na esfera pública que tem chocado 

parte importante da sociedade brasileira. As barbáries cometidas pelo Estado Islâmico e a recusa 

de vários países europeus em aceitar imigrantes que fogem de guerras fraticidas, indicam que 

algo no mundo contemporâneo vai mal. Mas, o que leva o ser humano a atentar contra outro 

em nome de suas diferentes crenças e ideias? Quais as razões que levam os indivíduos a 

pensarem mais em si mesmos do que no bem comum? 

A formação de valores morais tais como a justiça, a cooperação e a solidariedade, que 

abrangem o desenvolvimento moral, poderá contribuir ainda mais para orientar 

encaminhamentos e propor soluções para escola, quiçá, possam transbordar para a sociedade.  

Segundo Piaget (1952/1994), a relação afetiva é o motor que impulsiona o indivíduo a 

agir, sentir, pensar, construir novas ideias e, a partir delas, ampliar sua capacidade de interagir 

e compreender as coisas, pois é inseparável a relação da afetividade com a cognição. Se a 

afetividade possui papel indissociável na competência cognitiva, pressuposto para a capacidade 

do pensar e julgar moralmente, a construção de valores pode ser compreendida como um 

resultado daquilo que o indivíduo atribui sentido, daquilo que valoriza e rege sua ação, tendo o 

desenvolvimento cognitivo papel preponderante. 

Este estudo tem por base as pesquisas de Piaget (1932/1994) sobre como as crianças e 

adolescentes compreendem as regras, a mentira, o respeito e a justiça. Influenciado por essa 

proposta em relação ao desenvolvimento cognitivo e moral, Lawrence Kohlberg (1987 apud 

BIAGGIO, 2006) continuou os estudos de Piaget, criando uma escala de desenvolvimento do 

julgamento moral, utilizando-se também de histórias que envolvem dilemas morais. Nessa 

pesquisa os dilemas influenciaram a produção do que foram chamados de episódios críticos, 

que desencadearam a reflexão dos jovens sobre a justiça e a injustiça.  

A presente pesquisa pretende conhecer e refletir sobre as respostas de estudantes de uma 

instituição não-formal, com idade entre 13 e 18 anos, a problemas que envolvem valores morais. 

O que pensam esses jovens, a respeito dos valores morais, sobre a justiça? 

 

Método 

Saber o que os jovens dizem, ideias que defendem e os valores morais que evidenciam, 

pode oferecer boas possibilidades de análise e, talvez, programas educacionais que visem tais 

discussões e espaço para compartilhar ideias acerca dos valores morais.  

Os dados foram coletados em uma instituição educativa não formal, num bairro 

periférico da Zona Sul de São Paulo, cujo objetivo é oferecer a estudantes oportunidades de 

aprimorar a educação formal.  

Os sujeitos são 7 alunos da referida instituição, que concordaram em participar de um 

grupo focal para conversar sobre justiça. Por conveniência, todos os jovens participantes da 

pesquisa moram no mesmo bairro periférico da zona sul de São Paulo, todos são estudantes de 

escola pública que concluem, ou já concluíram, o ensino médio. Para a coleta de dados sobre o 

que pensam jovens a respeito do valor moral justiça, a condição equivalente socioeconômica 
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pode favorecer para o livre debate, podendo ser tal homogeneidade “uma facilitação para o 

desenvolvimento da comunicação intragrupo.” Gatti (2012) 

As instruções iniciais contaram com um convite para que os participantes escrevessem 

o que compreendem por justiça. Após suas colocações sobre justiça, alguns episódios críticos 

foram apresentados pela moderadora a partir das questões colocadas pelo grupo, para que todos 

dessem sua opinião, utilizando o disparador: o que parece justo para você?  

Um dos episódios críticos foi o dilema do juiz, que faz parte do Moral Judgment Test 

(MJT), criado por Georg Lind (2000) e traduzido por Bataglia, Moraes e Lepre (2010). 

A análise dos dados foi qualitativa, de forma a permitir analisar os conteúdos 

apresentados pelos participantes, a partir das ideias expressas sobre justiça, injustiça e outros 

valores que porventura permeassem as argumentações.  

Os dados colhidos por meio do grupo focal foram transcritos, incluindo os risos, as 

entonações (volume de voz, pausas, euforia) e, ainda, as intervenções da pesquisadora, que 

deviam se restringir à repetição da fala dos jovens, seja para confirmar suas ideias, seja para 

melhor compreender os vários pontos de vista. Em seguida, buscou-se estabelecer categorias a 

posteriori, as quais foram discutidas à luz da teoria psicogenética de Jean Piaget e, também, 

daquelas de outros autores estudados que tratam do juízo moral.  

 

Resultados e Discussão 

Quatro categorias e subcategorias foram criadas, de modo a organizar os conteúdos 

encontrados. Os temas que se sobressaíram e nomearam as categorias partiram todos da ideia 

de justiça e injustiça, como, por exemplo: a escola, o diretor e seu caráter educativo, as leis, as 

sanções e a discriminação. A tabela 1 apresenta as categorias e subcategorias:  

 
Tabela 1 - Categorias construídas a posteriori e suas subcategorias. 

Categorias Subcategorias 

 

Escola 

Papel educativo da escola: o diálogo 

A atuação do diretor de escola 

O estudo como meio de se ter futuro 

A indisciplina 

Leis 
As responsabilidades das autoridades e da população 

A igualdade 

Sanções 
Por reciprocidade 

Expiatórias 

Discriminação Socioeconômica e étnica 

Fonte: A autora (2016). 

 

A escola parece ser, para os jovens, um campo farto para as aprendizagens morais. Ao 

que tudo indica, os jovens apontam que, em seu grupo familiar, a escola é vista como espaço 

de formação, da mesma forma, valorizam o diálogo, pois desejam ser ouvidos e acreditam que 

precisar ouvir. Em suas falas, apareceu, direta ou indiretamente, o “eu quero ser ouvido, mas é 

justo eu escutar também”. A escola, tem sido falha na discussão de valores, o que é considerado 

pelos jovens um problema que mereceria forte revisão. 

Um dado encontrado neste estudo está relacionado a como os jovens associam a justiça 

ao cumprimento das leis. Pode ser identificado na fala dos jovens sobre as leis, a 

obrigatoriedade de seu cumprimento e a importância de se manter a ordem social.   

Para alguns jovens, os castigos quanto mais severos forem, ou quanto maior desconforto 

causarem, melhor será seu efeito educativo, o que revela moral heterônoma.  

As desigualdades econômicas foram, em especial, relatadas com tom de voz mais alto, 

por vezes com interrupção dos demais, que assentiam com frases como: “é um absurdo”, “só 
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nesse país mesmo”, “nossa!”. Os participantes da pesquisa moram num bairro periférico com 

alto índice de criminalidade, de modo que as falas demonstravam revolta pela situação 

socioeconômica e pelas injustiças que dela decorrem.  

 

Considerações Finais 

As respostas dos jovens sobre justiça e injustiça trouxeram algumas surpresas e 

confirmações. Os resultados desse estudo constataram que a ausência de cooperação nas 

relações mantidas pelos jovens promove falas heterônomas sobre justiça. As surpresas 

revelaram interesse dos jovens para que a escola promova a discussão de valores e que 

especialmente o diretor da escola esteja preparado para ser aliado na formação moral dos 

alunos. A confirmação tratou da injustiça social como algo que indigna os jovens.  

No sentido de apoiar aqueles que desejam uma sociedade mais ética, é importante que 

a academia também exerça seu papel, auxiliando, seja por meio de pesquisa ou de projetos de 

extensão, os diretores de escola a assumir um novo papel e a atender a essa demanda ética.  

A aspiração deste trabalho foi a de estudar a justiça, mas nunca se pensou que isso seria 

o bastante. Na verdade, buscou-se, por meio dele, entrever a possibilidade de mudança social, 

da qual pais e escola podem ser agentes. A pesquisadora deseja profundamente que os anseios 

pessoais não se sobreponham à justiça, que a satisfação de um prazer não se dê em detrimento 

de ninguém. Espera-se que a indignação encontrada nos relatos dos jovens e a importância que 

dão ao diálogo possa ecoar longe, em nome da sensibilização das pessoas sobre a mais racional 

das virtudes, que é a justiça. Que a teoria extrapole as prateleiras de livros para fazer parte dos 

valores centrais das pessoas, regendo suas condutas.  
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Introdução 
O presente trabalho é um recorte de pesquisa em desenvolvimento dentro da disciplina 

Projeto "Integração cognitiva afetiva e sua expressão na formação de professores centrada em 

contextos de atuação” oferecida no Programa de Pós Graduação em Educação: Psicologia da 

Educação da PUC-SP. A pesquisa busca compreender em que medida as relações interpessoais 

que acontecem na escola interferem nas práticas profissionais de gestores, coordenadores 

pedagógicos e professores, influenciando seus processos formativos.  

O objetivo da presente comunicação é discutir sobre a qualidade das relações 

interpessoais que favorecem ou prejudicam o clima relacional na escola, a partir da percepção 

dos professores sobre essas relações. 

 

Fundamentação Teórica  
O aporte teórico dessa disciplina baseia-se nas considerações de Canário (1998) sobre 

formação e, para a compreensão do desenvolvimento das relações interpessoais, nos pautamos 

nos conceitos da Psicogenética de Henri Wallon.  

De Canário extraímos como pressupostos o fato de que na escola os professores 

aprendem “[...] não apenas os professores aprendem como aprendem, aliás, aquilo que é 

verdadeiramente essencial: aprendem a sua profissão” (CANÁRIO, 1998, p. 9); as práticas 

profissionais estão estreitamente relacionadas com os diferentes contextos de atuação e devem 

ser compreendidas em termos de um “jogo coletivo susceptível de múltiplas e contingentes 

configurações, em função da singularidade dos contextos” (CANÁRIO, 2010, p.169). Tais 

pontos levaram o grupo de pesquisa a posicionar-se quanto à necessidade de conhecer como se 

dão as relações entre os atores da escola, isto é, compreender como se desenrola o “jogo 

coletivo” para fornecer subsídios para os processos formativos docentes.  

De Wallon extraímos os seguintes conceitos: Os seres humanos estão em constante 

transformação, que decorrem da troca contínua entre os fatores genéticos e sociais; da unidade 

organismo-meio resulta a integração dos conjuntos funcionais - motor, afetivo, cognitivo, 

pessoa - o meio social regula a existência individual. Para Wallon, (1975, p. 164), “O meio é 

um complemento indispensável ao ser vivo”.  

E esta relação dialética pressupõe uma reciprocidade nas interações entre o indivíduo e 

o meio, não como dois polos separados entre si, mas como uma unidade constitutiva do ser 

humano. Assim, o indivíduo, síntese de múltiplas determinações, vai se constituir a partir das 

circunstâncias que permitem a integração organismo-meio. 

O autor considera que a escola “é um meio onde podem constituir-se grupos com 

tendência variável e que podem estar em discordância ou em concordância com os seus 

objetivos” (WALLON, 1975, p. 168, 169). Assim, esse conceito walloniano fornece elementos 

indicativos que permitem cotejar o indivíduo em seu meio profissional, ou seja, as relações que 

efetivamente ocorrem na escola e que estão permeadas de conflitos, confrontos, acordos, 

entendimentos e desentendimentos. É importante destacar que, para o autor, a expressão 
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“relações sociais” pode ser apreendida com diferentes conotações: relacionamentos 

interpessoais, relação entre o indivíduo e seus grupos de pertença, relações entre o indivíduo e 

as instituições sociais, relações do indivíduo com as técnicas de seu tempo, ou seja, a cultura. 

Assim, entende que não se pode compreender o sujeito separando-o das relações estabelecidas 

com os demais sujeitos pertencentes a este meio social. Afirma Wallon (1995): “Nunca pude 

dissociar o biológico do social.” 

 

Metodologia 
Para a realização desta pesquisa foram aplicados questionários a quarenta e cinco 

professores de anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio de três escolas públicas da 

rede estadual de São Paulo, situadas na região metropolitana, em bairros da Zona Norte, Leste 

e Sul.  

O questionário continha três questões abertas e vinte questões fechadas, com um roteiro 

pré-estabelecido no qual poderia assinalar suas respostas em cinco colunas, numa escala de 

“Concordo totalmente” a “Discordo totalmente”.  

No recorte deste artigo, escolhemos analisar a seguinte questão aberta: “Como você 

percebe as relações interpessoais existentes na escola?” 

Após leituras exaustivas das respostas, pudemos identificar sentimentos e emoções 

contidos nas falas e que indicavam sentimentos com diferentes tonalidades, ora indicando 

agrado, ora indicando desagrado.  

Resolvemos então separar as respostas em dois grandes blocos e criamos duas tabelas: 

a de Falas de tonalidades desagradáveis “fragilidade nas relações” e a de Falas de tonalidades 

agradáveis “relações harmoniosas”. 

 

Resultados e Discussão  
Na tentativa de compreensão das condições materiais nas quais se realizam as situações 

de vida dos professores respondentes, nos aproximamos daquilo que é a essência das relações, 

uma vez que não se pode afirmar apreender todas as múltiplas determinações dos contextos 

escolares estudados.  

Pôde-se observar que alguns professores se sentem mais aceitos que outros. Quando o 

professor se percebe rejeitado ou excluído por outros membros da escola, ele pode desenvolver 

um sentimento de inferioridade, comprometendo a interação com seus pares. Em contrapartida, 

foi possível perceber como as trocas construtivas contribuem para o desenvolvimento 

profissional e colaborativo do grupo, tanto para a aprendizagem da docência como também para 

uma sensação de acolhimento e partilha.  

Pudemos perceber que a comunicação cordial, que favorece a participação de todos, sem 

que tenham medo de se expressar, contribui para um clima emocional favorável, o que é 

justificado pela teoria walloniana, na medida em que, para Wallon (1977) “é por meio desse 

‘outro’ que o sujeito poderá se delimitar como pessoa em processo”, que o autor caracteriza 

como “permanente construção do eu”. 

Ao definir "jogo coletivo", Canário (1998) salienta que as situações profissionais 

vividas pelos professores ocorrem no quadro de sistemas coletivos de ação cujas regras são 

produzidas e aprendidas pelos atores sociais em presença. É nesta perspectiva que podemos 

falar de um 'jogo coletivo', suscetível de múltiplas e contingentes configurações, em função da 

singularidade dos contextos".  

As falas indicaram que a possibilidade de maior estabilidade do corpo docente e da 

gestão na mesma escola implica positivamente na qualidade das relações interpessoais, uma 

vez que se estabelece mais conhecimento do outro e um clima de maior confiança. 
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Considerações Finais 
É importante considerar que o contexto escolar é institucionalmente marcado por 

divisão de tempos e espaços que não favorecem o trabalho coletivo. É justamente em 

contraposição a esta fragmentação que entra o papel articulador da gestão escolar para 

(re)pensar os espaços formativos institucionais.  

A partir da compreensão dos fundamentos da perspectiva materialista dialética de que 

os indivíduos se constituem por meio das interações presentes no contexto sócio-histórico e das 

condições que lhe são impostas, ao mesmo tempo em que são constitutivos desse meio, cabe ao 

gestor favorecer os trabalhos coletivos formais e informais.  

Além de proporcionar que as pessoas trabalhem juntas e se relacionem pessoal e 

profissionalmente, permite que os sujeitos ampliem leituras ideologizantes de valorização de 

determinadas áreas do conhecimento. A gestão escolar, direção e coordenação, assumem 

importante papel para o favorecimento do bom clima nas relações entre os professores. 

Cuidar da qualidade das relações interpessoais entre os professores pode resultar em um 

ambiente favorável às aprendizagens. Afinal, a escola é local de aprendizagens e de experiência 

social para todos os sujeitos envolvidos.  
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Palavras-chave: desenvolvimento infantil; dimensão motora; psicogenética walloniana. 

 

Introdução  

Durante anos de trajetória, meu olhar estava voltado para o desenvolvimento cognitivo 

das crianças, como elas aprendem e quais situações favorecem a aprendizagem infantil. Ao 

refletir sobre minha prática e reportando-me à literatura, observei que deixava de lado outros 

fatores tão essenciais para a formação dos mesmos, como a motricidade e a afetividade.  

Neste sentido, o contato com as crianças no dia-a-dia me mostrou que estamos privando-

as de algo essencial, estamos roubando-lhes o espaço, a utilização do corpo, assim como o 

prazer de experimentar o mundo e vivê-lo.  

A integração, a afetividade e a cognição passaram a ser estudada recentemente. Os 

olhares dos profissionais de educação estão voltados para o desenvolvimento do educando 

nestas duas dimensões. E o motor? Quem se preocupa com esta dimensão? Em tempos atuais, 

observando as pesquisas, está a cargo dos profissionais de Educação Física. 

Acompanhando o desenvolvimento infantil, observamos que esta dimensão está 

presente em todos os estágios, uma vez que, a criança necessita agir para compreender e 

expressar significados presentes no contexto histórico-cultural em que se encontra.  O 

desenvolvimento progressivo da dimensão motora, cujos vínculos com a dimensão cognitiva e 

afetiva não se pode excluir, deveria ser observado pelos educadores e por todos os profissionais 

da área de educação. Delineei meu projeto de pesquisa com o objetivo de investigar a concepção 

que professores de Educação Infantil têm sobre a dimensão motora e como tal concepção 

interfere em sua prática. 

 

Método 

A metodologia adotada nesta pesquisa baseia-se nos pressupostos da pesquisa 

qualitativa “que reconhece a relevância do sujeito, dos valores dos significados e intenções das 

pesquisas, afirmando a interdependência entre a teoria e a pratica, a importância da invenção 

criadora, do contexto dos dados e da inclusão da voz dos atores sociais...”. 

Para a produção de informações foram realizadas entrevistas com professoras de 

diferentes faixas da Educação Infantil. Quadros e sínteses foram elaborados para auxiliar na 

análise e discussão das informações. A partir da análise das entrevistas considerou-se os 

seguintes eixos: cuidar versus educar, meio escolar como meio de ação, as oportunidades 

ofertadas, as atividades corporais intencionadas pelo educador. Acompanhando todo o percurso 

metodológico desta pesquisa, chegamos à análise das entrevistas. Esta foi estruturada em duas 

partes. A primeira envolve uma síntese de cada depoimento das professoras, com o intuito de 

evidenciar o que foi apreendido de seu conjunto, buscando revelar o fio condutor de cada 

depoimento, demonstrado não só pela fala, mas pela expressão corporal apresentada no decorrer 

da entrevista.  

Na segunda parte, temos uma análise mais adensada que possibilitou identificar cinco 

eixos temáticos: o cuidar x o educar; o meio escolar como meio de ação; oportunidades 

ofertadas: o brincar, a imitação, o simulacro e as atividades corporais intencionadas pelo 

educador e por último, a dimensão motora, na perspectiva das entrevistadas. No entanto, por 

esta pesquisa estar apoiada na teoria de desenvolvimento de Henri Wallon, os eixos temáticos 
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estão interligados e a apresentação dos mesmos será feita separadamente apenas como um 

recurso didático.  

  

Resultados e Discussão  

Os sujeitos da pesquisa: Gina - 26 anos de atuação; Graduada em Pedagogia, com 

Mestrado e Doutorado em Educação; trabalha em Escola Municipal com crianças de 1 ano e 

meio a 2 anos e meio; Ana - 24 anos de atuação; Graduada em Pedagogia, com especialização 

em Psicopedagogia; trabalha em Escola Particular com crianças que completam 2 anos; Adriana 

– 18 anos de atuação; Graduada em Pedagogia, com especialização em Administração Escolar; 

trabalha em Escola Particular com crianças de cinco a seis anos. Síntese dos depoimentos  

Depoimentos da professora Gina: O fio condutor que perpassa todo o depoimento da professora 

Gina é a afetividade e o apego à função de educadora.  

Depoimentos da professora Ana: O fio condutor da professora Ana foram os espaços físicos 

oferecidos às crianças, que neste caso podemos chamar de parques, em seu depoimento, este 

foi um dos assuntos com o qual se preocupou mais em detalhar.  

Depoimentos da professora Adriana: O fio condutor que sobressai em seus depoimentos foi o 

que podemos chamar de marco entre deixar a Educação Infantil e o inicio do Ensino 

Fundamental I, isto é, deixar de ser criança e passar a ser estudante. A dimensão cognitiva, 

também, apareceu com bastante frequência em suas respostas.  

Eixos temáticos: A teoria de desenvolvimento de Wallon contribui para uma reflexão 

sobre o desenvolvimento integral da pessoa, desde o início ao final da vida. Por esta razão, 

serviu de apoio para a reflexão, assim como para a discussão dos eixos levantados nesta 

pesquisa: O cuidar e o educar enquanto faces de um mesmo processo; O meio escolar como 

meio de ação; Oportunidades ofertadas; As atividades corporais intencionadas pelo educador; 

A dimensão motora, na perspectiva das entrevistadas... A análise dos eixos trouxe várias 

informações que certamente provocam muitas indagações. 

 

Considerações finais  

 

Este estudo apontou que as dimensões afetiva e cognitiva estão asseguradas nas práticas 

pedagógicas. Para a professora Gina, que atua com os pequenos, embora tenha consciência da 

importância das três dimensões, ao relatar sua prática o que prevalece é a dimensão afetiva. 

Para Ana, que também trabalha com esta faixa etária, encontramos um olhar para a dimensão 

afetiva, embora o que se sobressai seja a dimensão cognitiva. A professora Adriana, que atua 

com a última idade da Educação Infantil, afirma que procura cuidar da dimensão afetiva, no 

entanto o enfoque ao descrever sua prática é a dimensão cognitiva.  

Foi possível identificar no discurso das professoras um certo conhecimento teórico a 

respeito da importância da dimensão motora. O que esta pesquisa revela é que precisamos 

ampliar esse conhecimento e transformá-lo em pratica pedagógica. Para tanto, torna-se 

importante conhecer as necessidades que envolvem a dimensão motora no âmbito educacional, 

tanto para crianças como para as professoras. 

Com a análise da rotina, é possível perceber que as situações e as propostas relacionadas 

a esta dimensão, são insuficientes para garantir o desenvolvimento integral da criança. A 

concepção da dimensão motora demonstrada pelas professoras está fundamentada na 

concepção de criança que frequenta a educação infantil como um preparo para o ensino 

fundamental. 

A preocupação com o meio físico, revela uma concepção fragmentada de criança ao 

entender que o espaço físico do parque e/ou da quadra são os únicos que privilegiam a dimensão 

motora, separando-o da dimensão cognitiva que fica para o espaço da sala de aula. Nenhuma 

das três professoras abordou a questão de que a aprendizagem acontece através do corpo e que 
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para a criança, este corpo é o ponto de referência a partir do qual organiza as informações que 

recebe, construindo assim suas impressões.  

Neste sentido, aparecem em seus depoimentos poucas situações de atividades para 

aproveitar as sensações proprioceptivas e exteroceptivas que auxiliariam na construção da 

noção do corpo, permitindo a pessoa reconhecer as condições e necessidades do seu próprio 

corpo e do mundo exterior a ele. 

A imobilização corporal por um período, às vezes longo, por demanda das atividades 

intelectuais, isto também, representa uma concepção fragmentada da pessoa, tentando excluir 

das atividades de ensino-aprendizagem as dimensões afetiva e motora. Parece-nos uma 

dificuldade em reconhecer que as necessidades de movimento, assim como as manifestações 

corporais dos sentimentos e emoções, podem ser provocadas e mobilizadas a favor da 

aprendizagem.  

Embora os resultados da pesquisa tenham sido a meu ver, satisfatórios, no sentido de 

procurar esclarecer o problema levantado, trouxeram novos questionamentos relacionados aos 

afazeres da Educação Infantil, voltados para a formação do professor, assim como, 

questionamentos voltados para como trabalhar com as quatro dimensões.   
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Introdução 
A pesquisa que se apresenta é o recorte de um estudo, ainda em desenvolvimento, que 

busca compreender em que medida as relações interpessoais existentes na escola interferem nas 

práticas profissionais de gestores, coordenadores pedagógicos e professores, influenciando seus 

processos formativos. O texto foi elaborado por membros do Grupo de Pesquisa “Integração 

cognitiva afetiva e sua expressão na formação de professores centrada em contextos de 

atuação”, coordenado pela professora Laurinda Ramalho de Almeida. Esse grupo está ligado 

ao Programa de Psicologia da Educação da PUC-SP.  

Entendendo-se por jogo coletivo considerar que a ação de cada professor é 

interdependente com a de outros profissionais da Escola e que isto implica em um “jogo 

coletivo”, este texto tem por foco a percepção dos professores em relação ao trabalho do 

coordenador pedagógico.  

 

Fundamentos teóricos da pesquisa  
Para este recorte estamos nos apoiando nas considerações de Rui Canário (1998; 2010) 

sobre “jogo coletivo”, e também do conceito de meios e grupos de Henri Wallon (1975). 

A teoria walloniana tem como postulado a integração entre o organismo e o meio 

(fundamento interacionista) e a integração entre os conjuntos funcionais (afetividade, ato motor, 

movimento e pessoa). Estes estão fortemente entrelaçados, de sorte que uma atividade dirigida 

a um deles interfere nos demais.  Coerente com esta posição, de que o meio é constituinte da 

pessoa, e, portanto, do profissional docente, Rui Canário (2010, p. 157), referindo-se ao meio 

escolar cunha a expressão “jogo coletivo”:  

 
As situações profissionais vividas pelos professores ocorrem no quadro de sistemas 

coletivos de ação (organizações escolares), cujas regras são, ao mesmo tempo, 

produzidas e aprendidas pelos atores sociais em presença. Estamos, portanto, em 

presença de um “jogo coletivo”, suscetível de múltiplas e contingentes configurações, 

em função da singularidade dos contextos.  

 

Ou seja, o “jogo coletivo” implica considerar a ação de cada professor interdependente 

com a de outros profissionais da escola. Será que a atuação do coordenador pedagógico 

influencia no  jogo coletivo existente na escola? Qual a relação entre o jogo coletivo existente 

na escola e a atuação do coordenador pedagógica?    

 

Metodologia da pesquisa  
Para atender aos objetivos da pesquisa mais ampla, os instrumentos selecionados foram 

entrevista e questionário. Para este trabalho, será considerado o questionário que fora aplicado 

a quarenta e cinco professores de anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio de três 

escolas públicas da rede estadual de São Paulo, situadas na região metropolitana, em bairros da 
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Zona Norte, Leste e Sul. As escolas selecionadas atendem a uma demanda de alunos nos três 

períodos. Contam com diretor, vice-diretor, professor coordenador e professores especialistas.  

No desenho das perguntas, a intenção era captar e conhecer as percepções e os interesses 

do professor respondente, no que diz respeito às manifestações que revelassem o “jogo 

coletivo” existente na escola. As entrevistas serão realizadas posteriormente, em outra fase da 

pesquisa maior, para aprofundar informações que apareceram nos questionários. Para Mostra 

do IX do PED nos fixamos nos dados coletados nas questões fechadas das três escolas.  

As questões fechadas tinham as seguintes possibilidades de resposta: concordo, 

discordo, discordo totalmente, não sei responder, sem resposta. Para efeito da discussão aqui 

exposta os resultados das respostas de concordo totalmente e concordo, bem como discordo 

totalmente e discordo.  

 

Análise de dados 

 

Selecionamos para análise cinco questões fechadas:  

 

 
 

As respostas evidenciaram diferentes facetas no que se refere à atuação, à relação e 

participação do PC no interior da escola. As respostas revelaram nas suas respostas a 

importância desse profissional como um agente de motivação e apoio ao trabalho pedagógico. 

A presença do professor coordenador acompanhando e apoiando a execução do projeto político 

pedagógico é refletida nas respostas dos professores, neste contexto os professores sentem-se 

apoiados e valorizados na realização de suas atividades. 

As respostas mostram um professor coordenador atento e com ação de relação com o 

outro o que é fundamental no jogo coletivo. Quando a relação entre PC e professores é 

vivenciada de maneira colaborativa, respeitosas e empáticas estas potencializam o trabalho 

pedagógico. 

Um coordenador que tem este tipo de relação com seus professores ele estabelece as 

relações interpessoais na escola. Portanto, os professores entrevistados revelam em suas 

respostas que em seus contextos, o PC consegue articular olhares, tempo e movimento trazendo 

todos para o diálogo, revelando assim as dinâmicas que acontecem na Escola, o “jogo coletivo” 

singular e plural como representado no resultado desta pesquisa.  
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Considerações Finais 
Ao pensar nos processos formativos que envolvem professores e gestores, sobretudo 

coordenador pedagógico, é importante saber que a figura do professor precisa ser valorizada; 

propiciar um sentimento de pertença ao grupo no qual se reconheça sua dimensão singular e 

social, valorizando iniciativas pessoais e profissionais. Pensando nas contribuições de Canário 

sobre o conceito de jogo coletivo, Almeida (2013, p. 12) assevera: 

 
Os processos formativos que focalizam só o professor sem levar em conta o contexto 

(a escola) no qual atua estão fadados, via de regra, ao insucesso. É no contexto do 

trabalho do professor que se deve investir, instituindo uma dinâmica formativa 

visando à escola como um todo.  

 

A formação centrada na escola, conforme propõe Rui Canário, exige do PC 

compreender seu contexto de atuação, para diagnosticar os problemas da escola, lembrando que 

o relacional e o pedagógico estão imbricados implica que o coordenador pedagógico invista em 

detectar os tipos de jogo coletivo que se instauram. 

No contexto destas três escolas estaduais os professores tenderam a valorizar o 

coordenador pedagógico, ou seja, a percepção dos professores sobre este profissional foi 

positiva.   
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Introdução 
O objetivo deste texto é apresentar a trajetória de uma Disciplina Projeto. As disciplinas 

Projeto do Programa de Psicologia de Educação PUC-SP têm a intenção de proporcionar ao 

aluno a vivência em um grupo de pesquisa, o conhecimento das etapas da elaboração de uma 

pesquisa científica, desde a formulação do problema, construção de instrumentos de coletas de 

dados, suas análises e relatório final. 

A pesquisa foco desta apresentação é “Integração cognitivo-afetiva e sua expressão na 

formação de professores centrada em contextos de atuação”, coordenada pela professora Dra. 

Laurinda Ramalho de Almeida. 

Em desenvolvimento desde o segundo semestre de 2014, esta Disciplina Projeto busca 

compreender em que medida as relações interpessoais existentes na escola interferem nas 

práticas profissionais de gestores, coordenadores pedagógicos e professores, influenciando seus 

processos formativos. Estudos voltados para o cotidiano escolar e para as relações que ali se 

estabelecem são fundamentais para compreender como a Escola desempenha seu papel 

formador, para alunos e professores. É no bojo dessas relações que se travam os embates, 

estabelecem-se os conflitos, lapidam-se os desejos, constroem-se os projetos, enfim, é nesse 

movimento – entre pessoas – que se dá, de fato, a ação educativa. Dessa forma, os processos de 

formação podem ser favorecidos quando há disponibilidade e investimento dos atores 

envolvidos, no sentido do refinamento das relações interpessoais entre eles construídas. Nas 

relações que envolvem formadores de professores e professores em formação não se separa a 

afetividade da cognição.  

Procuramos estudar as relações interpessoais que ocorrem no cotidiano da escola 

utilizando como aporte teórico as considerações de Rui Canário (1998; 2010) sobre “jogo 

coletivo”, conceitos da psicogenética de Henri Wallon (1975), bem como os escritos de vários 

autores que discutem os movimentos relacionais no interior da escola.  

 

Método  
O delineamento da pesquisa prevê como sujeitos gestores, coordenadores pedagógicos, 

orientadores educacionais e professores. O objeto da pesquisa são as dinâmicas interpessoais 

existentes na escola. Entendendo-se que relações interpessoais e pedagógicas não podem ser 

estudadas separadamente, pois ambas se imbricam e se implicam mutualmente. 

Para entender a relação entre sujeito e objeto, fundamentamo-nos nos pressupostos da 

abordagem qualitativa de pesquisa. É captando o movimento que configura essa dinâmica de 

trocas, de relações entre os sujeitos, que por sua vez reflete os valores, símbolos e significados 

das diferentes instâncias socializadoras, que se pode visualizar melhor como o meio escolar 

estabelece seu jogo coletivo.  

Para produção de informações optamos por questionários e entrevistas. Até o momento, 

estão sendo trabalhadas as respostas aos questionários aplicados a quarenta e cinco professores 

de anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio de três escolas públicas da rede estadual 
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de São Paulo, situadas na região metropolitana, em bairros da Zona Norte, Leste e Sul. As 

escolas selecionadas atendem a uma demanda de alunos nos três períodos.  

O questionário foi constituído por questões de caracterização pessoal (tempo de 

docência, cargo ocupado na rede e disciplinas lecionadas); três questões abertas que 

possibilitassem ao respondente a liberdade de expressão; vinte questões fechadas, com um 

roteiro pré-estabelecido no qual utilizamos a escala Likert. No desenho das perguntas, a 

intenção era captar e conhecer os valores, as percepções e os interesses do professor 

respondente, no que diz respeito às manifestações que revelassem o “jogo coletivo” existente 

na escola. As entrevistas serão realizadas posteriormente, em outra fase da pesquisa, para 

aprofundar informações que apareceram nos questionários.  

 

Considerações Parciais  
Até o momento, a análise prévia dos dados obtidos tem possibilitado as seguintes 

conclusões: ao pensar nos processos formativos que envolvem professores e gestores, sobretudo 

coordenador pedagógico, é importante ter em conta que a figura do professor precisa ser 

valorizada sob distintas possibilidades e diversos aspectos; uma delas é propiciar um sentimento 

de pertença ao grupo, pelo qual se reconhece sua dimensão singular e social, valorizando suas 

iniciativas pessoais e profissionais e estimulando as partilha de suas experiências com os demais 

componentes do grupo. Almeida e Mahoney (2011, p. 121) indicam de maneira oportuna, como 

esse sentimento de pertença pode ser potencializado nos momentos de formação coletiva “é 

importante que se viabilize a formação de outros grupos, além dos espontâneos, propiciando o 

convívio com o igual e o diferente.” (2011, p. 121) 

Pensando nas contribuições de Canário sobre o conceito de jogo coletivo, Almeida 

(2013, p. 12) assevera: “Os processos formativos que focalizam só o professor sem levar em 

conta o contexto (a escola) no qual atua estão fadados, via de regra, ao insucesso. É no contexto 

do trabalho do professor que se deve investir, instituindo uma dinâmica formativa visando à 

escola como um todo”.  

No entanto, estamos percebendo, por meio dos dados obtidos até o momento que as 

relações entre professores, bem como, professores e gestores, são concretizadas, em sua 

maioria, de forma fragmentada e não sincrônica.  

Ao longo dos cinco semestres desta Disciplina Projeto os participantes têm realizado 

estudos e produzido trabalhos na forma de recortes da pesquisa maior. Alguns desses produtos 

foram publicados e/ou apresentados em eventos científicos, nas áreas de Educação e de 

Psicologia. Apresentamos a seguir alguns desses estudos: 

Para o V congresso brasileiro educacional (CBE) apresentamos o estudo: “Relações 

socioprofissionais no contexto escolar: sua compreensão para embasar projetos de formação 

continuada para a educação básica”. Analisamos as respostas a duas questões abertas: “Em sua 

opinião, qual é a função da escola?” e “Como você percebe seu lugar de trabalho?”. Tais 

questões tiveram como objetivo captar a visão dos professores sobre a função da escola e sobre 

o seu lugar de trabalho e como essas concepções fundamentam a sua atuação profissional e 

repercutem nas relações socioprofissionais. A tabulação das respostas ressaltou uma realidade 

que pode ser bem comum dentro de uma mesma unidade escolar: professores com visões 

divergentes e convergentes em relação às suas percepções de educação e de seu lugar de 

trabalho.  

A análise dos dados desse primeiro estudo fez o grupo voltar seu olhar para o 

questionário elaborado. Após estudos sobre a elaboração desse instrumento, pautados 

em  Mielzynska (1998) o grupo elaborou um novo questionário piloto que foi então testado e 

reelaborado por duas vezes antes de chegar à aprovação final. A reflexão sobre esse processo 

levou o grupo a escrever e apresentar um Relato dessa experiência no EDUCERE. 
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No III Congresso Nacional de Formação de Professores, o grupo apresentou uma 

comunicação sobre o tema “Profissão de professores: tensões e perspectivas na (des)valorização 

de sua disciplina”. O objetivo foi compreender de que forma os atos de “atribuição e pertença” 

influenciam nas relações interpessoais existentes na escola, no jogo coletivo que ali se 

estabelece e, consequentemente, nos processos formativos dos docentes. 

Continuando com a análise do questionário o grupo percebeu, nas respostas dos 

professores, declarações recorrentes acerca do termo panelinha. Assim, buscamos compreender 

a relação desse fenômeno com o clima organizacional da escola, com o jogo coletivo que ali se 

estabelece, bem como suas interferências no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Os 

dados revelaram como os docentes encaram, de maneira dicotômica, essa temática. Esse estudo 

gerou um artigo “Desafio da formação docente no contexto escolar: como enfrentar as 

panelinhas?” e uma comunicação na XVI jornada transadinha de aprendizaje.  

Nesse mesmo evento apresentamos o trabalho “Espaços/tempos aglutinadores da 

formação docente: as relações interpessoais presentes nos contextos das escolas” cujo objetivo 

foi tentar captar, das respostas dos professores, suas percepções sobre o clima relacional de sua 

escola.  

 

Resultados esperados  
O que o grupo pretende, ao longo da pesquisa realizada nesta Disciplina Projeto é 

analisar a dinâmica das relações que se estabelecem no escolar para proposição de alternativas 

aos processos formativos mais produtivos no contexto escolar, envolvendo professores e 

gestores. Quando os processos formativos levam em consideração que cada escola tem uma 

história, uma cultura, uma identidade própria e que os profissionais que nela habitam também 

são sujeitos que trazem uma bagagem acumulada nos diferentes meios pelos quais passaram, 

sua possibilidade de sucesso é maior.  
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O presente trabalho é um recorte de pesquisa em desenvolvimento dentro da disciplina 

projeto “Integração cognitivo-afetiva e sua expressão na formação de professores centrada em 

contextos de atuação” junto ao Programa de Pós Graduação em Educação: Psicologia da 

Educação da PUC-SP. A pesquisa discute em que medida as relações interpessoais que 

acontecem na escola interferem nas práticas profissionais de gestores, coordenadores 

pedagógicos e professores, influenciando seus processos formativos a partir da percepção dos 

professores sobre essas relações. Como aporte teórico utilizamos as proposições de Rui Canário 

(1998, 2000) sobre “Jogo Coletivo” e da Psicogenética de Henri Wallon discutida por Mahoney 

e Almeida (2005).  

Inicialmente foram aplicados questionários a quarenta e cinco professores de três 

escolas cujo critério de escolha foi a disponibilidade da equipe gestora para oportunizar o 

preenchimento dos questionários por seus professores. As escolas pesquisadas não apresentam 

diferenças significativas: as três estão localizadas na cidade de São Paulo, são pertencentes à 

rede estadual de ensino; oferecem ensino fundamental aos anos finais e Ensino Médio; com a 

atuação de professores especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. Além disso, as três 

escolas contam com diretor, vice-diretor e professor coordenador. Tais semelhanças nos 

permitiram aglutinar as respostas dos quarenta e cinco questionários dos professores das três 

escolas para a presente pesquisa. 

O questionário foi delineado a partir de quatro áreas, sendo elas: relação professor – 

diretor, relação corpo docente – professor coordenador, relação professor – professor e 

participação do professor no ambiente escolar. Para a presente comunicação, elegeu-se a última 

área “Como o professor percebe as possibilidades de participação docente no coletivo da 

escola”, a fim de discutir a percepção do professor sobre a sua participação no ambiente de 

trabalho e como isso interfere em sua posição no “Jogo Coletivo” escolar. Dessa forma, 

analisam-se, as seguintes questões: 1. Percebo que a equipe gestora investe na promoção de um 

clima de trabalho saudável e colaborativo; 2. Sou incentivado a participar das decisões 

pedagógicas da escola; 3. Tenho autonomia para desenvolver propostas pedagógicas para além 

do material oficial da Secretaria de Ensino; 4. Percebo um ambiente favorável de convivência 

na minha escola;5. Eu me sinto participante da vida da escola. 

Os quarenta e cinco respondentes deveriam optar, em cada uma das questões, por: 

concordo totalmente \ concordo \ discordo \ discordo totalmente \ não sei responder. Havendo, 

ainda, a possibilidade de deixar a questão sem resposta alguma. A partir da tabulação dessas 

cinco questões, foram identificadas cinco temáticas, relacionadas à participação docente, que 

interferem no jogo coletivo da escola, sendo: investimento da equipe gestora (1), incentivo à 

participação (2), autonomia (3), clima agradável no ambiente de trabalho (4) e participação 

efetiva docente (5). 

Quanto aos resultados, inicialmente observa-se que as respostas são, em geral, de 

satisfação; acima de 50% dos entrevistados responderam a todas as questões concordando ou 

concordando totalmente. Contudo, ao analisar cada escola separadamente, notam-se certas 
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particularidades: a Escola B, representando 10 professores dos 45 que responderam ao 

questionário, foi a escola representou maior nível de satisfação, tendo obtido respostas de 

concordância ou total concordância em todas as questões. A Escola A, que contou com a 

participação de 10 professores respondentes, teve como resultado a concordância em quase 

todas as questões, exceto na questão 2 em que 5 professores (50%) indicaram não se sentirem 

incentivados e 2 (20%) não souberam responder, assim, 70% das respostas à questão 2 na escola 

A foram de discordância ou não saber responder. Por fim, a Escola C, com 25 professores 

participantes da pesquisa foi a que apresentou maior quantidade de pontos de atenção, ao revelar 

insatisfação em aproximadamente 20% das questões, três das cinco. Ao investigar mais 

detalhadamente algumas questões, nota-se que cada um dos temas abordados apresenta relação 

com o jogo coletivo (Canário, 1998).  

Percebe-se que, quanto ao incentivo à participação (questão 2),o fato de 20% dos 

professores da escola A não saberem responder à questão e outros 50%, na mesma escola, não 

se sentirem incentivados a participar das decisões pedagógicas da escola, pode conduzir à 

crença de que não há, naquela instituição, o convite à participação efetiva do corpo docente no 

jogo coletivo; afinal, se não se sentem incentivados à participação é porque não lhes são 

oferecidas oportunidades para tal. O questionamento aqui diz respeito ao fato de que, 

surpreendentemente, dentre todas as questões respondidas pelos docentes, o número de 

discordância nesse tema – incentivo à participação - foi o mais alto em todas as três escolas; 12 

entre os 45 respondentes assinalaram discordar, discordar totalmente ou não saber responder à 

questão.  

Levando-se em conta que a temática central abordada “Como o professor percebe as 

possibilidades de participação no coletivo da escola”, obteve, no cômputo geral, respostas 

concordantes ou totalmente concordantes, o alto percentual de discordância, em relação ao 

incentivo à participação torna-se um tanto incoerente. Conclui-se, deste modo, que algo não 

funciona adequadamente nas relações presentes no jogo coletivo e, apoiando-se na teoria de 

Canário (2000) tem-se que, para: 

 
O trabalho coletivo faz apelo a que cada um dos membros da organização possa 

construir uma inteligibilidade global do processo de trabalho que não ocorria, nem era 

desejável que ocorresse no sistema de linha de montagem. Neste, cada pessoa realiza 

um trabalho parcelar e só conhece o âmbito restrito daquilo que faz no seu “posto de 

trabalho”. (Canário, 2000, p.165) 

 

Nesse sentido, a presença da equipe nas decisões pedagógicas da escola torna-se 

fundamental. Para Canário (2000) não existe conhecimento segmentado em educação; o 

conhecimento é socializado e coletivo, visto que tem por finalidade o desenvolvimento da 

escola e da equipe como um todo. Participar das decisões pedagógicas da escola permitiria ao 

docente a possibilidade de uma socialização mais produtiva na formação de sua 

profissionalidade. Como colocado por Canário (1998): 

 
[...] o problema da mudança (individual e coletiva) das práticas profissionais é, antes 

de tudo, um problema de socialização profissional, então, essa mudança supõe o 

desenvolvimento, no contexto de trabalho, de uma dinâmica formativa e de construção 

identitária que corresponde a reinventar novas modalidades de socialização 

profissional. (Canário, 1998, p.19) 

 

Nesse ponto, observa-se que, apesar de a maioria sentir-se convidada a participar, cerca 

de 30% dos docentes entrevistados que não percebem o incentivo à participação ou que, de fato 

não são incentivados. Percebe-se claramente que a formação do professor, enquanto aprendiz 

nos processos de ensino, não está evidenciada, pois a troca de experiências e o aprender com a 

prática não se mostram validados nessa resposta. 
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Quanto à autonomia (questão 3) identifica-se que houve certo desconhecimento dos 

respondentes em relação a esse tema já que 3 professores afirmaram não saber responder esta 

questão, além de 4 discordarem. Se para Canário (1998) é na escola que o professor aprende a 

sua profissão, como explicar aqueles professores que não sabem dizer se têm autonomia ou 

não? Uma alternativa seria a condição de muitos professores de lecionarem em mais de uma 

escola, ou mais de uma rede de ensino, reservando pouco tempo para o professor se integrar no 

jogo coletivo das escolas em que leciona. Outra possibilidade seria o auto distanciamento do 

grupo escolar que pode ter sua origem também em professores em início de carreira que ainda 

não se integraram plenamente ao grupo. Acrescente-se a isso o fato de que para Canário (1998): 

 
Inquirir até que ponto e de que modos a formação contribui, ou não, para favorecer 

processos de construção da autonomia das escolas representa, uma das entradas mais 

pertinentes para que se possa interrogar modalidades concretas de formação. (Canário, 

1998, p.24) 

 

Em relação ao investimento da equipe gestora e ao clima no ambiente de trabalho 

(questões 1 e 4) a maioria dos respondentes concorda que existe investimento por parte da 

equipe gestora para que haja um clima de trabalho saudável e colaborativo (86,7% contra 

13,3%). As respostas reforçam o fato de que o clima de colaboração é fundamental para criar 

condições para o jogo coletivo, nota-se a influência positiva da equipe gestora na promoção de 

um ambiente positivo. A atuação da equipe gestora está diretamente ligada ao clima de trabalho 

no grupo, ou seja, o coletivo reflete as ações da equipe gestora. O sentir-se acolhido no ambiente 

de trabalho é fundamental para que haja afetividade nesse processo. Segundo Wallon, há 

diversos elementos envolvidos no processo ensino-aprendizagem que podem levar o indivíduo 

a sentir-se afetado, dentre eles, apresentam Mahoney e Almeida (2005, p.25): “[...]acolhimento 

do professor pela direção, pelos seus pares, pelo seu entorno, pelos seus alunos. A sala de aula 

- uma oficina de relações - é \ não é um espaço de acolhimento”. Em todas as fases do 

desenvolvimento, em todos os contextos, sentir-se acolhido é um elemento de afetividade, que 

aproxima os indivíduos. Deste modo, o clima de acolhimento e tranquilidade nas escolas 

pesquisadas revela a existência de relações e ambiente ou clima de trabalho propícios à criação.  

Por fim, ao analisarmos a participação efetiva dos professores no ambiente escolar (questão 

5), identificou-se a presença do jogo coletivo favorável ao bom desempenho da equipe tal como 

descrito por Canário (1998), pois se obteve um resultado relativamente homogêneo nas escolas 

estudadas. Entretanto, seis professores apresentaram respostas desfavoráveis à participação no jogo 

coletivo, demonstrando um traço significativo de divergência, que pode ter sido causado, como já 

mencionado anteriormente, ou por excesso de trabalho (professor com mais de uma escola ou 

emprego) ou infelizmente por segregação ou afastamento do grupo escolar. 

De maneira geral, os professores avaliam de forma satisfatória o incentivo e as 

possibilidades na participação no jogo coletivo da escola. A análise presente revela a aproximação 

dessas escolas do conceito de jogo coletivo, determinado por Canário (1998), segundo o qual cada 

um dos gestores e docentes é autor e responsável pelas escolhas e pela aplicação das ações na escola 

entendendo-se que cada ator social é constituinte e constituído na dinâmica escolar. 
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Introdução 
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida no âmbito da disciplina 

Projeto: Integração cognitivo-afetiva e sua expressão na formação de professores em contextos 

de atuação V, do PEPGE: Psicologia da Educação da PUC-SP. O recorte desta comunicação 

terá por objetivo compreender como o professor percebe as relações socioprofissionais no 

contexto de sua atuação com os demais docentes.  

 

Fundamentos teórico-metodológicos 

Estudos relativos à formação de professores desenvolvidos por Rui Canário e os 

postulados da teoria de Henri Wallon embasaram a proposição dos objetivos e delineamento da 

metodologia da pesquisa mais ampla bem como da análise das questões para esta comunicação. 

Dos pressupostos de Rui Canário (1998; 2002; 2007) entendemos que as “situações 

profissionais vividas pelos professores ocorrem no quadro de sistemas colectivos de acção cujas 

regras são, ao mesmo tempo, produzidas e apreendidas pelos actores sociais em presença” 

(CANÁRIO, 1998, p.16).  Nessa perspectiva o jogo coletivo supõe o exercício do trabalho em 

equipe, isto é, de modo não “segmentado e atomizado, passando a valorizar-se a polivalência e 

o trabalho em equipe” (CANÁRIO, 2000, p. 165). 

Ao assumirmos os pressupostos wallonianos aceitamos que o desenvolvimento da 

pessoa é uma totalidade na qual várias dimensões estão imbricadas: afetividade, cognição, ato 

motor e pessoa (WALLON, 2007), e que cada dimensão participa da constituição das demais. 

Assumimos também a importância do meio social na constituição da pessoa, dado que Wallon 

considera que, o meio social, é o complemento indispensável ao ser vivo. “[...] Não é menos 

verdadeiro que a sociedade coloca o homem em presença de novos meios, novas necessidades 

e novos recursos que aumentam as possibilidades de evolução e diferenciação individual” 

(WALLON, 1986; p. 168-169).  

Para atender ao objetivo proposto, optamos por trabalhar com docentes de três diferentes 

instituições de ensino, o critério de escolha das instituições foi a disponibilidade da equipe 

gestora para oportunizar o preenchimento de questionários por seus professores. Ressaltamos 

que estas escolas não apresentam diferenças significativas entre si: as três estão localizadas na 

cidade de São Paulo, pertencentes à rede pública estadual de ensino, oferecem ensino 

fundamental nos anos finais e Ensino Médio, portanto, a atuação é de professores especialistas 

nas diferentes áreas. As três contam com diretor, vice-diretor e professor coordenador.  

O questionário foi composto por três questões abertas e vinte e uma fechadas, divididas 

em cinco áreas. Das questões fechadas selecionamos cinco que atendem ao objetivo proposto 

para a discussão. As questões fechadas tinham as seguintes possibilidades de respostas: 

concordo totalmente; concordo, discordo, discordo totalmente, não sei responder, sem resposta. 

Para efeito de discussão, aqui exposta, englobamos os resultados das respostas de concordo 

totalmente e concordo, bem como discordo totalmente e discordo. A seguir apresentamos as 

questões analisadas e uma tabulação das respostas dadas pelos professores. 
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Tabela 1: Perguntas e número de respostas obtidas dos professores 

Questões Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

Não sei 

responder 

Sem 

resposta 

Total 

Os professores 

recém-chegados 

na escola são 

estimulados pelos 

professores mais 

antigos a 

contribuírem com 

ideias para o 

grupo 

 

7 

 

22 

 

12 

 

2 

 

2 

 

0 

 

45 

Percebo que na 

minha escola há 

subgrupos 

(panelinhas) 

11 14 11 5 4 0 45 

Percebo que há 

focos de 

lideranças entre 

os professores 

8 24 6 3 3 1 45 

Percebo que o 

grupo de 

professores leva 

em consideração 

as minhas 

opiniões quando 

me posiciono a 

respeito de 

questões da 

minha escola 

 

6 

 

25 

 

8 

 

0 

 

6 

 

0 

 

45 

Percebo que 

durantes o ATPC 

os professores 

partilham 

experiências que 

contribuem com a 

prática 

pedagógica 

 

10 

 

26 

 

8 

 

1 

 

0 

 

0 

 

45 

 

Chama a atenção nesta tabela que a maioria dos professores (36) diz perceber que há 

partilha de experiências, em ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo), que contribuem 

com a prática pedagógica desenvolvida na escola. O compartilhamento das práticas entre os 

docentes é fundamental para a valorização da formação profissional e também é importante 

contributo para a busca de novos conhecimentos e estimulação da participação dos professores. 

O trabalho coletivo “faz apelo a que cada um dos membros da escola possa construir uma 

inteligibilidade global do processo de trabalho” (CANÁRIO, 2000, p.165) o que não ocorreria 

se as questões próprias da prática pedagógica fossem tratadas fragmentariamente ou ainda, se 

cada pessoa realizasse “um trabalho parcelar e só [conhecesse] o âmbito restrito daquilo que 

faz no seu ‘posto de trabalho’” (Idem, 2000, p.165).  

Os dados revelam que 32 professores afirmam que há focos de liderança entre os 

professores e 31 diz perceber que os professores consideram suas opiniões ao se manifestarem 

a respeito de questões da escola.  Canário (1998) afirma que dimensão relacional ganha uma 

importância decisiva no processo de construção da identidade profissional dos professores. Ela 
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“impregna a totalidade do ato educativo [...] engloba de modo inextrincável as dimensões 

intelectual e afetiva” (CANÁRIO, 1998, p.21). 

Verificou-se também que 25 professores concordam que há formação de 

subgrupos/panelinhas na escola, dos restantes 16 discordam e 4 não sabem responder, o que 

nos leva a duas possibilidades de interpretação: esses subgrupos têm um caráter positivo de 

identificação entre atores educacionais ou, pelo contrário, evidência a segregação entre o grupo 

de profissionais.  

Entre os 45 professores, 29 percebem que os professores recém-chegados à escola são 

estimulados pelos professores mais antigos a contribuírem com ideias para o grupo. Entretanto, 

14 trazem uma percepção oposta. O que é corroborado por Almeida, ao afirmar que a “escola 

é um meio em que podem se constituir grupos de tendências variadas, que podem estar em 

harmonia ou em oposição com os objetivos educacionais” (ALMEIDA, 2012 p.79). 

 

Considerações finais 

A profissão docente é “marcada por uma pluralidade de dimensões que a 

complexificam” (CANÁRIO, 2007, p. 139) e cada escola tem sua dinâmica. Os dados coletados 

nos trouxeram reflexões sobre o jogo coletivo, ou seja, o dinamismo que vem se desenhando 

nessas instituições, uma vez que, 1/3 dos professores não percebem que suas opiniões são 

levadas em consideração quando se posicionam a respeito de questões da escola. Igualmente é 

importante pensar que também 1/3 dos respondentes não percebem que os professores recém-

chegados sejam estimulados pelos professores mais antigos a contribuírem com ideias ao grupo.  

Ao aceitarmos que no jogo coletivo cada indivíduo é um ator na construção do espaço 

escolar, participando a sua maneira e interferindo nas relações, mantendo as, portanto, em 

constante movimento, entendemos que novos questionamentos podem ser colocados a fim de 

melhor compreender a dinâmica das relações que vem se mostrando nas instituições de ensino.  
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O presente trabalho é um recorte de pesquisa em andamento dentro da disciplina Projeto 

“Integração cognitiva afetiva e sua expressão na formação de professores centrada em contextos 

de atuação”, oferecida no Programa de Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação 

da PUC-SP.  

As discussões realizadas no âmbito dessa disciplina, em desenvolvimento desde o 

segundo semestre de 2014, buscam compreender em que medida as relações interpessoais que 

acontecem na escola interferem nas práticas profissionais de gestores, coordenadores 

pedagógicos e professores, influenciando seus processos formativos. O aporte teórico dessa 

disciplina baseia-se nas considerações de Canário (1998, 2000) sobre “jogo coletivo” e, para a 

compreensão do desenvolvimento das relações interpessoais, nos pautamos nos conceitos da 

Psicogenética de Henri Wallon.  

O objetivo desta comunicação é o de compreender, a partir da ótica dos professores, 

como são estabelecidas as relações entre os professores e o diretor e como esses percebem o 

papel articulador do diretor no sentido de favorecer as relações interpessoais na escola.   

A construção dos dados se deu por meio de questionários aplicados a 45 (quarenta e 

cinco) professores de 03 (três) escolas. O questionário foi assim constituído: questões de 

caracterização pessoal (tempo de docência, cargo ocupado na rede e disciplinas lecionadas); 

três questões abertas que possibilitassem ao respondente a liberdade de expressão e vinte e uma 

questões fechadas, com um roteiro pré-estabelecido no qual poderia assinalar suas respostas em 

cinco colunas, numa escala de “Concordo totalmente” a “Discordo totalmente”, além da 

possibilidade da coluna “Não sei responder”. No desenho das perguntas, a intenção era captar 

e conhecer os valores, as percepções e os interesses do professor respondente, no que diz 

respeito às manifestações que revelassem o “jogo coletivo” existente na escola.  

O critério de escolha das instituições foi pela disponibilidade da equipe gestora de 

oportunizar o preenchimento dos questionários por seus professores.  

As escolas não apresentam diferenças significativas: as três estão localizadas na cidade 

de São Paulo, pertencem à rede estadual de ensino, oferecem ensino fundamental nos anos finais 

e Ensino Médio e contam com diretor, vice-diretor e professor coordenador. Sendo assim, as 

respostas analisadas advêm de professores especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. 

Características parecidas nos permitiram somar as respostas aos quarenta e cinco 

questionários dos professores das três escolas e categorizá-las por eixos temáticos, buscando 

refletir sobre a influência da qualidade das relações e suas implicações no trabalho coletivo.  

A análise que faremos será uma aproximação daquilo que é a essência das relações, uma 

vez que não se pode apreender todas as múltiplas determinações dos contextos escolares 

estudados, até porque nossa análise está baseada somente em respostas a um questionário 

fechado e não foram confrontadas com outros dados dos respondentes. Esta será, portanto, uma 

tentativa de compreensão das condições materiais nas quais se realizam as situações de vida 

das pessoas que responderam ao nosso questionário.  
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Foram retirados dados das quatro perguntas do questionário fechado que dizia respeito 

à gestão do diretor da escola e somadas todas as respostas correspondentes. Obtivemos os 

seguintes dados: 

 

 
Tabela 1 – Respostas dos professores 

 

Chamou-nos atenção o fato de que quase 40% dos professores não percebem a 

participação do Diretor nas questões pedagógicas da escola. Consideramos a possibilidade de 

que esse profissional ainda esteja sendo visto associado à organização burocrática da escola e 

não se consegue percebê-lo como responsável pela gestão do pedagógico.  

Em contrapartida é significativo observar que 82% dos professores identificam que o 

Diretor favorece que as relações interpessoais sejam éticas e respeitosas na escola. Esse 

elemento é fundamental para o que Libâneo (2013) defende sobre o papel do diretor, uma vez 

que sua atuação não pode ser vista como um trabalho isolado, mas na articulação e no 

envolvimento do trabalho coletivo. A sua gestão torna-se compartilhada, que a princípio é 

realizada por uma equipe gestora (diretor, coordenadores e assistentes de direção), que em sua 

atuação na organização e gestão escolar, visam: 

 
“a) prover as condições, os meios e todos os recursos necessários ao 

ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula.  b) 

promover o envolvimento das pessoas no trabalho por meio da 

participação e fazer o acompanhamento e a avaliação dessa 

participação, tendo como referência os objetivos da aprendizagem; c) 

garantir a realização da aprendizagem de todos os alunos” (LIBÂNEO, 

2013, p. 88).  

 

Recorrendo a Wallon (1986), consideramos a escola como importante meio funcional 

no qual se relacionam e se constituem todos os envolvidos. É o que o autor nos revela sobre a 
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importância do meio (escola) na constituição dos professores que dela fazem parte:  “o meio é 

um complemento indispensável ao ser vivo. E também:  

 
"A maneira pela qual o indivíduo pode satisfazer suas necessidades 

mais fundamentais depende do meio e, também, de certos refinamentos 

de costumes que podem fazer coexistir, nos mesmos locais, pessoas de 

meios diferentes." (Idem, 1986) 

 

Assim, a gestão do diretor escolar assume papel articulador fundamental para que as 

relações interpessoais se tornem favoráveis ao trabalho coletivo.  

Nesta perspectiva é que Canário (1998) cunha o conceito de "jogo coletivo" para apontar 

que as situações profissionais vividas pelos professores ocorrem no quadro de sistemas 

coletivos de ação cujas regras são, ao mesmo tempo, produzidas e aprendidas pelos atores 

sociais em presença. 

 
"É nesta perspectiva que podemos falar de um 'jogo coletivo', suscetível 

de múltiplas e contingentes configurações, em função das 

singularidades dos contextos" (CANÁRIO, 1998).  
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O objetivo desta comunicação é apresentar os movimentos de construção do conhecimento da 

disciplina-projeto Profissionalidade Docente de Professores Formadores dos Cursos de Licenciatura em 

Início de Carreira, ministrada pela Profa. Dra. Laurizete Ferragut Passos no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Psicologia da Educação (PED), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Sua proposta foi investigar os processos de constituição da profissionalidade docente de professores de cursos 

de licenciatura que estão iniciando sua trajetória docente no ensino superior. Para os propósitos investigativos 

da disciplina foi considerado iniciante o docente com menos de 5 anos de atuação em Instituições de 

Educação Superior (BOZU, 2010). 

A condução das investigações se amparou na perspectiva de que a presença de um corpo docente 

renovado vem atuando nos cursos de formação de professores, cujas condições de trabalho, de socialização 

e de desenvolvimento profissional merecem ser investigadas e analisadas em conjunto com as políticas de 

formação docente e seus impactos na efetivação dos cursos de licenciatura. Para a produção deste material 

foram utilizados artigos concebidos no âmbito da disciplina e apresentados e/ou publicados em anais de 

eventos e periódicos científicos (KULNIG E REIS, 2016;  KULNIG e SANTOS, 2016; PASSOS, 

PEREIRA e PRÍNCEPE, 2016;  TELES, 2016), além das entrevistas conduzidas pelos alunos e arquivadas 

pela docente da disciplina.  

O desenvolvimento da disciplina foi marcado por quatro etapas de trabalho que se entrelaçaram ao 

longo dos cinco semestres em que foi ofertada nos anos de 2013, 2014 e 2015, envolvendo cerca de 50 

alunos. Uma das etapas do trabalho desenvolvida na disciplina foi o aprofundamento teórico no tema 

professor iniciante, por meio de leituras de artigos já publicados, com o objetivo de apropriação, por parte 

dos alunos participantes da disciplina, de conceitos-chave como profissionalidade, desenvolvimento 

profissional, condições de trabalho, trabalho docente, dentre outros.  

Outra etapa do trabalho foi a construção, de forma coletiva com os alunos participantes da disciplina, 

de um roteiro de entrevista semiestruturada para a coleta de dados junto a professores iniciantes que atuam 

em cursos de licenciatura em instituições de ensino superior (IES) brasileiras. Esse roteiro serviu de base para 

que os alunos, em dupla, realizassem, as entrevistas com professores de diferentes regiões brasileiras. Essa 

diversidade amostral só foi possível pela multiplicidade de municípios brasileiros dos quais são oriundos os 

alunos de mestrado e doutorado do programa, possibilitando o acesso a diversas IES públicas e privadas 

situadas nas diferentes regiões brasileiras. Essas entrevistas, em total de 16, foram conduzidas 

presencialmente ou via Skype.  

Uma terceira etapa do trabalho foi a realização das análises dos dados, que ocorreu de forma conjunta 

com o coletivo da classe e também pelas duplas de alunos. Este movimento empreendido na disciplina, além 

de instrumentalizar o aluno (mestrandos e doutorandos) para o exercício da pesquisa, resultou na produção 

de diversos trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais, publicados em forma de artigos 

completos ou resumos em anais de eventos e revistas científicas, além do aprofundamento na temática por 

parte de 7 participantes da disciplina que tomaram o professor iniciante no ensino superior como tema de 

suas dissertações (3 concluídas e 2 em andamento) e teses (duas em andamento).  

about:blank


IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

71 
 

Em relação ao perfil dos professores iniciantes entrevistados pelos alunos da disciplina onze atuavam 

em universidades públicas, sendo que oito eram concursados e três contratados como professores substitutos. 

Os outros cinco docentes lecionavam em instituições de ensino superior privadas. Considerando os dezesseis 

docentes, oito possuíam o título de mestre, sete eram doutores e um possuía o título de especialista.  

Em relação à atuação no ensino superior, o tempo de experiência variou de um mínimo de 4 meses 

e um máximo de 3 anos em cursos de licenciatura em Artes, Artes Visuais, Biologia, Geografia, Física, 

História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química. Porém, quanto à experiência na docência antes da 

entrada no superior, 12 professores afirmaram tê-la tido na escola de educação básica.  

No momento da entrevista, os professores participantes desta pesquisa, ministravam as disciplinas 

Alfabetização, Avaliação Educacional, Cálculo II, Correntes do Pensamento Pedagógico, Didática, Didática 

I, Didática Geral, Educação Especial, Estágio, Estágio III, Estágio Supervisionado, Fenômenos do 

Transporte, Física I, Fundamentos da Educação Especial, Geometria Analítica, Geometria Espacial, Gestão 

Democrática, Gestão do Currículo da Escola Básica, História da Educação, Introdução aos estudos da 

educação com enfoque sociológico, Letramento Matemático, Literatura Infantil, Metodologia de língua 

portuguesa, Metodologia da Pesquisa, Metodologia do Ensino de História, Metodologia do Trabalho 

Científico I, Métodos Numéricos, Prática de Ensino, Projeto Integrado de Prática Educativa V, Projetos 

Integradores e Práticas Interdisciplinares II, Psicologia da Educação, Química Geral, Química Inorgânica, 

Sociologia da Educação, TCC , TCC I, TCC II, Tópicos de Ensino I e Tópicos de Ensino II.Os resultados 

obtidos ao longo da oferta da disciplina foram vários, como demonstrado nas tabelas 01, 02 e 03 

 
Tabela 01 – Produções dos alunos da disciplina apresentadas em 

eventos científicos por abrangência 

MODALIDADE 
ABRANGÊNCIA DO EVENTO 

TOTAL 
Nacional  Internacional 

Comunicação Oral 09 03 12 

Pôster 0 01 01 

 
Tabela 02 – Produções dos alunos da disciplina publicadas em eventos 

científicos por abrangência 

MODALIDADE 
ABRANGÊNCIA DO EVENTO 

TOTAL 
Nacional  Internacional 

Resumo 0 02 02 

Resumo expandido 0 02 02 

Trabalho completo 09 0 09 

 
Tabela 03 – Produções dos alunos da disciplina publicadas em periódico 

científicos/livros por abrangência 

MODALIDADE 
ABRANGÊNCIA DO EVENTO 

TOTAL 
Nacional  Internacional 

Resumo expandido periódicos 01 0 01 

Texto completo periódicos 01 0 01 

 

A análise destes trabalhos permitiu identificar os conceitos comuns, bem como os eixos trabalhados 

nestes materiais e os principais autores referenciados. Os principais conceitos utilizados foram: 

profissionalidade, desenvolvimento profissional, condições de trabalho, necessidades formativas, 

aprendizagem da docência, socialização profissional, autonomia, precarização e massificação do ensino 

superior, professoralidade. Os eixos trabalhados abarcaram a constituição da profissionalidade docente, as 

condições de trabalho, as necessidades formativas e a professoralidade docente. Os principais autores 

referenciados foram: Cunha (2005); Roldão (2005); Nóvoa (1991) e Isaia e Bolzan (2011). 
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Também foi possível verificar como fragilidades na formação e atuação dos professores do ensino 

superior a pouca consciência de seu papel de formador de professores; a ausência de preocupação com os 

aspectos pedagógicos implicados em sua atuação como docente; escassa preocupação com a formação deste 

aluno, considerando o contexto no qual irá atuar; implicações positivas e negativas do contrato e contexto de 

trabalho na constituição da profissionalidade dos docentes, principalmente se contrapormos as universidades 

públicas e privadas; ausência de programas de inserção do iniciante institucionalizados.  

Esses resultados nortearam a concepção da disciplina em andamento O formador de professores do 

ensino superior e os desafios da escola contemporânea da ressignificação dos conceitos e das práticas 

formativas, cuja proposta é discutir como o formador de professores que atua nesse nível de ensino reconhece 

as mudanças e exigências da escola básica contemporânea e como desenvolve estratégias formativas e ações 

inovadoras que contribuam para a qualificação dos alunos, futuros professores, que nela irão atuar. 
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O presente resumo traz os resultados parciais dos trabalhos de pesquisa empreendidos 

na disciplina-projeto Profissionalidade Docente de Professores Formadores dos Cursos de 

Licenciatura em Início de Carreira desenvolvida junto ao Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação: Psicologia da Educação, da PUC-SP. O grupo de pesquisadores foi composto 

por alunos de doutorado e de mestrado que durante sua trajetória formativa como pesquisadores 

se dedicam ao desenvolvimento de uma investigação coordenada pelo professor da disciplina.  

O foco do trabalho direcionou-se para os processos de constituição da profissionalidade 

docente de professores dos cursos de Licenciatura, que estão iniciando sua trajetória docente 

no ensino superior. De acordo com Huberman (1995) o período considerado de iniciação à 

docência corresponde aos três primeiros anos de atuação profissional, sendo esse o recorte 

temporal feito junto aos participantes da pesquisa.  

A investigação centrou-se em uma perspectiva de que a presença de um corpo docente 

renovado vem atuando nos cursos de formação de professores. Conhecer a formação e 

experiência profissional desses docentes iniciantes se constituiu no ponto de partida da 

pesquisa. O trabalho do formador e das práticas como componentes fundamentais na formação 

do futuro professor foi objeto de análise dos dados coletados junto aos formadores iniciantes.  

Com base nesses pressupostos, os resultados aqui apresentados referem-se a análise dos 

significados atribuídos por nove professores que lecionam em cursos de licenciatura em 

instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas às suas condições de trabalho, 

organização do trabalho pedagógico, autonomia profissional e relação professor-aluno, com o 

intuito de identificar como, e se, o vínculo trabalhista, as condições de trabalho, e ação docente, 

além do pertencimento ao quadro de uma IES pública ou privada influenciam na constituição 

de sua profissionalidade.  

A disciplina-projeto na qual foi desenvolvido o estudo sobre o professor iniciante no 

ensino superior foi ofertada durante cinco semestres nos anos de 2013, 2014 e 2015, envolvendo 

cerca de 50 alunos. Foram entrevistados 16 docentes de diferentes regiões brasileiras, o que só 

foi possível pela multiplicidade de regiões das quais são oriundos os alunos de mestrado e 

doutorado do programa, possibilitando o acesso a diversas IES públicas e privadas. Para a 

produção deste material foram utilizadas as análises empreendidas por alunos da disciplina 

(KULNIG E REIS, 2016; KULNIG e SANTOS, 2016; PASSOS, PEREIRA e PRÍNCEPE, 

2016; TELES, 2016), que tiveram suas análises publicadas em anais de eventos e/ou periódicos 

científicos.  

Em relação ao perfil dos nove professores iniciantes entrevistados pelos pesquisadores 

acima citados, seis atuavam como professores concursados em universidades públicas e três 

como professores de universidades privadas, dois contratados em regime de CLT e um como 

Pessoa Jurídica. Considerando os nove docentes, sete possuíam o título de doutor, um o título 

de mestre e um possuía o título de especialista. Em relação à atuação no ensino superior, o 
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tempo de experiência variou de um mínimo de 8 meses e um máximo de 3 anos em cursos de 

licenciatura.  

A análise dos dados demonstrou que entre os nove docentes entrevistados, os 

professores da IES privada estão submetidos às piores condições de trabalho: número elevado 

de alunos por turma; grande número de turmas e disciplinas por professor; ausência de recursos 

didáticos e espaço físico inadequado; regimes de contratação diversos; frágil autonomia na ação 

docente; dedicação apenas ao ensino.  

Diante disso, embora a literatura (BAZZO, 2008) aponte para um conflito entre o papel 

de pesquisador e professor, os docentes das IES privadas não vivenciam tal dilema, já que seus 

contratos de trabalho privilegiam o ensino. A situação é diferente para os professores que atuam 

na rede pública, visto que lecionam para uma ou duas turmas, em classes com pequeno número 

de alunos, com melhores condições de infraestrutura e pedagógica, conjugam suas atividades 

de ensino com pesquisa e extensão e têm contrato de dedicação exclusiva. Um aspecto comum 

aos participantes foi a insatisfação com o aluno que encontram em sala de aula, cujo perfil 

destoa do imaginado ideal para um estudante universitário. Comum aos professores das IES 

públicas e privadas é a ausência de trabalho coletivo e apoio no início da docência. O destaque 

foi dado a um colega “mais experiente” que ofereceu auxílio ao trabalho, tornando-o menos 

solitário. Observou-se que há distinções que fazem com que os professores elaborem 

significados diferentes sobre o trabalho docente bem como passam a exercê-lo de maneiras 

diferentes, de acordo com as possibilidades concretas oferecidas pelas instituições nas quais 

atuam.  

Outros achados relevantes da pesquisa foram: a importância da experiência na educação 

básica que pode fornecer, ao professor formador iniciante, elementos para problematizar o 

processo de formação inicial dos futuros docentes; valorização do docente do ensino superior 

em detrimento do docente da educação básica; atuação amparada nas representações sobre a 

docência construídas ao longo da trajetória acadêmica e reproduzidas de forma acrítica. 

Percebemos nas falas de alguns docentes iniciantes o que descreve Cortesão (apud CUNHA, 

2005), os professores universitários ensinam da forma como foram ensinados, reproduzindo e 

perpetuando práticas de ensino mais ou menos eficientes, em uma transmissão mais ou menos 

eficaz de saberes. É preocupante o silenciamento da universidade em relação à inserção do 

iniciante, bem como a ausência de preocupação com os aspectos pedagógicos implicados em 

sua atuação como docentes. O processo seletivo dos professores do ensino superior parece não 

considerar a trajetória acadêmica e profissional dos docentes em relação as necessidades 

específicas de uma licenciatura. Talvez a ausência desses pré-requisitos na seleção destes 

docentes se deva a visão ainda presente nas universidades na qual para ser professor o essencial 

é o domínio do conteúdo, ancorado no pressuposto de que a pesquisa qualifica o ensino 

(CUNHA e ZANCHET, 2010). 

Diante do exposto concluímos que uma formação inicial pedagógica como parte dos 

programas de pós-graduação strictu senso pode ser uma opção válida como processo de 

formação inicial para a docência no ensino superior, pois é o trabalho na universidade que 

absorve significativa parcela destes profissionais. Esta formação pedagógica inicial não 

descarta a necessidade de programas de inserção docente nas instituições e de sua continuidade 

em programas de formação continuada, coerente com a compreensão de que o desenvolvimento 

profissional do professor é um processo contínuo e exigente que se dá ao longo da vida. 
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Desenvolvimento profissional. 

 

Introdução 
Os movimentos construtivos que o grupo Obeduc vem delineando por meio de sua 

dinâmica,vai caracterizando-o não só como grupo colaborativo, mas também como um 

grupo  reflexivo. A constituição de um grupo reflexivo se configura por meio das narrativas e 

do silêncio dos integrantes, e se consolida por meio das vivências pessoais e profissionais que 

vão sendo despertadas ao longo do processo grupal. 

Pivetta e Isaia (2014), ao relatar sobre os movimentos de um grupo reflexivo de 

professores do ensino superior, descreveram os movimentos construtivos do grupo composto 

por três etapas que se entrelaçam. 

 

O movimento do grupo e sua relação com a aprendizagem dos professores 

A constituição do grupo Obeduc é atrelada à motivação e compromisso que esses 

professores assumiram desde o início. Os primeiros encontros realizados possibilitaram aos 

professores conhecerem-se e identificarem-se como membros importantes de sua constituição. 

Nesses encontros os professores constataram que o grupo Obeduc se tratava de um 

espaço que permitia a eles contar sobre suas práticas sem receios e medos, mostrando que cada 

integrante é muito importante e tem um papel fundamental nele. Os primeiros encontros 

realizados foram primordiais, pois a partir deles, estabeleceu-se no grupo uma afinidade entre 

os participantes possibilitando um espaço em que os professores têm a liberdade de expressar-

se, escutar, serem escutados e serem respeitados, como se constata na fala dos professores: 

 
(...) Quando eu estou no grupo é como se eu estivesse em casa. Já criamos 

um vínculo, já estreitamos bem o vínculo, já viramos amigos além de 

profissionais, além de estudantes. Não deixamos nossos objetivos de lado, 

não estamos aqui só para confraternizar, mas já viramos amigos. (Rafael) 

 

Este grupo tem como foco fomentar a aprendizagem dos professores em todas as suas 

dimensões, especialmente nas questões referentes ao ensino da Matemática. No caso dos 

professores polivalentes participantes do grupo Obeduc, o ensino da matemática é um grande 

desafio. Para eles, participar do grupo é um aprendizado que tem contribuído para melhorar a 

prática pedagógica na sala de aula, não só nos assuntos referentes aos conteúdos da Matemática, 

como também em relação ao desenvolvimento profissional de forma geral, por meio de estudos 

e reflexões acerca da prática pedagógica. 

Um estudo feito por Lacerda (2011) aponta que muitos professores, tendo cursado, ou 

ao estarem cursando, a Licenciatura em Pedagogia, trazem um sentimento negativo e marcas 

negativas em relação à disciplina de Matemática, o que interfere em aprender e ensinar esse 

conteúdo. 

Por meio dos encontros que são realizados no Obeduc, professores especialistas em 

matemática vêm contribuindo com os professores polivalentes ao trazerem para os encontros 

assuntos referentes ao ensino da Matemática, sanando dúvidas em relação aos conteúdos e 

dando orientações de como poderiam ensiná-los nas salas de aula das primeiras séries do Ensino 
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Fundamental. Conteúdos como frações, números decimais, resoluções de problemas, foram 

alguns dos assuntos trazidos para o grupo e que propiciaram momentos de aprendizagem dos 

professores sobre eles. Ficou evidente que muitos refletiram sobre sua prática em sala de aula 

e o domínio dos conteúdos apresentados. 

Para os professores polivalentes a oportunidade de realizar trocas pedagógicas 

relacionadas ao conteúdo da Matemática com os professores especialistas gerou não só 

momentos de aprendizagem para ambos, mas também mobilizaram os professores polivalentes 

em relação à necessidade de conhecer mais sobre um conteúdo específico e aprimorar seus 

conhecimentos sobre ele.  

O estudo de Tancredi (2009) sobre aprendizagem da docência e profissionalização 

aponta que o professor polivalente tem uma diversidade de componentes curriculares que 

precisa dominar para ensinar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo por esse 

chamado de professor generalista. Ele não precisa saber os conteúdos em sua profundidade 

como um professor especialista. Porém, tem que dominar todas as áreas do conhecimento em 

um nível superior ao que seu aluno se encontra. Caso contrário, corre-se o risco desse professor 

ensinar tal como aprendeu na fase do aluno. 

Na contramão, os professores especialistas aprendem, com os polivalentes, técnicas 

relacionadas ao saber fazer pedagógico, ou seja, o conhecimento de como ensinar esses 

conteúdos.  

 
(...) O nosso grupo é heterogêneo, o que torna rica nossas discussões, são 

olhares diferentes que colaboram para uma compreensão ampla e complexa 

sobre a nossa profissão. (Rafael) 

 

Momentos de formação e integração entre professores polivalentes e especialistas em 

Matemática, como tem sido vivenciado pelos integrantes do Obeduc, revelam que esse espaço 

se transforma em lugar de formação (Cunha, 2012), pois os participantes têm a possibilidade 

de compartilhar suas práticas escolares e, de certa forma, amenizar a angústia provocada pelo 

isolamento e falta de apoio que existe na escola. Os relatos dos professores mostram o 

sentimento que têm em relação ao grupo, no que diz respeito às trocas construtivas que ocorrem 

a todo o momento (Passos,2014). Os depoimentos dão pistas sobre como avançam em seu 

desenvolvimento profissional: 

 
Nós professores vivemos muito dentro da escola e a conversa é sempre 

sobre a escola e aqui nós podemos refletir sobre a prática, que acontece na 

escola, você foge daquele ambiente e vem aqui pra refletir o que acontece 

lá. É muito bom. (Patrícia) 

 

O que esses professores vão revelando, o tempo todo, é que esse grupo colaborativo 

vem permitindo trocas de experiências e de saberes que têm contribuído para a aprendizagem 

da docência de seus integrantes, como também, uma sensação de acolhimento e partilha. Trata-

se de uma aprendizagem que sozinho na escola não é possível desenvolver. 

De acordo com Fiorentini et al (1998, p.322) – “o saber não é isolado, ele é partilhado 

transforma-se, modifica-se a partir da troca de experiência e da reflexão coletiva com os outros“ 

- confirma o valor do grupo e das trocas em relação à transformação dos saberes e da reflexão. 

Além das parcerias, os momentos em grupo permitem a ressignificação de saberes e práticas. 

 

Considerações Finais 
As vivências nesse grupo vêm possibilitando esse olhar mais criterioso para si e para o 

outro.  As atividades desenvolvidas promovem o compartilhamento de ideias, as quais 

propiciam momentos de observação e colaboração entre os colegas de trabalho, proporcionando 
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também a autoavaliação dos professores e a reflexão sobre sua prática docente. O grupo pode 

interferir nas atividades desenvolvidas pelo professor e cada professor pode modificar a 

realidade do grupo. 

Defendemos aqui que grupos colaborativos e reflexivos como espaços formativos 

qualificam a trajetória profissional dos professores e permitem colocá-los em constante 

aprendizagem docente e desenvolvimento da reflexão e crítica sobre si mesmo e sobre sua 

prática, tendo como premissa a possibilidade de mudança, de transformação e de novas 

aprendizagens. 

O que esse resumo busca evidenciar é que grupos como esse, são espaços que, por juntar 

reflexão e discussão entre professores e pesquisadores em diferentes fases da carreira, se tornam 

espaços potentes de formação.  

O que fica evidente no grupo Obeduc é a transformação que vai acontecendo com os 

professores e pesquisadores que dele participam. O grupo vai se revelando um “espaço rico e 

poderoso de desenvolvimento profissional, de transformação das práticas pedagógicas, de 

produção de conhecimentos e de construção de uma nova cultura de ensinar e aprender 

matemática nas escolas.” (Fiorentini, 2009). 

O cotidiano desse grupo tem evidenciado que os professores e a universidade precisam 

estar juntos refletindo sobre o dia a dia na escola, e que, as aprendizagens mostradas entre 

professores de segmentos diferentes trabalhando em parceria, sinalizam a necessidade desses 

segmentos caminharem juntos visando a melhoria do ensino e a aprendizagem. 
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Introdução 
A pesquisa é referente à perspectiva de duas professoras da rede estadual de ensino de 

São Paulo sobre a inclusão de uma aluna com surdez. O aporte teórico fundamenta-se na teoria 

de Vygotski sobre processos compensatórios da pessoa com deficiência. Para Vygotski (1997), 

toda deficiência pode gerar mecanismos compensatórios. A deficiência desempenha um duplo 

papel na formação da personalidade da criança, de um lado é um obstáculo/limitação e de outro 

uma possibilidade alternativa de desenvolvimento. Para ele, o acesso à cultura e a inserção 

social são essenciais para o desenvolvimento da criança com deficiência. Dessa maneira toda 

criança, independentemente de ter ou não deficiência, tem a capacidade de aprender algo novo 

desde que seja aplicada a pedagogia adequada às necessidades educativas do aluno, 

promovendo tanto o seu desenvolvimento cognitivo como o social (VYGOTSKI, 1997). Sendo 

assim, o professor desempenha um papel de destaque em sua teoria, estimulando o 

desenvolvimento dos alunos e criando estratégias de ensino para atender às necessidades de 

todos os alunos (VYGOTSKI, 1995).  

Diante das discussões atuais sobre as vantagens e desvantagens da inclusão de alunos 

com surdez no contexto da sala comum e com base na teoria de Vygotski sobre compensação 

da deficiência, decidimos investigar qual era a visão das professoras sobre a inclusão de uma 

aluna com surdez no ensino fundamental.  

O objetivo desse estudo realizado é contribuir com a discussão da educação inclusiva 

para vários profissionais que se deparam com essa questão cotidianamente. 

 

Procedimentos metodológicos  
De acordo com Godoy (1995), o estudo qualitativo busca descrever um fenômeno em 

sua totalidade e complexidade. Neste estudo, buscamos descrever as opiniões e os significados 

atribuídos pelas professoras à inclusão de uma aluna com surdez. 

Para atender ao objetivo do estudo de conhecer a opinião das professoras sobre a 

inclusão de uma aluna com surdez, foi realizada uma entrevista semiestruturada com duas 

professoras de uma escola pública estadual de São Paulo. Os critérios utilizados para seleção 

das professoras foram: ter mais de cinco anos de experiência profissional e trabalhar com aluno 

surdo em sala comum. A entrevista era composta de três perguntas desencadeadoras: 

a) Como você vê sua aluna com surdez na sala de aula? 

b) Como você vê a relação dela com os demais estudantes? 

c) Como você vê o aprendizado e o potencial dessa aluna na sala de aula? 

As entrevistas tiveram duração de 20 minutos e foram transcritas na sequência para não 

perder nenhuma informação ou impressão obtidas antes, durante e depois da entrevista 

(SZYMANSKI, 2011).  

O conteúdo das entrevistas foi lido várias vezes até ser possível capturar de forma clara 

seus sentidos e significados. Depois dessa etapa, foram construídas duas grandes categorias: 

facilidades e dificuldades da inclusão e os benefícios coletivos da inclusão. Após essa etapa, os 

dados foram analisados de forma qualitativa. 
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Resultados e Discussões 
Ambas as professoras afirmaram ter um ponto de vista positivo sobre a inclusão da aluna 

com surdez, destacando que ela tem uma potencialidade de aprendizado igual à dos outros 

alunos ouvintes da sala.  

Nas falas das professoras ficou evidente o papel da intérprete como uma facilitadora da 

inclusão da aluna. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que as professoras não tiveram uma 

formação específica para lidar com uma aluna com surdez. A intérprete atua como uma fonte 

de informações e orientações para o trabalho das professoras.  

Sobre os benefícios da inclusão para os alunos ouvintes, ambas as professoras 

destacaram o reconhecimento e o respeito pelas diferenças humanas, as atitudes de cooperação 

e o aprendizado da língua de sinais. De acordo com as professoras que participaram do estudo, 

as crianças se interessam em aprender a língua de sinais e a utilizam em outros espaços da 

escola. 

As professoras apontaram alguns aspectos que poderiam facilitar o processo de inclusão 

de um aluno com surdez: 

1. A importância da atitude familiar de não negar e sim de enfrentar a deficiência; 

2. O papel da professora compreensiva e participativa no processo de inclusão e ensino 

do aluno com surdez; 

3. A importância de a professora conhecer seus alunos para saber as peculiaridades do 

seu aprendizado: facilidades e dificuldades que apresentam na aula.  

 

Considerações Finais 
Pode-se concluir que a visão das professoras é de que a aluna com surdez tem 

capacidade igual à dos alunos ouvintes e, como toda criança, tem dificuldades e potencialidades.  

A melhor forma de incluir um aluno com deficiência encontra-se no ato de reconhecer 

as diferenças e, a partir delas, criar estratégias de ensino. É fundamental também que os 

professores conheçam seus alunos, apoiando-os e incentivando-os cada vez mais a aprenderem. 

Isso serve igualmente para alunos com e sem deficiência. Foi esse movimento que encontramos 

na fala e na ação narrada das duas professoras. 
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Introdução 
A educação de jovens e adultos não faz parte só da história recente do Brasil, ela se configura desde 

a nossa colonização. A busca por obtenção de certificados, em oposição aos cursos seriados e presenciais, 

esteve presente na sociedade brasileira desde o período colonial.  

O CIEJA é uma instituição que atende pessoas que por alguma razão não conseguiram seguir o 

curso de uma escola regularmente e que, mesmo sistematicamente excluídos, buscam outra forma de ter 

uma formação escolar. Os jovens que chegam ao CIEJA estão em busca de algo que dê sentido a suas vidas. 

Em suas narrativas é possível desvelar os sentidos dados a busca dessa formação escolar em suas existências.  

Desta forma, entramos em campo e abrimos, com a população do CIEJA parceiro, um espaço de 

escuta para qual o sentido dado por esses jovens ao frequentarem o CIEJA?  

A construção de um espaço de escuta no local abriu possibilidades para o diálogo, não só entre os 

adolescentes, mas também entre a academia e a instituição escola, possibilitando ressignificações sobre a 

educação, sobre o espaço escolar, sobre aprendizagens, e as relações que vão estabelecendo entre os jovens 

e esse espaço. 

Como a pesquisa teve um caráter interventivo e o problema foi desenvolvido junto aos participantes, 

ficou claro que também era de interesse da instituição que uma sistematização, promovida pela presente 

pesquisa, fosse feita e devolvida a eles. Desta maneira formou-se uma parceria.  As expectativas desses 

jovens sobre o CIEJA são de interesse da instituição, que se colocou desde o início como parceira nas 

pesquisas desenvolvidas, abrindo espaços para discussão e divulgação dos trabalhos. 

Desta forma, todas as etapas da pesquisa são compartilhadas com a instituição, desde a formulação 

do problema à sistematização dos resultados.  

 

Método 
Esse estudo se baseia no modo de pesquisa qualitativa de cunho interventivo (DEMO, 1982). A 

escolha dos encontros reflexivos como instrumento interventivo se baseia no fato dessa modalidade de 

intervenção ser coerente com o modo dialógico, estabelecido desde o início com a instituição 

(SZYMANSKI, 2001). 

Foram realizados doze encontros, será analisado o encontro de fechamento onde o tema foi o qual o 

motivo da busca pelo CIEJA como projeto de vida. 

Será promovido o agrupamento das narrativas em conjuntos compreensivos, de acordo com a 

semelhança que apresentarem. Estes conjuntos receberão o nome de constelações (SZYMANSKI, 2001). 

Essas constelações terão como embasamento para sua interpretação a “Analítica do Sentido”, de cunho 

fenomenológico, proposta por Dulce Critelli (1996). 

 

Resultados 

Nas narrativas desses jovens se revelam os possíveis sentidos dados a busca pela instituição escola 

como algo necessário para as suas vidas futuras, uma preparação cobrada para sua inclusão em sociedade, 

principalmente no âmbito do trabalho, como sustento e auto realização. Eles buscam um futuro, acreditam 

nessa inserção através dos estudos. Procuram por algo diferente do que presenciam em seu cotidiano, cada 

um ao seu modo e com sua história singular. Suas narrativas evidenciam um pedido de ajuda, seja da família, 

da escola, ou de quem esteja disposto a ouvir. A escola parece um caminho indicado como regra de acesso 



IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

82 
 

a esse “ser alguém na vida” sempre presente em suas narrativas, e que ocultam sentidos possíveis de serem 

revelados. 

 

Discussão 
O objetivo da educação proporcionada na instituição escola é de uma integração no social vigente, 

bem como de uma formação moral: “como um lugar que possibilita a aquisição de uma profissão e, 

posteriormente, a conquista de um trabalho bem remunerado” (MEYRELLES, 2007, p.6).  Os jovens 

reproduzem esse objetivo em suas narrativas quando falam da busca pelo “ser alguém na vida” através dos 

estudos. 

Os jovens brasileiros são sistematicamente expulsos do ensino regular por uma escola massificada 

(Brenner e Carrano, 2014) que tem seus conteúdos distanciados da realidade, juntamente com uma formação 

inadequada de educadores sobrecarregados pelo trabalho docente. Essa escola tem que lidar com o 

atendimento de um público diversificado em precárias instalações físicas, ainda mais prejudicada pela 

diminuição de investimos público, as combinações de antigas desigualdades no interior de instituições entre 

outros sustenta essa sistemática expulsão do jovem que vem em busca de uma inclusão social. 

Os jovens indicam de forma contundente como o ensino é desinteressante em nossas escolas, 

apontam para o modelo opressivo e repressivo, analisam os professores como indivíduos que se sentem 

superiores a eles. “Se passivos somo fantoches, se autônomos somos discriminados” (FREITAS, 1997, p. 

20).  

Esse descompasso entre a escola e a juventude cria no jovem uma crise de sentido em relação a 

escola. “É muito comum que esses alunos se mostrem muito empenhados na conversa e na “bagunça” e 

pouco empenhados, pouco interessados, na aprendizagem; é comum também que desenvolvam atitudes de 

confronto com as normas escolares” (FREITAS, 1997, p. 19). 

Os números do abandono e da evasão escolar no Brasil falam por si só, é evidente que vivenciamos 

um problema no âmbito da qualidade do ensino oferecido. Embora o número de oferta tenha aumentado no 

decorrer dos anos, é evidente que a qualidade do ensino ofertado não retém o jovem até a conclusão de no 

mínimo oito anos de escolaridade.  

 

Considerações finais 
Os adolescentes que frequentam o CIEJA falam dessa vulnerabilidade, a vivem de forma intensa, e 

procuram a escola supletiva mesmo sendo repetidas vezes “expulso” do ensino regular. Qual o sentido da 

busca pelo CIEJA na vida desses jovens, que tem o seu cotidiano em um território precário, e sofrem a sua 

vulnerabilidade na pele. Suas narrativas dizem de um “ser alguém na vida”, que muito tem do lugar da escola, 

como trajeto obrigatório para esse projeto de vida. 
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"(…) a fenomenologia não nasceu como um método, tal como as 

ciências e técnicas modernas supõem (como rigorosa prescrição de 

procedimentos e instrumentais), mas (...) como um questionamento da 

dissolução da filosofia do modo científico de pensar; da lógica inerente 

às ciências modernas; como crítica à metodologia de conhecimento 

científico que rejeita do âmbito do real e do próprio conhecimento tudo 

aquilo que não possa estar subordinado à sua estrita noção de verdade, 

de sujeito cognoscente e de objeto cognoscível.” (Critelli, 1996, p.7)  

 

O presente projeto se insere no Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e Atenção 

Psicoeducacional na Família, Escola e Comunidade (ECOFAM) e começou a ser delineado em 

2013 a partir da produção sistemática de pesquisas de Iniciação Científica fundamentadas no 

referencial fenomenológico e com propostas de intervenção na interface da psicologia e 

educação. Quando inserido no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia 

da Educação da PUC-SP, o projeto dilatou-se e passou a incluir pesquisas de mestrado e 

doutorado, também desenvolvidas a partir do paradigma interventivo. Tais experiências de 

pesquisa e ação em equipamentos da educação têm sido uma rica oportunidade para se refletir 

sobre o papel da Universidade e as possibilidades da pesquisa de abordagem fenomenológica 

como método questionador e possibilitador de um olhar crítico para os desafios da sociedade.  

O projeto visa, desta forma, estreitar a relação entre a Universidade e Comunidade e 

consolidar parcerias que propiciem, de um lado, a prestação de serviço e, de outro, a 

possibilidade de sistematização de dados e realização de pesquisa para que determinadas ações 

e reinvindicações no campo da psicologia e educação sejam revistas, divulgadas e publicadas.  

Seus objetivos gerais são: investigar quais panoramas de infância e adolescência se 

revelam a partir de ações psicoeducativas em instituições educacionais formais e não formais; 

compreender e aprimorar práticas institucionais na interface da psicologia e educação segundo 

a perspectiva fenomenológica existencial; contribuir para a compreensão do fenômeno do 

desenvolvimento humano segundo a perspectiva fenomenológica existencial; contribuir para a 

formação de pesquisadores implicados com o tema educação, com o método fenomenológico e 

com a educação pública.   

Como objetivos específicos, o projeto pretende: analisar e compreender qual lugar 

ocupam as crianças e adolescentes em ações psicoeducativas realizadas em instituições 

educacionais públicas; compreender percepções, expectativas, queixas e demandas que se 

revelam no encontro entre crianças, adolescentes, famílias, e educadores integrantes de 

instituições educativas.  
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Em relação ao seu embasamento teórico-metodológico, as pesquisas fundamentam-se 

na abordagem fenomenológica em seus múltiplos desdobramentos, mas especialmente no 

pensamento heideggeriano sobre o método fenomenológico; na analítica do sentido 

(CRITELLI, 1996); e no pensamento de Paulo Freire, com aportes das reflexões de Gadamer 

(2002) no que diz respeito à noção de diálogo.  

Como procedimentos metodológicos, a pesquisa tem como base a observação 

participante, entrevistas reflexivas e encontros reflexivos (SZYMANSKI e SZYMANSKI, 

2013). O projeto traz à tona várias discussões, mas a que elegemos aqui para ser apresentada 

diz respeito à sistematização de um olhar específico sobre a infância e adolescência, no que diz 

respeito ao tema “desenvolvimento humano”, central para quem atua na área educacional e na 

interface da psicologia e educação.  

Apresentamos, assim, um olhar que re-situa a interpretação naturalizada de 

“desenvolvimento humano” cujo lugar nos currículos acadêmicos dos cursos de psicologia é 

privilegiado. Este termo traz refletida a própria história da psicologia e a relação da psicologia 

com outras áreas do conhecimento, inclusive sua herança biológica. Desenvolver nos remete 

fundamentalmente à ideia de progresso, crescimento e de um paralelismo 

idade/comportamento. Nos cursos de psicologia, de forma geral, a noção de desenvolvimento 

(a partir da qual se discute efetivamente a infância e adolescência, dentre outros momentos da 

vida humana) parece ter naturalizado sua configuração cronológica, etapista e, por 

consequência, desenvolvimentista.  

Como pano de fundo do Projeto “Panoramas” cabe sempre a pergunta: o que 

fundamenta essa visão cronológica da criança e adolescente? E ainda: O que essa visão produz 

como desdobramento nos discursos/currículos acadêmicos e no discurso leigo? O pensamento 

fenomenológico existencial nos ajuda a expandir o escopo dos questionamentos e pensar sobre 

a compreensão cronológica dos fatos, já que discussão sobre o tempo é central nas repercussões 

do pensamento heideggeriano, especialmente do legado que nos deixa em sua obra “Ser e 

Tempo” (1927).  

A dimensão cronológica é uma, dentre outras percepções do tempo que nós humanos 

conhecemos e experienciamos: diz respeito ao tempo linear, ao tempo dos fatos que pode ser 

marcado, cronometrado e sistematicamente organizado.  

A entrada metódica da Universidade nas instituições é também uma importante 

discussão realizada no Projeto “Panoramas”, o que nos remete aos seus resultados, revelados 

em várias ações já consolidadas ao longo dos últimos 3 anos tais como 1) parcerias com 6 

instituições de educação formal e não formal que envolvem direta e indiretamente em torno de 

300 crianças e adolescentes e famílias, 12 gestores e 30 educadores; 2) Diálogos sistemáticos 

com as instituições sobre temas diversos tais como a questão do gênero, inclusão, literatura 

infantil, ações psicoeducativas, corpo na escola, infância e adolescência, entre outros, a 

depender do foco da pesquisa específica; 3) Investimento na formação de pesquisadores 

implicados com o tema psicologia e educação, com a pesquisa interventiva, com o método 

fenomenológico e com a educação pública; 4) Reflexões sobre a questão do desenvolvimento 

humano e seu lugar na psicologia e pedagogia, cuja discussão foi apresentada acima. 5) 

Sistematização, publicação e discussão em diversos espaços acadêmicos sobre o olhar 

fenomenológico e seus desdobramentos para se discutir uma modalidade de pesquisa que é 

também, por opção política do grupo, intervenção e prestação de serviço. 
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Introdução 

O presente estudo compõe a linha de pesquisa “Panoramas da infância e adolescência: 

um estudo fenomenológico sobre práticas psicoeducativas em instituições”, coordenado pela 

Profa. Dra. Luciana Szymanski, do grupo de pesquisa em Práticas Educativas e Atenção 

Psicoeducacional na Família, Escola e Comunidade (ECOFAM). Nosso questionamento vai em 

busca de desvelar experiências, partindo do princípio de que a escola é o lugar próprio da 

aprendizagem, da convivência e da percepção de si e do mundo, e o corpo e a corporeidade são 

modos de vivenciar as experiências (perceber e expressar) que se dão neste espaço. Apesar 

disso, estudos que exploram a relação entre as práticas escolares e o corpo dos alunos (BUSS-

SIMÃO et al, 2010; FARAH, 2010; GAYA, 2006; MONDARDO, 2009; NÓBREGA 2005) 

revelam a compreensão dicotômica sob a qual o corpo vem sendo subjugado na escola. Esta 

experiência de pesquisa e intervenção psicoeducativa foi uma oportunidade para refletir sobre 

a relação entre Universidade e escola, permitindo perceber as amplas possibilidades de 

enriquecimento e aprimoramento a ambas instituições, além de permitir compreender a 

abordagem fenomenológica como facilitadora de um método questionador e com olhar crítico 

frente aos desafios da sociedade.  

 

Método 

Realizada numa escola municipal de ensino fundamental na periferia da cidade de São 

Paulo, nossa pesquisa tem como objetivo compreender a corporeidade e seus desdobramentos 

no contexto escolar. Para refletir sobre a corporeidade e seus desdobramentos no contexto 

escolar promovemos um diálogo com o pensamento de Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo 

francês que considera a corporeidade um aspecto fundamental da existência humana, nossa 

condição de “enraizamento” enquanto seres no mundo. Este estudo consiste numa pesquisa 

qualitativa de caráter participante e interventivo, pautada na abordagem fenomenológica, em 

especial no pensamento de Merleau-Ponty. Buscou-se desenvolver uma investigação sobre o 

corpo junto à comunidade escolar, a partir de três aspectos: 1. Identificar os modos de 

manifestação e expressão da corporeidade no cotidiano, espaços e atividades escolares. 2. 

Compreender a relação dos educadores com a questão da corporeidade. 3. Promover um espaço 

de intervenção-reflexão com os educadores acerca da corporeidade e suas possibilidades nas 

práticas pedagógicas. A pesquisa foi realizada com professores e professoras de uma escola 

municipal de ensino fundamental no bairro da Brasilândia, em São Paulo. Os procedimentos 

utilizados na pesquisa foram a observação participante e o encontro reflexivo, proposto por 

Szymanski, H e Szymanski, L (2013). O período de observações teve duração de 1 (um) 

semestre letivo, onde pudemos acompanhar as aulas de educação física de uma professora, 

reuniões pedagógicas, atividades extracurriculares e eventos da escola, além de reuniões 

periódicas com a equipe gestora da escola. Os encontros reflexivos, partindo do estabelecimento 

de uma relação de horizontalidade entre a pesquisadora e os participantes, teve a finalidade de 

revelar a compreensão dos professores e professoras acerca do fenômeno da corporeidade, suas 

possibilidades e entraves nas práticas pedagógicas que realizam, configurando-se como uma 

prática interventiva e também criação de um espaço de reflexão acerca do tema do corpo e suas 
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linguagens nas práticas educativas. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, encontramo-

nos no período de análise, que está sendo feita utilizando-se a noção de Constelações, proposta 

por Szymanski, H (2004), e com as contribuições da compreensão merleaupontiana sobre a 

corporeidade e demais aspectos relacionados ao tema. 

 

Resultados e Discussão 

Os encontros com os docentes revelaram desde a dificuldade em transpor limites 

estruturais e curriculares política, ideológica e legalmente estabelecidos na educação escolar, 

até as vivências de solidão gerada pela segmentação das disciplinas, e a libertação que as 

atividades extracurriculares podem oferecer neste sentido. Algumas das compreensões que 

tivemos ao longo das observações na escola foram confirmadas com esses discursos, enquanto 

outros temas emergiram de forma inusitada e revelaram o quanto a questão do controle e da 

manipulação pode incidir também sobre as vivências de corporeidade dos educadores. Houve 

críticas à estrutura educacional brasileira, no sentido de manter práticas segmentadas e 

controladoras sobre o corpo e o conhecimento dos alunos. O corpo apareceu como parte da 

dicotomia cartesiana, desvalorizado e subjugado à conteúdos e práticas “racionais”. Por outro 

lado, as atividades extracurriculares revelam o caráter corporal e a valorização da experiência 

que a educação escolar pode proporcionar, apesar de ainda ser necessária vasta discussão sobre 

esses aspectos no ambiente escolar, tendo em vista transformações que compreendam a 

educação e a aprendizagem enquanto experiências da existência humana que só podem se 

realizar por meio da corporeidade. Os encontros reflexivos e o depoimento dos participantes 

revelaram um aspecto fundante ao tema da corporeidade: em nossa relação com o mundo estão 

presentes não apenas coisas e mundo, mas também os outros, aqueles que se relacionam com 

este mundo também sendo corporeidade. Para Merleau-Ponty (2004) não há vivência de si 

mesmo que seja individual e solitária, pois a experiência de si mesmo só se dá a partir da 

experiência com o outro. É no outro que nos reconhecemos, ao ver e sermos vistos, tocar e 

sermos tocados, falar e sermos falados. A partir da experiência de uma pessoa com outra é que 

se torna possível uma reflexão de si, um retorno a si mesmo. Neste sentido, o ser si mesmo se 

faz possível na coletividade, por meio da linguagem e da experiência de viver no mundo com 

os outros. Ao considerar que nós percebemos e compreendemos a nós mesmos a partir do olhar 

e da compreensão dos outros, consideramos a escola, em sua função formadora, como 

fundamental nesta relação ser humano-mundo. Na escola são ensinados os conhecimentos 

acumulados e utilizados pela humanidade, mas também são transmitidos e expressos modos de 

pensar e agir no mundo. 

 

Considerações Finais 

Apesar do fim da pesquisa que se aproxima, temos ainda questionamentos que não 

devem cessar: por que a educação mantém metodologias e práticas que possibilitam apenas 

uma via de compreensão dos conhecimentos e do mundo aos estudantes? Por que os corpos não 

são permitidos nas escolas? Por que o movimento dos corpos está sempre associado à 

indisciplina? Por que a escola prioriza a homogeneização dos corpos e das pessoas e rejeita as 

diferenças? Por que apenas duas ou três disciplinas formais tem propostas para o corpo e todas 

as outras (que são maioria) não o fazem? Acreditamos que a importância em se discutir a 

questão do corpo na escola - sua ausência enquanto aprendiz e sua atual função disciplinadora 

– evidencia-se frente a marca permanente de uma educação marcada pela visão dicotômica 

sobre as pessoas e da persistência em fazer com que todos aprendam de forma igual, 

padronizada e homogênea, ignorando as aparentes e vivas diferenças que se explicitam entre 

nós. A corporeidade anuncia as múltiplas linguagens e possibilidades de aprendizagem que uma 

existência humana pode comportar e expressar, mas a escola - auxiliada por interesse políticos 

e econômicos e sustentada por saberes médicos patologizantes – usa esta condição humana 
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como forma de discriminação, ora identificando indisciplina, ora diagnosticando patologias, 

distúrbios e anomalias. As diferenças que os corpos estampam não dizem sobre um desvio 

individual, mostram a diversidade possível na população humana e, assim, as múltiplas 

possibilidades de aprender e ensinar que podem ser desvelados em cada um de nós. O que falta 

é oportunidade, compreensão sobre o tema e diálogo entre os membros da comunidade escolar. 

Nossa pesquisa passou por essas experiências – oportunidade, compreensão e espaço para 

diálogo. Foi proveitoso, fez surgir sentidos e compreensões, produtos para novos planos e 

práticas na escola. Abraçar a diversidade requer renúncia às “verdades absolutas”, tão caras à 

nossa sociedade e às ciências em sua maioria. A educação pela via da corporeidade exige que 

o aspecto vivencial do conhecimento seja incorporado às “verdades” já estabelecidas no 

arcabouço de conhecimentos construídos pela humanidade. A corporeidade ameaça o status de 

único, estável e soberano das “verdades”, pois envolve a dimensão da experiência, da 

construção e reconstrução daquilo que é sempre um vir-a-ser. 
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COMPREENSÕES SOBRE PLANTÕES DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: EM 

FOCO O PLANTÃO PSICOEDUCATIVO 
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Palavras-chave: plantão psicológico; prática psicoeducativa; pesquisa intervenção. 

 

Introdução 
O Plantão Psicoeducativo é uma prática de atendimento psicológico que faz parte, 

atualmente, do projeto Panoramas da Infância e da Adolescência: um estudo fenomenológico 

sobre ações psicoeducativas em instituições, orientado pela Profa. Dra. Luciana Szymanski, no 

Programa de Pós-graduação em Educação: Psicologia da Educação (PED), na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Os pesquisadores envolvidos neste projeto 

pertencem ao Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional na 

Família, Escola e Comunidade (ECOFAM), o qual tem sido o responsável por dar continuidade 

às pesquisas e atuações que nascem e se desenvolvem nos equipamentos parceiros da 

universidade. Essas ações do ECOFAM referem-se às práticas psicoeducativas, que “são 

veículos de socialização pautados em uma proposta de humanização, posto que são um modo 

de coexistir, ou seja, o modo das pessoas serem com as outras” (ANDRADE, 2013, p. 43). 

Inspirando-se no Plantão Psicológico, originário da Universidade de São Paulo (USP), 

como modalidade de atendimento em Psicologia, o Plantão Psicoeducativo tem sido constituído 

através das ações de psicólogas e psicólogos engajados com a Psicologia e com a Educação, 

que atuam em contextos educacionais formais e/ou não-formais. 

Entende-se que para haver melhora em qualquer tipo de atendimento é necessário que 

se faça reflexões a seu respeito, para que, a partir delas, sejam geradas possíveis ações de 

aprimoramento a serem implantadas no contexto em que se inserem. Em outras palavras, é 

preciso que haja uma práxis contínua nos serviços, possibilitando suas melhorias. Práxis, neste 

caso, “pode ser compreendida como a estreita relação que se estabelece entre um modo de 

interpretar a realidade e a vida e a consequente prática que decorre desta compreensão levando 

a uma ação transformadora. (...) É uma síntese entre teoria-palavra e ação.” (STRECK; REDIN; 

ZITKOSKI, 2010, p. 325). 

Deste modo, esta pesquisa científica em seu caráter de pesquisa intervenção 

(SZYMANSKI; CURY, 2004) se propõe a possibilitar tanto o aperfeiçoamento profissional, 

quanto o aprofundamento teórico-científico, numa troca profícua entre universidade e 

comunidade. Assim, um contribui para o bem-estar das pessoas que procuram pelos serviços e 

atendimentos mais humanizados e o outro gera conhecimento acadêmico e científico. Por isso, 

esta pesquisa tem buscado ampliar o conhecimento já obtido por outras pesquisas a respeito do 

Plantão Psicoeducativo, visando agora verificar como o Plantão Psicoeducativo foi 

compreendido pela comunidade escolar que dele fez uso. 

 

Método 
Esta pesquisa, na investigação que se propôs, tem sido orientada pela fenomenologia 

existencial (CRITELLI, 2006) a qual dispõe da descrição como algo que possibilita o 

desvelamento do fenômeno pesquisado (que neste caso é o Plantão Psicoeducativo). Esta 

“descrição, como trabalhada pelo fenomenólogo, é um protocolo que se limita a descrever o 

visto, o sentido, a experiência como vivida pelo sujeito. Ela não admite julgamentos e 

avaliações. Apenas descreve. Para tanto, expõe-se por meio da linguagem” (BICUDO, 2000, p. 

77). Assim, a descrição da trajetória da pesquisa compõe seu método. 
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De modo sistemático a pesquisa pode ser dividida (didaticamente) em quatro momentos: 

busca por referenciais teóricos a respeito do tema; inserção no contexto de pesquisa; realização 

das entrevistas; e análises. 

Num primeiro momento foram pesquisadas as produções científicas relativas ao tema, 

durante o primeiro semestre de 2015. Vale ressaltar que a busca por referenciais teóricos 

continua mesmo após a inserção no contexto de pesquisa. 

Em seguida, foi necessário rever a parceria estabelecida entre as duas instituições 

envolvidas na pesquisa: a PUC-SP (pesquisadores) e uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental da cidade de São Paulo (comunidade escolar). Sabe-se, porém, que a parceria 

entre estas instituições tem sido mantida pelo ECOFAM desde 2009. Nesta parceria, os 

pesquisadores apresentam a proposta de pesquisa e a comunidade escolar disponibiliza sua 

demanda. É neste segundo momento, com o encontro entre pesquisadores e a comunidade 

escolar, que a pesquisa intervenção acontece e apresenta seus dois caráteres: o científico e o de 

ação social. O primeiro tem sido expressado através das produções científicas elaboradas por 

pesquisadoras e pesquisadores engajados em projetos de instituições de pesquisa. Já o segundo, 

mostra-se no sentido de ação social, pois tem disponibilizado atendimentos psicológicos 

gratuitos na instituição parceira. 

Devido à inserção e atuação junto ao contexto de pesquisa, considera-se que esta é uma 

pesquisa intervenção que “pressupõe primeiramente que não existe neutralidade em nenhum 

momento da investigação” (WALCKOFF; SZYMANSKI, 2012, p. 595). Com isso, assume-se 

também o ato político (FREIRE, 1987) ao se pesquisar.  

Após dois semestres de atendimento em Plantão Psicoeducativo inserido na comunidade 

escolar estão sendo feitas as entrevistas e análises para verificar a compreensão que as 

professoras selecionadas tiveram dos atendimentos. Os critérios de seleção para escolher as 

pessoas que participariam das entrevistas foram elaborados a partir da análise do Diário de 

Bordo (MACHADO, 2002) e dos diálogos entre pesquisadores e equipe gestora, gerando os 

seguintes critérios de seleção: ter participado do atendimento em plantão; ser professora ou 

professor; e estar disposta(o) e disponível para participar da entrevista. 

O procedimento utilizado para obter as informações das experiências das professoras 

pertencentes a comunidade escolar parceira foi a entrevista reflexiva (SZYMANSKI; 

SZYMANSKI, 2013). Este tipo de entrevista é uma prática psicoeducativa do ECOFAM que 

propõe um diálogo reflexivo entre entrevistador e entrevistada ou entrevistado, mantendo-se 

uma relação calcada na horizontalidade. Nela há uma pergunta desencadeadora que busca o 

aprofundamento do tema pesquisado. As entrevistas são gravadas e transcritas, possibilitando 

a análise e a feitura de “aglomerados significativos, que se denomina (...) constelações” 

(SZYMANSKI, 2004, p. 3). 

 

Resultados e Discussão 
Por estar em andamento esta pesquisa mostra resultados parciais. Nestes resultados o 

Plantão Pscicoeduvativo tem sido compreendido como um lugar que se pode falar. Para 

Gadamer (2002, p. 173) “poder falar significa: poder tornar visível, pela fala, algo ausente, de 

tal modo que também um outro possa vê-lo”. Assim, o pensamento de quem estava sendo 

atendido no Plantão Psicoeducativo (algo ausente para o plantonista) torna-se visível através de 

sua fala, ou seja, há uma comunicação de algo no encontro, possibilitando sua compreensão. 

Esta ação de tornar visível o ausente só é possível porque o “homem pode comunicar tudo que 

pensa” (GADAMER, 2002, p. 173). 

Dessa forma, as pessoas que foram atendidas em plantão puderam falar o que queriam 

sem a preocupação de serem julgadas por aquilo que fora dito, ou seja, foram acolhidas em suas 

demandas. Segundo Andrade (2013), o acolhimento é condição elementar indispensável para 

que aconteça o atendimento em plantão. E com este acolhimento o Plantão Psicoeducativo 
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também tem se mostrado como espaço de diálogo, gerado no encontro entre o plantonista e as 

pessoas atendidas em plantão. Para tal compreensão, entende-se que diálogo é “aquilo que 

deixou uma marca”(GADAMER, 2002, p. 247). Em suas considerações, Gadamer (2002, p. 

247) diz que “um verdadeiro diálogo não é termos experimentado algo de novo, mas termos 

encontrado no outro algo que não havíamos encontrado em nossa experiência de mundo”. 

Verificar as marcas e encontrar no outro algo que não fora experienciado ainda são aspectos 

inerentes aos objetivos desta pesquisa, a qual está em sua fase final. 
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Introdução 
Trata-se de uma proposta de pesquisa-intervenção, com base fenomenológico-

existencial (Critelli, 2006; Heidegger, 2010[1927]), inserida no grupo de pesquisa em 

Educação, Comunidade e Família (ECOFAM) do Programa de Pós-graduação de Educação: 

Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A pesquisa atual do 

nosso grupo tem nome de “Panoramas da Infância e da Adolescência: um estudo 

fenomenológico sobre as ações psicoeducativas em instituições” e, nela, está inserida esta 

pesquisa de mestrado, cujo problema é: Analisar os desdobramentos da implementação de um 

projeto psicoeducativo, cuja função principal é acolher, discutir e transformar as concepções e 

sentidos sobre gênero e sexualidade, no recorte da população LGBTT, com as pessoas 

frequentadoras da escola pública. 

O presente trabalho se justifica por tentar trazer à tona uma discussão ainda atravessada 

por preconceitos e polêmicas que tem aparecido de forma intensa na mídia ultimamente. Não 

apenas o senso comum polemiza essa questão como a própria ciência, ou mais especificamente 

a psicologia, por meio dos profissionais que atuam em nome dela (Darós, 2010). Várias 

manifestações na mídia e redes sociais, bem como interpretações psicológicas específicas – 

embora na contramão do movimento da psicologia como ciência e profissão – legitimam a ideia 

conservadora sobre as representações de família e educação de crianças e jovens. Tal 

legitimação produz sofrimento, o que justifica a necessidade de pesquisa e aprofundamento 

teórico-metodológico em relação ao tema. 

Seguem os objetivos da pesquisa: Intervir e investigar (n)os processos 

psicoeducacionais relacionados à temática gênero e sexualidade, no recorte da população 

LGBTT, e, especificamente, (I) Participar dos processos psicoeducacionais relacionados ao 

tema gênero, sexualidade e a temática LGBTT junto a três instâncias: crianças e adolescentes 

em idade escolar, professores responsáveis pela formação dos educandos; funcionários da 

escola – gestão, coordenadores, inspetores, funcionários da limpeza, secretários etc. – 

responsáveis pela formação dos educandos e pela construção da instituição escola. (II) Co-

construir um espaço na escola em que se possa discutir essa temática.  

 

Método 
Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no bairro da Brasilândia 

(Zona Norte da cidade de São Paulo), atravessada pela rotina desta comunidade – pobreza, 

violência policial, ausência de atenção básica na região. A escola foi identificada pelo apelido 

que esta tem na região: Morro Grande. Participantes: Pessoas frequentadoras daquela 

instituição, a saber: alunas, alunos e suas famílias, professoras, equipe gestora, profissionais da 

limpeza, secretárias e inspetoras, chamados pela escola e por nós de educadoras. Questões 

éticas: Todos os nomes que poderiam quebrar o sigilo do território e da escola participante 

foram suprimidos ou alterados e, também, foram assinados termos de consentimento livre-

esclarecidos sempre que necessário, além da autorização dos pais feita para menores de 18 anos. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da universidade, bem como pela legislação 
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nacional, conforme comprovado no processo de número 54067016.6.0000.5482 na Plataforma 

Brasil. Procedimentos: Idas semanais às escolas acompanhando o cotidiano e, em especial, as 

aulas de biologia durante todo o período da pesquisa; Grupos de formação e reflexão com 

adolescentes e com professores à luz de Szymanski (2005) e Szymanski H & Szymanski, L. 

(2014); Apoio e supervisão com a equipe de coordenação; Conversas individuais com alunos a 

pedido da escola; Construção coletiva de material didático para trabalhar esta temática na 

educação; Devolutiva. Procedimentos de organização e análise: A partir da vivência da nossa 

intervenção recuperada, ora de anotações, ora de material sonoro gravado e devidamente 

transcrito, ora de material fotográfico feito durante a intervenção, por meio do diário de bordo, 

organizamos relatos de experiência. (Barreto, Caldas & Morato; 2013). A análise foi feita 

dentro do paradigma da hermenêutica com especificação no conceito de círculo hermenêutico 

(Flickinger, 2014; Gadamer, 2011, [1960]; Heidegger, 2012, [1927]; Hermann, 2003). De um 

dos grupos reflexivos e formativos, surge uma metáfora que explica nosso procedimento de 

maneira sintética e lúcida: 

 
Eu acho que uma das questões que foram trazidas à luz do nosso curso gerou muitas 

inquietações, no sentido de você ampliar as questões dos valores, as questões do olhar, 

o do perceber do quanto a gente é ignorante na relação dos descobrimentos das várias 

facetas que tem na vida. 

 

Ampliar, olhar e perceber, portanto, passam a ser as ações que guiam nosso giro pelas 

várias facetas da intervenção. 

 

Resultados e discussão: 
Com a organização do relato de experiência, pudemos dar destaque às seguintes 

temáticas: (I) O sentido de gênero e sexualidade para os integrantes da escola. Nesta temática, 

passeamos por concepções sobre gênero e sexualidade, preconceitos a serem combatidos, 

educação como ato de ensinar a respeitar, educação como ato de ensinar a acolher e educação 

como ato de práticas pedagógicas; (II) O desvio no tocante das L, G, B, Ts. Nesta temática, 

passeamos por nomeação das orientações sexuais, atitudes diante de pessoas LGBTTs, 

nomeação impessoal das pessoas com orientações sexuais e identidades de gênero não-

heteronormativas, humilhação e outras violências por ordem de gênero e sexual: preconceitos 

a serem combatidos. 

 

Considerações Finais 
Por se tratar de uma pesquisa em andamento e com previsão de término em janeiro de 

2017, os resultados descritos não se tratam da análise como um todo. Entretanto, consideramos 

evidente a necessidade e a disponibilidade por parte da equipe em fazer o debate e dar 

continuidade ao mesmo. Falas como “[...] é a gente tentando assumir que vai ter uma postura 

de vanguarda, tentando fortalecer essas minorias ou não. Não tem meio termo” por parte do 

grupo de professores e “Ai, nada a ver. Tem que respeitar. Eu também pensava igual você, mas 

aí meu irmão virou gay e aí eu vi que não tinha nada a ver... Que ele era uma pessoa e que ele 

já ia sofrer muito com a sociedade.”, por parte do grupo de adolescentes apontam no sentido 

de que a intervenção alcançou os objetivos propostos. Uma pergunta que resta é compreender 

qual o impacto desta intervenção nas relações cotidianas desta população. 
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AS CRIANÇAS E SEUS DIAGNÓSTICOS NA ESCOLA PÚBLICA: UMA ANÁLISE 

FENOMENOLÓGICA DA PERSPECTIVA DE MÃES E PROFESSORAS 
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Luciana Szymanski, PUC-SP, lucianaszymanski@gmail.com 

 

Palavras-chave: inclusão escolar; comunidade escolar; fenomenologia-existencial. 

 

Dados recentes do Resumo Técnico do Censo da Educação Básica realizado pelo 

Ministério da Educação indicam um aumento de 22% no número de matrículas de estudantes 

com deficiência em escolas no Brasil entre os anos de 2007 e 2013, esse aumento pode estar 

relacionado ao exercício do direito de estar na escola desses estudantes e famílias. 

Paralelamente, há um crescimento do número de diagnósticos de deficiências mentais em 

crianças e uma polêmica em torno do seu significado e da sua utilização, em última instância 

ligada aos interesses da indústria farmacêutica e ao fenômeno da medicalização da vida. 

No entanto, é observado que os agentes envolvidos neste cenário da inclusão escolar de 

estudantes com deficiência, tal como famílias, equipe pedagógica e estudantes ainda necessitam 

de espaços para abordar e elaborar dificuldades e potencialidades encontradas em seus 

respectivos percursos. Diante disto, o presente trabalho, que faz parte de uma pesquisa em 

andamento de mestrado em Psicologia da Educação da PUC-SP e compõe o Grupo de Pesquisa 

“Panoramas da infância e adolescência: um estudo fenomenológico sobre ações 

psicoeducativas em instituições” coordenado pela professora Dra. Luciana Szymanski, tem por 

objetivo compreender o sentido do diagnóstico de estudantes em uma EMEF (Escola Municipal 

de Ensino Fundamental I) localizada na cidade de São Paulo, segundo a visão de suas mães e 

professoras. E desta forma, visa responder a seguinte questão: Como as famílias e a escola 

compreendem os diagnósticos atribuídos a seus (as) filhos (as)/ alunos (as)? 

Esta escola tinha vinte e dois estudantes com deficiência matriculados no início do ano 

de 2016. A instituição já possuía uma parceria com a universidade e compreendia seu papel 

participativo na pesquisa de, por exemplo, construir junto com a pesquisadora um problema de 

pesquisa e planejar intervenções no contexto escolar e institucional. Depois de quase um ano 

de visitas semanais a escola, a pesquisadora, em articulação com a instituição, optou por realizar 

entrevistas individuais com duas professoras, com as quais a pesquisadora já tinha tido uma 

relação de proximidade ao frequentar atividades do dia-a-dia delas e uma entrevista conjunta 

com mães voluntárias. 

As participantes da presente pesquisa foram duas professoras e duas mães de alunos da 

escola em que o presente trabalho foi desenvolvido. As professoras são: (1) Giulia (todos os 

nomes foram alterados para preservar a identidade das participantes), trabalha há oito anos nesta 

escola e é a atual professora regente da Sala de Apoio e Atendimento a Inclusão (SAAI); e (2) 

Maura, atua há vinte e um anos na área da educação e há quatro anos na prefeitura, está no seu 

segundo ano nesta escola e é a atual professora de sala regular de um 2º ano. As duas mães que 

participaram são: Nathalia cujo filho está no 1º ano e tem deficiência física e intelectual e Carol 

que tem um filho matriculado no 4º ano e que está em processo de avaliação diagnóstica. 

As entrevistas foram realizadas partindo dos pressupostos da entrevista reflexiva de 

Szymanski (2004). A entrevista reflexiva, como seu nome mesmo já diz, tem um caráter 

reflexivo porque coloca o (a) participante em contato com algum aspecto de sua existência e 

abre um espaço para que ele mesmo possa elaborar sentidos e compreensões a respeito daquilo. 

O material coletado foi gravado e transcrito. 

Em consonância com a metodologia fenomenológica-existencial, no momento da 

análise a pesquisadora teve como objetivo buscar a compreensão do sentido que aparece no 
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diálogo estabelecido com as participantes e, dessa forma a direção de entendimentos que elas 

possuem sobre o assunto em questão. Os temas que mais aparecerem, que respondam o presente 

problema de pesquisa e que se relacionem entre si de forma importante e fundamental, serão 

destacados como constelações, pois se entende que a palavra constelação aponta para 

fenômenos que podem ser visualizados tal como as estrelas por diferentes perspectivas e 

entendimentos; aí está o caráter circunstancial da compreensão de fenômeno. 

A análise parcial dos resultados aponta para algumas constelações de acordo com o 

grupo de participantes selecionado. De uma forma geral, o que se pode dizer é que para as 

professoras, existem dificuldades no processo de escolarização de crianças com deficiência, 

uma vez que este processo exige do professor estudo, formação e capacidade de estar aberto à 

modificação de sua metodologia visando benefício de estudantes e que o diagnóstico pode ser 

uma forma destas professoras apresentarem seus estudantes, enquanto que aqueles que não 

possuem diagnóstico são apresentados de forma mais descritiva em relação ao seu jeito de ser. 

Interessante notar que neste aspecto do diagnóstico como apresentação de estudantes o que se 

vê, portanto, são três movimentos possíveis: aquele em que professor debruça seu olhar para 

um estudante já conhecendo o seu quadro diagnóstico e o entendendo a partir deste ponto de 

vista; quando o estudante ainda não tem um diagnóstico, mas a escola percebe alguma 

dificuldade maior nele, num primeiro momento se debruça a olhar para este estudante tal como 

ele é, para o seu jeito de ser e depois quando vem o diagnóstico, ressignificar as primeiras 

observações e contato a partir do seu novo quadro diagnóstico estipulado; e aquela em que o 

estudante não tem diagnóstico e o professor compreende o estudante a partir de quem ele é, fica 

mais no âmbito descritivo de seus jeitos de ser. 

E em relação às mães nota-se que elas apresentam expectativa com a alfabetização de 

seus filhos, mesmo tendo consciência das etapas em que seus filhos estão nos seus respectivos 

processos de aprendizagem e ainda exaltam a importância que a escola tem para seus filhos 

porque é lá em que encontram seus colegas e conseguem obter elogios quando superam alguma 

dificuldade. 
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AS PERCEPÇÕES DE EDUCADORES DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL SOBRE 
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Palavras-chave: Psicologia da Educação; Educação Não Formal; Centro para Crianças e 

Adolescentes. 

 

Introdução 
Este trabalho foi uma pesquisa participante que buscou compreender as percepções de 

educadores de um Centro para Crianças e Adolescentes (instituição de educação não formal da 

esfera pública da assistência social) localizado na região da Brasilândia, São Paulo, sobre 

parcerias com profissionais da psicologia. CCAs são instituições da assistência social que 

oferecem atividades educacionais e assistenciais para jovens de 6 a 15 anos nas comunidades 

onde operam. Na literatura científica existem poucas pesquisas que tratam da atuação de 

psicólogas(os) em espaços educacionais como CCAs, que realizam práticas de educação não 

formal (TRILLA, 2008). Com base em uma proposta freireana para a prática psicológica, este 

estudo foi elaborado como uma pesquisa-ação que buscou, a partir de uma intervenção do 

pesquisador na instituição, explorar as percepções da equipe técnica de um CCA acerca de quais 

intervenções da psicologia podem contribuir com o trabalho realizado na instituição. 

Os objetivos gerais do trabalho foram: a) compreender a percepção da equipe 

participante sobre as parcerias com profissionais da psicologia no CCA; e b) construir ações 

práticas e conhecimentos que possam contribuir diretamente com o trabalho realizado no CCA 

parceiro e com psicólogos em contextos semelhantes. Os objetivos específicos desta pesquisa 

foram: a) compreender as demandas institucionais da equipe do CCA parceiro sobre o trabalho 

realizado; b) desenvolver uma atuação como psicólogo no cotidiano do CCA parceiro, norteada 

pelas e em busca constante das demandas institucionais, a partir dos procedimentos de pesquisa-

ação; e c) avaliar coletivamente o processo de pesquisa e atuação. 

 

Método 
Foi utilizada a metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2007) aliada ao encontro 

reflexivo (proposta de entrevista participante e em grupo explorada pelo Grupo de Pesquisas 

ECOFAM (SZYMANSKI, SZYMANSKI, 2016)), com fundamentação na visão de sujeito-

mundo para Paulo Freire (2013, 2011, 1992). Foi construída uma parceria na qual o pesquisador 

atuou junto à equipe como psicólogo no cotidiano institucional, semanalmente durante dois 

semestres, compreendendo as demandas da equipe e propondo intervenções que, seguindo a 

proposta metodológica, foram elaboradas, planejadas, executadas e avaliadas no coletivo. Ao 

final do período de intervenção, foi feito um encontro reflexivo com seis membros da equipe, 

para avaliar a pesquisa e a atuação do pesquisador e, ao mesmo tempo, sistematizar as 

percepções da equipe sobre parcerias com profissionais da psicologia. 

 

Resultados 
Foram identificados cinco eixos de percepções na análise do encontro reflexivo: a 

parceria com o pesquisador; as questões sócio-político-culturais que atravessam o trabalho no 

CCA; o trabalho com as famílias; a educação para a cidadania; e a relação entre o trabalho em 

equipe e o papel de cada profissional. 

Sobre a parceria com o pesquisador, os participantes identificaram como pontos 

positivos o apoio na mediação de conflitos envolvendo educandos nas atividades, as 

intervenções de orientação às práticas pedagógicas na instituição e a disponibilidade 
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(solicitude) a todos na instituição. Também foi apontado que a exiguidade das intervenções em 

psicologia realizadas na instituição (curto período de tempo, de um ano ou menos) prejudicam 

a continuidade das propostas. Sobre as questões sócio-político-culturais que atravessam o 

trabalho, os participantes apontaram que existem vulnerabilidades presentes no território que 

devem ser consideradas por todos no trabalho, sendo que o CCA é uma política de superação 

destas vulnerabilidades. Nesse ponto o papel da psicologia apontado foi de fortalecer uma 

equipe coesa que possa melhorar o trabalho cada vez mais. Acerca do trabalho com as famílias, 

os participantes relataram que este viés do trabalho contribui na resolução de conflitos com 

educandos no espaço do CCA, mas é de difícil realização (pois existem atravessamentos de 

ordem política, como falta de remuneração e horários de trabalho específicos) e veem como 

importante a parceria com psicólogas(os) para que este trabalho seja realizado de maneira 

adequada. Em relação à educação para a cidadania, os participantes disseram que um viés do 

trabalho no CCA é oferecer uma educação voltada às necessidades dos educandos no território, 

bem como viabilizar o acesso destes aos outros espaços da cidade, fazendo com que eles possam 

exercer a cidadania, a pertença à cidade e com isso propiciar mecanismos para a superação das 

vulnerabilidades sociais, políticas e culturais. Por último, quanto à relação entre o trabalho em 

equipe e o papel de cada profissional, os participantes relataram que no trabalho em equipe, 

cada um aprende com os outros e desenvolve o próprio papel profissional, fomentando inclusive 

o trabalho em equipe, por isso é importante o estabelecimento de um ambiente de trabalho 

acolhedor onde a própria equipe possa se apoiar nas dificuldades. 

 

Discussão 
A partir das percepções dos participantes, foi possível realizar apontamentos à prática 

de psicólogas(os) na instituição em questão e em outras semelhantes, como a importância: da 

atuação nos cotidianos institucionais; da disponibilidade à equipe e à comunidade, no 

acolhimento às diversas demandas; de propostas interventivas com caráter educativo à equipe, 

considerando necessidades específicas do trabalho e contribuindo na formação dos 

profissionais; da realização de intervenções afinadas aos objetivos maiores da instituição (a 

assistência social, no caso do CCA); e de ações que fortaleçam o trabalho coletivo e os vínculos 

entre a equipe. Aponta-se para a necessidade de mais pesquisas que forneçam subsídios ao 

trabalho das equipes e de psicólogas(os), considerando a diversidade de contextos e demandas. 
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Introdução 
Um enfoque teórico que investiga a capacidade da criança de atribuir estados mentais a 

si própria e ao outro, como desejos, intenções e crenças, é o denominado teoria da mente, 

habilidade fundamental para o êxito das relações sociais. Nas investigações sobre essa temática, 

tem-se considerado que a linguagem é um fator decisivo para o desenvolvimento dessa 

habilidade, aceitando-se uma estreita relação entre linguagem e teoria da mente (ARAÚJO, 

SPERB, 2013; MALUF, DOMINGUES, 2010). Entende-se que o desenvolvimento da 

habilidade de compreender os estados mentais se configura como um aspecto central para 

explicar as ações humanas, bem como para favorecer a manutenção e o aprimoramento da 

criança nas relações sociais, e isso é fundamental para a socialização e a aprendizagem escolar 

na medida em que a educação deve buscar formar pessoas capazes de lidar com o meio em que 

vivem e, principalmente, com as pessoas ao redor. Nessa perspectiva, percebe-se que a teoria 

da mente está diretamente vinculada à educação, considerando-se que o desenvolvimento e a 

aprendizagem são processos em interação (VYGOTSKY, 2000), e que a psicologia do 

desenvolvimento permite aprofundar conhecimentos sobre a criança, os quais podem oferecer 

ao educador subsídios para organizar situações e criar condições favorecedoras do 

desenvolvimento infantil, sobretudo, para promover as capacidades de comunicação e de 

compreensão do outro. È nesse modelo de estudo que foi desenvolvido este trabalho com 

professoras e alunos da Educação Infantil. 

A literatura ressalta a potencialidade das narrativas e histórias para favorecer conversas 

sobre estados mentais e para considerar diferentes pontos de vista, aspectos importantes para o 

desenvolvimento da teoria da mente (ADRIAN, CLEMENTE, VILLANUEVA, 2007; 

ARAÚJO, SPERB, 2013; MALUF, DOMINGUES, 2010). Assim, o uso de livros infantis 

mostra-se como um recurso potencialmente útil para o entendimento dos estados mentais. 

Difundir esse conhecimento para professores da Educação Infantil faz parte do nosso interesse. 

Buscamos oferecer subsídios para esses profissionais criarem condições favorecedoras do 

desenvolvimento infantil, sobretudo, no que diz respeito à teoria da mente. Desse modo, o 

objetivo desta pesquisa é orientar professoras a utilizarem uma linguagem que envolva verbos 

e termos mentais durante a contação de histórias para seus alunos, explicando os estados 

mentais de personagens de livros de histórias infantis. Trata-se de um estudo de intervenção, 

com base na linguagem, sobre a capacidade de atribuição de estados mentais ao outro, em 

crianças da Educação Infantil.  

 

Método 

A pesquisa de intervenção foi realizada em uma escola da rede pública municipal de 

ensino da cidade de Mogi das Cruzes/SP. Participaram duas professoras e 50 alunos, sendo 27 

meninos e 23 meninas, com idade entre 5 anos e 5 anos e 11 meses. Foram realizados dois 

estudos (Estudo 1 e Estudo 2) adotando o mesmo delineamento: a) pré-teste – foram aplicadas 

nas crianças as sete tarefas de teoria da mente da escala de Wellman e Liu (2004); b) intervenção 

– foram realizadas 2 sessões nas quais a pesquisadora ofereceu às professoras explicações 

teóricas sobre a teoria da mente, e dez sessões práticas nas quais trabalhou com histórias infantis 

e as orientou sobre “como” deveriam contar histórias aos seus alunos, utilizando uma linguagem 
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envolvendo termos e verbos mentais, enfatizando os estados mentais dos personagens infantis; 

c) pós-teste – foram reaplicadas as sete tarefas de teoria da mente. Todas as contações de 

histórias feita pelas professoras foram transcritas e submetidas ao software SPAD-T. No Estudo 

1, as professoras e suas respectivas turmas (cada uma com 25 alunos) foram escolhidas 

aleatoriamente para compor o grupo experimental (GE) e o grupo controle (GC). A professora 

do GE recebeu as instruções teóricas e práticas da pesquisadora na intervenção; já a professora 

do GC não recebeu nenhum tipo de orientação, apenas foi instruída a contar as histórias à sua 

maneira habitual. No Estudo 2, a professora (grupo controle do Estudo 1) passou a receber da 

pesquisadora as orientações para contar as histórias aos seus alunos. 
 

Resultados e Discussão 

A análise estatística dos dados foi realizada através do programa SSPS 20.0 e é 

apresentada em três partes.  

A primeira se refere ao Estudo 1 e expõe o desempenho das crianças do grupo 

experimental (GE) e do grupo controle (GC) nas tarefas de teoria da mente aplicadas no pré e 

no pós-teste. Os resultados evidenciam que enquanto no grupo experimental, o desempenho das 

crianças nas tarefas de teoria da mente foi significativamente maior no pós-teste do que no pré-

teste (p0,000), o grupo controle apresentou uma diferença não significativa entre o pré e o 

pós-teste (p=0,101).  

A segunda parte, referente ao Estudo 2, aponta o desempenho das crianças nas tarefas 

de teoria da mente no pré e pós-teste, ou seja, antes e depois da intervenção efetivada pela 

professora. Na análise comparativa entre os resultados obtidos no pré e pós-teste, observa-se 

que a diferença estatística é significativa (p=0,001). Esses dados revelam que as crianças 

apresentaram avanço no desempenho das tarefas de teoria da mente após a intervenção.  

A terceira parte trata da linguagem empregada pelas professoras na atividade de contar histórias. 

No Estudo 1, comparamos a linguagem adotada pela professora do grupo experimental (GE), 

que recebeu orientações teóricas e práticas da pesquisadora, com a linguagem utilizada pela 

professora do grupo controle (GC), que não recebeu nenhuma orientação da pesquisadora e 

contou as histórias ao seu modo. De acordo com os resultados verificamos que em todas as 

histórias, a frequência de termos mentais utilizados na fala da professora do GE foi 

significativamente superior à empregada pela professora do GC. Dos 559 termos identificados, 

485 foram proferidos pela professora do GE, que recebeu orientações da pesquisadora, e apenas 

74 foram ditos pela professora do GC, que contou as histórias a seu modo. Com relação ao 

Estudo 2, foi feita uma confrontação da linguagem utilizada pela professora Ana para contar 

histórias aos seus alunos antes de receber as orientações da pesquisadora (GC do Estudo 1), e 

depois, quando passou pelas sessões de capacitação. Nas dez histórias, antes da intervenção, a 

professora empregou apenas 74 expressões mentais. Posteriormente, Ana fez menção de 247 

termos na sua fala. Houve um grande avanço no uso desses termos mentais pela professora em 

todas as histórias.  

 

Considerações Finais 

Verifica-se nos dois estudos que, após a intervenção, as professoras passaram a adotar 

uma linguagem enriquecida de termos e verbos mentais, e essa linguagem foi favorecedora na 

manifestação da teoria da mente em seus alunos, que obtiveram um desempenho 

significativamente melhor nas tarefas de teoria da mente após as suas professoras terem 

recebido as orientações da pesquisadora. Acreditamos que o avanço no número de acertos das 

crianças na escala de tarefas de teoria da mente se correlaciona positivamente com o aumento 

da frequência de termos mentais utilizados pelas professoras na atividade de contação de 

histórias. Esses resultados deram sustentação à hipótese de que situações de interação verbal 

em sala de aula, em que a professora faz a leitura de contos infantis e estimula as crianças a 
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serem ouvintes ativos, podendo expressar-se, fazer perguntas, levantar questões, ajudam as 

crianças a perceberem as emoções, os desejos, as intenções, os pensamentos e as crenças dos 

personagens, o que coopera para a aquisição da teoria da mente na Educação Infantil. 

Corroboramos com Adrian et al. (2007), Araújo e Sperb (2013) e Maluf e Domingues (2010) a 

tese de que ao utilizarmos uma linguagem rica em termos mentais, favorecemos a capacidade 

da criança para entender seus próprios estados mentais e dos outros. Assim, aceitamos a 

existência de uma forte correlação entre a linguagem e a teoria da mente.  

A atividade de contação de histórias nas classes de Educação Infantil mostrou-se como 

um recurso favorecedor do desenvolvimento da teoria da mente nas crianças estudadas. Então, 

podemos afirmar que as práticas de contação de histórias que enfatizam estados mentais dos 

personagens contribuem para o desenvolvimento dessa habilidade. Esses achados convergem 

com os encontrados por Gallo-Penna (2011). Entretanto, a literatura da área, principalmente no 

Brasil, é bastante limitada. Foi tentativa desse trabalho de pesquisa oferecer uma contribuição 

nesse sentido. Reconhecemos que a presente investigação possui relevância tanto teórica quanto 

prática e pode oferecer contribuição para a educação. 

 

Referências 

ADRIAN, J.; CLEMENTE, A.; VILLANUEVA, L. Mothers´ use of cognitive state verbs in 

picture-book reading and the development of children´s understanding of mind: a longitudinal 

study. Child Development, v. 78, n.4, p. 1052-1067, 2007. 

ARAÚJO, G. B.; SPERB, T. M. A contação de histórias e a teoria da mente das crianças. In: 

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, 2013, João 

Pessoa. Anais IX Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento. 

GALLO-PENNA, E. C. Teoria da mente e autismo: influência da linguagem parental 

explicativa de estados mentais sobre o desenvolvimento da compreensão social. Doutorado 

- São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. PUC-SP, 2011. 

MALUF, M.R.; DOMINGUES, S.F.S. Teoria da mente e linguagem: importância e 

contribuições dos estudos de intervenção. In: RODRIGUES, M. C.; SPERB, T. M. (Eds.). 

Contextos de desenvolvimento da linguagem. São Paulo: Vetor, 2010. p. 137-157. 

VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes. 

2000. 

WELLMAN, H.M.; LIU, D. Scaling of theory-of-mind tasks. Child Development, v.75, n. 2, 

p. 523-541, 2004. 

 

  



IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

102 
 

 

TEORIA DA MENTE E EMPATIA EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Simone Priscila Paludeto, PUC-SP, simonepaludeto@hotmail.com 

Maria Regina Maluf, PUC-SP, marmaluf@gmail.com 

 

Palavras-chave: Teoria da Mente; Empatia; Desenvolvimento Sociocognitivo. 

 

Introdução 

O presente estudo investiga a relação entre teoria da mente e empatia em crianças nos 

primeiros anos de vida. A teoria da mente e empatia desenvolvem-se gradualmente na infância, 

sendo fundamentais para interações cotidianas e aprendizagem social da criança. Nesse 

sentido, acreditamos relevante estudar a relação entre o desenvolvimento da teoria da mente e 

a empatia, visto que essas duas habilidades são dimensões importantes do desenvolvimento 

socioemocional e sociocognitivo da criança. De acordo com Roazzi e Sperb (2013), a 

socialização se dá por meio de um processo gradual, no qual o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e afetivas é fomentado pelas interações sociais, por meio das quais essas 

habilidades permitem à criança estabelecer relações com os outros. Assume-se ainda, neste 

estudo, que o desenvolvimento das competências sociocognitivas fundamenta-se na 

compreensão de que as pessoas possuem emoções, pensamentos, intenções e estados internos 

que orientam tanto o comportamento quanto as relações com os outros, conforme o sistema de 

normas e valores de seu meio social. A teoria da mente é uma habilidade que toda criança com 

desenvolvimento típico desenvolve nos primeiros anos de vida. Essa habilidade compreende 

entender os estados mentais alheios e de si mesmo, ou seja, ter uma teoria da mente é ser capaz 

de refletir sobre o conteúdo da própria mente e da mente de outra pessoa (Baron-Cohen, 2001, 

p.174). Durante o desenvolvimento, a criança adquire progressivamente essa habilidade de 

compreender crenças, desejos, sentimentos e emoções (Wellman & Liu, 2004). Conforme 

ressaltam Lyra, Roazzi e Garvey (2008), essa aquisição é de fundamental importância para a 

inserção da criança no mundo social, na medida em que está relacionada ao êxito e à 

manutenção das relações sociais. Além disso, proporciona à criança a possibilidade de 

considerar o que as outras pessoas pensam e fazem, sendo importante em todas as situações 

sociais (Jou & Sperb, 1999). Neste estudo a empatia será entendida, nas palavras de Zoll e Enz 

(2010), como a capacidade de uma pessoa observar e entender o que outra pessoa está 

pensando e sentindo em uma determinada situação. Compreende a capacidade humana de 

inferir e compartilhar pensamentos e sentimentos das outras pessoas, envolvendo o 

estabelecimento de vínculos cognitivo-afetivos. A empatia pode ser considerada como sendo 

de componente cognitivo, caracterizada pela capacidade de inferir com precisão os 

sentimentos e pensamentos de uma outra pessoa, sem necessariamente experimentar os 

mesmos sentimentos (Falcone, Ferreira, Luz, Fernandes, Faria, D`Àugustin, Sardinha & 

Pinho, 2008), e de componente afetivo, que pode implicar uma predisposição para 

experimentar compaixão e preocupação com o bem-estar dos outros, isto é, implica 

necessariamente sentir o que o outro sente. Este estudo tem como suporte teórico a Psicologia 

do Desenvolvimento, apoiando-se na Psicologia Cognitiva.  

 

Objetivos 

Nosso estudo tem por objetivo verificar se o desenvolvimento da teoria da mente está 

associado à habilidade de compartilhar e reconhecer emoções, designada como habilidade 

empática em crianças. Nosso estudo propõe-se verificar a relação entre a teoria de mente e a 

empatia como dimensões integrantes do desenvolvimento sociocognitivo. O presente estudo 

trabalha com as seguintes hipóteses de pesquisa: a) A teoria da mente é uma habilidade que 
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está relacionada à empatia; b) A teoria da mente e a empatia não são influenciadas pelo sexo 

da criança; c) A teoria da mente e a empatia sofrem influência da idade das crianças entre os 

3 e 6 anos. Tem-se como perguntas de pesquisa: As crianças que apresentam melhores 

resultados em teoria da mente demonstram melhores resultados nas provas de habilidade 

empática? As crianças com baixos escores de empatia apresentam resultados positivos em 

teoria da mente? O desempenho das crianças em teoria da mente e em empatia melhora 

conforme a idade de 3 a 6 anos? Existem diferenças associadas ao sexo no desempenho das 

tarefas de teoria da mente e de empatia? 

 

Método 

Esta pesquisa utilizará uma abordagem qualiquantitativa. O delineamento da pesquisa 

é do tipo correlacional, com corte transversal. Neste estudo a análise de correlação foi utilizada 

para investigar a associação entre as variáveis teoria da mente e empatia em crianças da 

educação infantil. 

 

Local e Participantes 

O estudo foi realizado em uma escola privada de educação infantil da cidade de São 

Paulo com crianças provenientes de um nível socioeconômico médio-alto. Participaram 40 

crianças, com idades entre 3 e 6 anos, sendo 16 meninos e 24 meninas. 

 

Procedimentos e Instrumentos 

A pesquisa foi realizada em duas sessões, com uma criança por vez. Todas as sessões 

envolvendo a aplicação das provas (teste psicológico de Maturidade Emocional Columbia, as 

tarefas de teoria da mente e de empatia) foram individuais e em duas sessões, sendo uma sessão 

para o teste Columbia e outra sessão para as tarefas de teoria da mente e empatia. As tarefas 

foram aplicadas utilizando bonecos, brinquedos, lápis, papel, livros de contos de histórias. 

 

Procedimento de Análise 

Neste estudo usamos dois tipos de análise dos dados. Foram analisados, quantitativa e 

qualitativamente, os desempenhos das crianças nas tarefas de teoria da mente e empatia; por 

faixa etária, consideramos as crianças de 3, 4, 5 e 6 anos de maneira descritiva. Depois 

utilizamos os grupos de 3 e 4 anos como um único grupo de crianças mais jovens e o grupo 

de crianças de 5 e 6 anos como um grupo de comparação de crianças mais velhas, na segunda 

análise, realizou-se teste T de Student para amostras independentes com o objetivo de verificar 

diferenças estatisticamente significantes nas médias obtidas pelas crianças em razão do grupo 

a que pertenciam. Também foi utilizada a análise de correlação entre teoria da mente e empatia 

com o teste de Pearson. 

 

Considerações finais e Conclusões 

Em nossa pesquisa buscamos verificar se o desenvolvimento de uma teoria da mente 

está associado à empatia, investigando a correlação entre essas duas habilidades – teoria da 

mente e empatia – como partes integrantes do desenvolvimento sociocognitivo. Em nossa 

primeira hipótese, podemos verificar que houve correlação positiva e moderada com a tarefa 

de crença falsa na empatia afetiva (raiva – medo) e no escore geral de empatia afetiva. Esse 

dado é uma evidência positiva, visto que a tarefa de crença falsa é importante na escala de 

tarefas de teoria da mente. Também podemos verificar uma correlação entre teoria da mente e 

empatia afetiva, além de uma correlação positiva e moderada na tarefa de crença falsa e tarefa 

de crença falsa explícita, sendo esta última, segundo Welman e Liu (2004), considerada como 

a que mais discrimina na avaliação do desenvolvimento da teoria da mente. Esses dados 

demonstraram a existência de correlação entre empatia afetiva e teoria da mente – crença falsa 
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– uma tarefa bastante utilizada nos estudos sobre teoria da mente, porém não houve correlação 

entre as demais tarefas de teoria da mente e a empatia. Portanto, podemos afirmar que houve 

correlação entre empatia e teoria da mente, porém vê-se a necessidade de mais investigações. 

Esses dados foram demonstrados na diferença de acertos nos grupos de crianças (3 e 4 anos) 

e de crianças (5 e 6 anos). Neste estudo pudemos verificar um melhor desempenho das crianças 

em teoria da mente e em empatia, conforme o aumento da idade da criança, dados esses que 

corroboram a afirmativa de Astington e Pelletier (2000) e Harris (1996), de que à medida que 

as crianças adquirem compreensão mais avançada da mente, elas são capazes de obter 

vantagens em situações mais complexas no âmbito da relação social. Não observamos 

diferenças no desempenho de teoria da mente e empatia relacionadas ao sexo das crianças, 

corroborando os estudos sobre diferenças entre os sexos em teoria da mente e em empatia 

(Rodrigues & Silva, 2012). Isso contradiz os achados de Enz e Zoll (2006) e Cecconello e 

Koller (2000), que ressaltam maior empatia em meninas, talvez por se tratar, nesses estudos, 

de crianças acima dos 6 anos de vida. Podemos afirmar que, quanto mais precoce e estimulada 

por pais e professores, a aquisição da teoria da mente pode trazer benefícios à criança e 

melhores trocas empáticas entre seus amigos, já que, como verificamos, há uma estreita 

correlação entre essas duas habilidades, as quais, sendo desenvolvidas precocemente, trazem 

benefícios à criança, que passa a utilizar normas sociais com maior controle emocional, além 

de desenvolver relações mais harmônicas com seus pares (Baron-Cohen, 2001; Hughes & 

Leekan, 2004). 
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Introdução 

Linguagem pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para aquisição e 

utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto à uma instância específica de um 

sistema de comunicação complexo. O estudo científico da linguagem, em qualquer um de seus 

sentidos, é chamado linguística. Atualmente, são usadas de 3000 e 6000 línguas pela espécie 

humana. As línguas naturais são os exemplos mais marcantes que temos de linguagem. No 

entanto, ela também pode se basear na observação visual e auditiva, ao invés de estímulos. 

Como exemplos de outros tipos de linguagem, temos as línguas de sinais e a linguagem escrita. 

A linguagem é um objeto de estudo de várias ciências. Diversas investigações 

interdisciplinares vêm contribuindo para a melhor compreensão de como ocorre o 

desenvolvimento da linguagem bem como sobre a importância de práticas de ensino 

relacionadas ao desenvolvimento da linguagem (Sasso, 2007). A linguagem constitui-se em um 

instrumento social usado nas interações entre as pessoas visando à comunicação em diferentes 

contextos, permeando o pensamento, mediando as relações entre os indivíduos e sendo 

responsável pela transmissão dos costumes e valores constituídos sócio-culturalmente. 

O desenvolvimento da linguagem, tradicionalmente é descrito com base em alguns 

marcos que podem ser observados no desenvolvimento gramatical das crianças. Com a 

observação desses marcos, os diversos aspectos da linguagem como: fonologia, semântica, 

morfossintaxe, pragmática, podem ser estudados separadamente ou nas suas relações, uma vez 

que esses aspectos estão ligados ao longo do desenvolvimento linguístico. A aquisição de 

palavras constitui um passo fundamental para o início da possibilidade de comunicação oral 

entre a criança em desenvolvimento e o mundo que a cerca (Gândara & Befi-Lopes, 2010). 

Além de possibilitar que nos comuniquemos com as pessoas com quem convivemos, a 

linguagem também permite pensar sobre coisas e processos que presentemente não podemos 

ver, ouvir, sentir, tocar, cheirar, incluindo ideias que podem não ter forma tangível. As palavras 

que usamos podem ser escritas, faladas ou sinalizadas de alguma maneira. A linguagem também 

pode ser feita por sinais, gestos, olhares ou toques. Segundo Sternberg (2006) esses são apenas 

alguns dos meios através dos quais nos comunicamos.  

Em 1978, Cunha e Castro escreveram sobre a importância de se ter uma linguagem 

verbal adequada com vocabulário diversificado em sua língua nativa, para o início do processo 

de alfabetização e, futuramente, para a comunicação escrita e a fixação de conceitos. 

Relacionado ao vocabulário, Stahl (2003 apud Limissurie e Befi-Lopes, 2009) mostra que as 

palavras que conhecemos nos ajudam a compreender o mundo que nos cerca, evidenciando que 

o conhecimento de vocabulário estará correlacionado futuramente à compreensão de leitura. 

A compreensão de palavras tem seu início em torno do primeiro ano de vida, aumenta 

com o passar do segundo ano e continua ascendendo até por volta dos 17 anos. O vocabulário 

receptivo que equivale à habilidade de compreender as palavras é a base do vocabulário 

expressivo que equivale à habilidade de produzir as palavras. O vocabulário receptivo 

relaciona-se mais diretamente ao desenvolvimento cognitivo que à cultura em que o indivíduo 

está inserido, e o expressivo demonstra as situações de aprendizagem linguística. Pode-se dizer 
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que, o vocabulário receptivo é forte preditor do vocabulário expressivo por volta dos dois e seis 

anos de idade na Educação Infantil (Capovilla & Capovilla, 1997). 

A fala é um dos canais, por meio dos quais tomamos contato com a linguagem do outro. 

Capovilla, Negrão e Damázio (2011) observaram que no período em que a criança é inserida 

na Educação Infantil, acontece uma grande ampliação do vocabulário receptivo e expressivo. 

Sendo assim, a Educação Infantil tem uma grande responsabilidade em propiciar um ambiente 

linguístico rico e estimulante para todos. Oferecendo aos alunos oportunidades para 

desenvolverem as suas capacidades, fundamentais para o seu futuro sucesso social e escolar.  

No processo constante de interação entre professor e aluno, o educador deve ter clareza 

de que a maneira como fala e se exprime constitui um modelo para a aprendizagem das crianças.  

A avaliação prematura do desenvolvimento de compreensão da fala é de fundamental 

importância para a descoberta de possíveis atrasos e distúrbios de linguagem. Testes que 

avaliam a compreensão da fala são escassos em português do Brasil, embora mais frequentes 

em estudos realizados em outros idiomas. Um teste bastante utilizado internacionalmente é o 

Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, mas que em sua versão mais atualizada ainda não 

está adaptado e padronizado para a população brasileira. 

O presente estudo teve dois objetivos: traduzir e adaptar o teste de vocabulário por 

imagens Peabody e determinar a extensão de vocabulário receptivo em um grupo de crianças 

brasileiras de 2 a 6 anos de idade. 

 

Método 

Local e Participantes 

A presente pesquisa será realizada com crianças provenientes de família de nível 

socioeconômico alto, que frequentam uma escola particular da Zona Norte da cidade de São 

Paulo, com desenvolvimento típico, ou seja, sem queixa de distúrbios de linguagem e/ou 

aprendizagem. Este estudo conta com a participação de 100 crianças (50 meninas e 50 meninos) 

com idades entre 2 anos e 6 meses até 6 anos e 11 meses. Os participantes serão divididos em 

5 grupos; Grupo 1 comporta a faixa etária de 2:6 a 2:11 anos. O grupo 2 comporta a faixa etária 

de 3:0 a 3:11 anos. O grupo 3 comporta a faixa etária de 4:0 a 4:11 anos. O grupo 4 comporta 

a faixa etária de 5:0 a 5:11 anos. O grupo 5 comporta a faixa etária de 6:0 a 6:11 anos. As 

crianças são provenientes de família de nível socioeconômico alto.  

 

Procedimentos e instrumentos 

Para a avaliação do vocabulário receptivo dos participantes, utilizaremos o Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody (Dunn & Dunn, 1981). Este teste avalia o desenvolvimento 

lexical no domínio receptivo, isto é, as habilidades de compreensão de vocabulário. O teste 

possui 228 páginas, sendo cada página com 4 quadros com ilustrações coloridas e contorno 

preto bem marcado que ilustram o significado da palavra pronunciada pelo examinador. As 228 

páginas são agrupadas em 19 conjuntos com 12 páginas cada. O nível de dificuldade é 

progressivo por conjunto. Para aplicação do teste, o pesquisador deve apresentar uma página 

por vez e dizer uma palavra de estimulo que se refere a uma das quatro imagens que está na 

folha e o participante deve apontar para a figura que julgar representar a palavra que ouviu. O 

teste deve seguir progressivamente até que o participante cometa 8 erros ou mais dentro de um 

mesmo conjunto. 

 

Resultados parciais 

O resultado parcial é referente a uma amostra de 31 participantes com idades entre 2 

anos e 6 meses a 6 anos e 11 meses. Durante a aplicação do teste, procurou-se garantir que as 

crianças se sentissem à vontade com a pesquisadora. Participaram do teste como se fosse um 

jogo em que se passava de fase. Os alunos do Grupo 4 e Grupo 5 demonstraram maior 
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entusiasmo e também curiosidade. Poucas crianças demonstraram medo de errar. A aplicação 

do teste teve em média duração de 13 minutos por participante. 

  

Discussão e Considerações Finais 

Observando os resultados da amostra, notou-se que houve diferenças significantes entre 

todas as faixas etárias. A cada ano as crianças apresentaram maior vocabulário, sendo a média 

do Grupo 1 de 35,14 e a do Grupo 5 de 118,75. Observando a média do Grupo 3 (65,29) 

podemos notar que nesta idade justamente acontece a explosão de vocabulário, apontada no 

levantamento bibliográfico que ocorre entre os 24 e os 36 meses. 

Podemos observar na FIGURA 1 como ficou o resultado parcial da presente pesquisa. 

 

 
FIGURA 1. Resultados parciais da extensão do vocabulário receptivo. 
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Introdução 

O presente estudo investiga a relação entre o desenvolvimento da teoria da mente e da 

linguagem em crianças com idade entre 3 e 5 anos.  Desde muito pequena, a criança com 

desenvolvimento típico, por meio de relações partilhadas, se envolve com as diversas atividades 

e passam a compreender comportamentos alheios. Inicialmente, elas compreendem que as 

pessoas possuem intenções e desejos diferentes dos seus; mais tarde, compreendem que o 

mesmo acontece com crenças, ou seja, compreendem que as pessoas possuem diferentes ideias 

a respeito do que percebem no mundo real e que as crenças podem ser diferentes das suas – 

conceito de crenças verdadeiras e crenças falsas. Essa capacidade é entendida também como 

cognição social, ou seja, para que a criança possa compreender o comportamento alheio 

(compreensão social), ela utiliza os conhecimentos próprios (cognição) para enfim, atribuir 

estados mentais ao outro (Oliveira, 2009). Essa habilidade sociocognitiva desenvolve-se nas 

crianças progressivamente nos primeiros anos de vida de forma desenvolvimental (Wellman & 

Liu, 2004). De acordo com Astington (1998) é por meio das interações sociais que as crianças 

desenvolvem a capacidade de nomear as coisas, as emoções, os desejos e de explicar as 

ocorrências do seu cotidiano. Nessas interações, a linguagem tem função fundamental, pois 

através dela é que a criança desenvolve sua cognição e sua compreensão social, relacionando-

se, fazendo inferências, atribuindo estados mentais, prevendo e explicando os próprios 

comportamentos e os dos outros. O mecanismo desse processamento se dá por meio da 

informação perceptiva e cognitiva, possibilitada pelo comportamento e pelo ambiente - 

contextos e/ou situações - resultando em uma atribuição de estado mental a outra pessoa (Sperb 

& Maluf, 2008). A linguagem assegura à criança a possibilidade de perceber e compreender o 

contexto social, os eventos do cotidiano e as relações estabelecidas nele. Portanto, ela tem o 

papel de organizar o pensamento e informar a experiência, ampliando os conhecimentos tanto 

sobre os estados mentais próprios como os dos outros, oferecendo a possibilidade da criança 

compreender o comportamento das outras pessoas e, neste contexto, desenvolver a capacidade 

de atribuir sentido ao mundo (Rodrigues & Pires, 2010). Deleau, Maluf e Panciera (2008) 

consideram que certos aspectos linguísticos, como a conversação com as crianças, 

potencializam o desenvolvimento da teoria da mente. Este estudo tem como suporte teórico a 

Psicologia do Desenvolvimento, apoiando-se na Psicologia Cognitiva. 

 

Objetivos 

Nosso estudo tem por objetivo investigar relações entre o desenvolvimento da teoria e 

da mente e a linguagem, em crianças na faixa etária de 3 a 5 anos. Pergunta-se:1. Qual o efeito 

da variável idade na aquisição da habilidade de atribuição de estados mentais, considerando 

crianças de 3 a 5 anos? 2. Qual a sequência de acertos e erros nas sete tarefas da Escala de 

Teoria da Mente (Wellman e Liu, 2004) quando se controla o efeito de ordem na aplicação? 3. 

Qual a linguagem utilizada pelas crianças quando explicam suas respostas, tanto corretas, 

quanto incorretas, nas sete tarefas da teoria da mente?  4. Quando solicitada a explicar suas 

respostas, as crianças dão justificativas que as sustentam ou dão justificativas que levam à 

modificação da resposta?    Tem-se como hipóteses de trabalho que, na faixa etária estudada: 
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a) a frequência de acertos nas tarefas de teoria da mente estará positivamente associada ao 

aumento da faixa etária; b) a frequência de acertos nas tarefas da Escala de Wellman e Liu, não 

acompanhará com exatidão a sequência prevista; c) as atribuições de desejos serão mais 

precoces, enquanto que as atribuições de crença falsa serão mais tardias; b) espera-se que o uso 

de verbos mentais (saber, pensar, achar, acreditar, disfarçar) apareça na linguagem das crianças 

antes mesmo da compreensão de crença falsa; d) algumas crianças mudarão suas respostas – 

tanto para o acerto, quanto para o erro – quando solicitadas a refletirem sobre elas, sugerindo 

assim, um estado de transição no desenvolvimento da teoria da mente. Esse efeito pode ser 

atribuído ao processo de metacognição. Espera-se encontrar uma associação entre a linguagem 

com o uso de verbos epistêmicos (saber, achar, acreditar, pensar) e o desenvolvimento da teoria 

da mente (respostas corretas e incorretas). 

 

Método 

Neste estudo a análise utilizada para investigar a associação entre as variáveis do 

desenvolvimento da teoria da mente e o desenvolvimento da linguagem foi feita por meio das 

respostas dadas pelas crianças na Escala de tarefas da teoria da mente. 

 

Local e Participantes 

O estudo foi realizado em uma escola de educação infantil da rede particular de ensino, 

na cidade de São Caetano do Sul, na grande São Paulo. Essa escola atende crianças da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, provenientes de famílias de nível socioeconômico médio 

alto e alto. 

 

Procedimentos e Instrumentos 

O estudo foi realizado com uma amostra intencional de setenta crianças, com idade de 

3 anos (36 meses) a 5 anos e 11 meses (71 meses) de idade. Os dados foram coletados de 

forma individual, em duas sessões: a primeira sessão consistiu na aplicação da prova de nível 

verbal, individualmente, um instrumento composto de oitos pranchas, contendo, cada uma, 

quatro imagens, totalizando trinta e duas imagens (Panciera, 2007) e a aplicação de três tarefas 

da Escala de Tarefas de Teoria da Mente (Wellman & Liu, 2004). A segunda sessão consistiu 

da aplicação das outras quatro tarefas da Escala de Tarefas de Teoria da Mente, 

individualmente, utilizando bonecos, pedras, caixas diversas e pranchas com figuras. Como 

algumas pesquisas brasileiras encontraram resultados que não confirmam totalmente a ordem 

prevista (Panciera, 2007; Valério, 2008; Oliveira, 2009), decidiu-se, nesta pesquisa, controlar 

o efeito de ordem na aplicação das tarefas da escala, para isso foi feita uma distribuição 

aleatória das sete tarefas. 

 

Considerações finais e Conclusões 

Nessa pesquisa buscamos analisar o tipo de justificativa dada pelas crianças que deram 

respostas “oscilantes”, ou seja, que deram respostas que sugerem que elas não desenvolveram 

ainda uma compreensão explícita dos estados mentais (desejos, intenções e crenças) na relação 

com o outro, nessa variável, os resultados complementam os de outros estudos e auxiliam a 

delinear situações de avaliação de compreensão de estados mentais, em crianças pequenas. 

Verificamos que há influência da idade na aquisição da habilidade de atribuição de estados 

mentais na faixa dos 3 para os 4 anos, entre as crianças de 4 e 5 anos, não parece haver diferença 

em suas respostas, concordando com a literatura (Panciera, 2007 e Valério, 2008). O presente 

estudo também verificou que a frequência de acertos na Escala de Tarefas de Teoria da Mente 

(Wellman & Liu, 2004) acompanharia com exatidão a sequência prevista pelos pesquisadores 

e apontaram que mesmo com o controle de efeito de ordem, algumas tarefas se mostraram mais 

difíceis para as crianças (Tarefa 2, 5, e 7), independentemente de sua ordem.  Porém, outras que 
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estavam organizadas nessa ordem desenvolvimental de dificuldade dentro da Escala se 

apresentaram como mais fáceis (Tarefa 3, 4 e 6), portanto observamos que a progressão 

esperada na Escala, em se tratando de crianças brasileiras, deve ser mais bem discutida. Foi 

possível verificar que as situações de interação verbal estabelecidas entre a pesquisadora e as 

crianças, ao convidá-las a refletirem sobre suas respostas (metacognição), sobre uma situação 

em que são explicados os estados mentais, evidenciaram que as crianças que possuem um bom 

vocabulário expressivo são capazes de justificar suas respostas, mesmo que em algumas 

situações elas não sejam corretas e que o uso dos verbos mentais aparece em todas as respostas. 

Isso nos remete ao argumento fornecido por Astington (2000), de que o desenvolvimento da 

teoria da mente mantém estreita relação com o desenvolvimento da linguagem e, mais 

especificamente, da metalinguagem, uma importante dimensão da metacognição. Enfim, a 

hipótese de que as crianças mudariam suas respostas – tanto para o acerto, quanto para o erro – 

quando solicitadas a refletir e justificar – sugeriu um estado de oscilação ou de transição em 

suas respostas. De fato, ao proporcionar essa situação de reflexão às crianças, que pensaram 

sobre suas respostas nas tarefas em teoria da mente, se autocorrigindo, representou uma 

frequência de 54%, aos 3 anos, aos 4 anos a frequência de autocorreção foi de 80% , e aos 5 

anos, todas que oscilaram, nas Tarefas 2, 5 e 7, quando convidadas a refletir sobre suas 

respostas, 100% as mudaram revelando uma compreensão sobre os estados mentais de crença/ 

crença falsa e de emoção real e aparente. Sugerimos que outros estudos sejam realizados 

investigando a aplicação da Escala de Tarefas de Teoria da Mente de Wellman e Liu, adotando 

o controle de efeito de ordem, aliado ao convite às crianças à metacognição, para que sejam 

ampliados e discutidos os achados nesta pesquisa. 
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Introdução 

O bilinguismo é um fenômeno mundial que se apresenta nos mais diferentes contextos. 

A globalização intensifica a necessidade de se comunicar em outras línguas. Apesar desse 

crescente interesse por bilinguismo, poucas pesquisas são dedicadas a esse tema no Brasil. Por 

isso, acredito ser necessário contribuir para o estudo dessa questão. 

A definição de bilinguismo é amplamente discutida e nesta pesquisa usaremos a 

definição de Myers-Scotton (2006, p.44), “bilinguismo é a habilidade de usar duas ou mais 

línguas com fluência suficiente para se comunicar em uma conversa casual limitada”. 

Hoffmann (1991) discorre sobre alguns fatores que devem ser considerados ao descrever 

o bilinguismo. Serão destacados dois deles: a idade e o contexto. A idade em que a exposição 

à uma segunda língua foi iniciada pode resultar em diferenças significativas. Para o autor, existe 

o bilíngue precoce e o bilíngue tardio. O bilíngue precoce estabelece o domínio da língua com 

aproximadamente 3 anos de idade e o bilíngue tardio adquire fluência na puberdade. Já com 

relação ao contexto, para Hoffmann (1991), existe dois tipos, o contexto familiar e o escolar. 

No contexto familiar, o bebê adquire duas línguas dos cuidadores ao seu redor em uma forma 

não-estruturada e pode ser chamado de bilíngue natural ou primário. Já no contexto escolar, a 

criança adquire a segunda língua de uma forma estruturada, através do ensino formal e é 

chamado bilinguismo escolar.   

O bilíngue, desde tenra infância, deve selecionar o nível do sistema linguístico que será 

utilizado com determinado interlocutor. Isso faz com que bilíngues tenham que se esforçar 

constantemente no dia-a-dia, praticando a habilidade de direcionar a atenção. Dessa forma, a 

aprendizagem de uma segunda língua, especialmente em tenra idade, parece apresentar 

vantagens em habilidades cognitivas. Muitos estudos tiveram como problema de pesquisa 

estudar em quais habilidades as pessoas bilíngues apresentam vantagem. As habilidades mais 

comumente estudadas foram: controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva 

(Stocco, Yamasaki, Natalenko & Prat, 2014).  

Entende-se por controle inibitório, a capacidade de inibir comportamentos e 

pensamentos. A flexibilidade cognitiva é a capacidade da pessoa de se adaptar a mudanças no 

ambiente. Segundo Dias e Seabra (2013), a flexibilidade cognitiva está relacionada à 

capacidade de mudar o foco, dependendo das diferentes alternativas presentes. Já a memória de 

trabalho é um sistema que manipula informações por um período curto de tempo (Santos & 

Bueno, 2003). 

Na presente pesquisa nos propomos a investigar se crianças bilíngues apresentam 

vantagens em algumas funções executivas quando comparadas a crianças monolíngues. Foram 

investigadas as habilidades de controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de 

trabalho, em crianças bilíngues e monolíngues de 4 a 6 anos.  

Objetivou-se responder à seguinte pergunta: Que semelhanças e diferenças são 

verificadas no controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho, na comparação 

entre grupos de crianças monolíngues e bilíngues? 
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Método 
A presente pesquisa será realizada com crianças que frequentam uma escola dominical 

de uma instituição religiosa na zona norte de São Paulo. Participaram desse estudo dois grupos: 

um grupo com 11 crianças bilíngues, com média de idade de 5,8 anos de idade e outro grupo 

com 11 crianças monolíngues com média de idade de 4 a 6 anos, sendo 9 do sexo masculino e 

13 do sexo feminino. As crianças são provenientes de família de nível socioeconômico médio-

alto. Para compor o grupo bilíngue foram realizados três tipos de avaliação da fluência para 

garantir que os participantes eram bilíngues: questionário, conversa nas línguas portuguesa e 

coreana e narração de história. Também foi utilizado o critério de que pai e mãe usam o 

português e o coreano para se comunicarem com as crianças participantes.  

Já para o grupo de monolíngues, foram escolhidos participantes que tinham contato com 

uma segunda língua com frequência de até 3 horas semanais. Os pais preencheram um 

questionário que atestava a frequência de aulas de uma segunda língua e o domínio de apenas 

uma língua. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: teste Stroop Semântico (Trevisan, 2010), 

teste Dimensional Change Card Sort (Zelazo, Reznick & Spinazzola, 1998) e o teste Brasileiro 

de Repetição de Pseudopalavras Para Crianças (Santos & Bueno, 2003). Os instrumentos foram 

aplicados pela pesquisadora para todas as crianças individualmente e na língua portuguesa.  

 Teste Stroop Semântico: avalia o componente de inibição das funções executivas, 

dentre elas a atenção seletiva e o controle inibitório.  

Análise: O número maior de acertos quantifica o nível de controle inibitório nas tarefas. 

Foi anotado o tempo de reação da fase congruente e incongruente. E foi atribuído um ponto 

para acerto e zero para erro, variando de 0-32 pontos. 

 Teste Dimensional Change Card Sort: avalia o componente de flexibilidade cognitiva. 

Ele mede a capacidade de se adaptar a uma nova regra.  

Análise: O número maior de acertos quantifica o nível de flexibilidade cognitiva nas 

tarefas. Foi atribuído um ponto para acerto e zero para erro, variando de 0-24 pontos. 

 Teste Brasileiro de Repetição de Pseudopalavras Para Crianças: avalia o 

componente de memória de trabalho.  

Análise: O número maior de acertos quantifica o nível de memória de trabalho. Foi 

atribuído um ponto para as repetições que foram julgadas fonologicamente corretas e zero para 

repetições que o som diferiu da pseudopalavra alvo em um ou mais fonemas, variando de 0-40 

pontos. 

 

Resultados parciais 

Foram considerados os escores totais dos grupos monolíngues e bilíngues para 

apresentação dos resultados parciais. Na tarefa de controle inibitório, o grupo monolíngue 

apresentou escore total de 329 pontos e o grupo bilíngue escore total de 338. Na tarefa de 

memória de trabalho, o grupo monolíngue apresentou o escore total de 361 pontos e o grupo 

bilíngue o escore total de 411 pontos. Na tarefa de flexibilidade cognitiva, o grupo monolíngue 

apresentou um escore total de 207 pontos e o grupo bilíngue apresentou o escore total de 233 

pontos. 

 

Discussão e Considerações Finais 

O grupo bilíngue parece apresentar vantagens em relação ao grupo monolíngue nessas 

habilidades de funções executivas (Bialystok, Martin & Martin, 2004; Bialystok & Senman, 

2004; Limberg & Buchweitz, 2013). 

A habilidade de controle inibitório apresentou a menor diferença entre os grupos 

monolíngues e bilíngues se comparada com a habilidade de memória de trabalho e de 

flexibilidade cognitiva. Uma possível explicação é que o teste Stroop Semântico, que mede o 
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controle inibitório, possuía estímulos orais e isso apresentou uma desvantagem para o grupo 

bilíngue que foi avaliado na segunda língua.  

Esse estudo sugere que crianças bilíngues pré-escolares brasileiras apresentaram ganhos 

cognitivos que podem estar associados ao bilinguismo. 

Esses resultados contribuem para as análises do fator bilinguismo no contexto 

internacional. 

Os resultados foram ao encontro de pesquisas anteriores que compararam grupos 

monolíngues e bilíngues quanto ao desempenho em tarefas de controle inibitório, memória de 

trabalho e flexibilidade cognitiva. (Bialystok, E., & Martin, M. M., 2004) 
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Introdução 

Os anos iniciais do Ensino Fundamental são primordiais e essenciais para o 

desenvolvimento escolar da criança, principalmente com referência à aprendizagem da leitura 

e da escrita. Estudos fundamentados na Psicologia Cognitiva tratam de compreender os 

processos cognitivos e linguísticos envolvidos em como se ensina e como se aprende a ler e 

compreender textos. Sabe-se que é necessário que a criança esteja alfabetizada para, então, 

compreender as mensagens nos textos lidos. De acordo com Morais (2013), o termo 

“alfabetizado” é usado para referir-se à pessoa que sabe ler e escrever utilizando a escrita 

alfabética com autonomia. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2012, 

a percentagem de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 8,7%, o que 

corresponde a 13,2 milhões de analfabetos no país. Conforme cita Braibant (1997, p.167): “Em 

nossa sociedade, a aprendizagem da leitura constitui uma aposta crucial no percurso escolar e, 

principalmente, no desenvolvimento profissional, social e cultural de cada indivíduo”. 

Embasado nessa perspectiva teórica, o presente estudo teve por objetivo avaliar a compreensão 

das crianças na leitura de palavras, frases e texto, ao longo de três anos de aprendizagem, do 2º 

ao 4º ano do Ensino Fundamental. Pergunta-se também se há diferenças no desempenho da 

compreensão da leitura entre meninos e meninas nesses anos escolares.  

 

Método 

O estudo foi realizado em uma escola da rede privada do município de Santo André, em 

São Paulo, que atende uma população de nível socioeconômico médio alto. Participaram da 

pesquisa 98 crianças, meninos e meninas, dos 2º, 3º e 4º anos, conforme se vê na Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Distribuição dos participantes por sexo e ano escolar 

 

Sexo/Ano 2o ano 3o ano 4o ano Total 

Feminino 16 13 21 50 

Masculino 17 13 18 48 

Total 33 26 39 98 

 

Esta é uma pesquisa do tipo comparativo e transversal, com amostra intencional e com 

uso de instrumentos de avaliação de compreensão da leitura. Os horários para a coleta de dados 

mais adequados foram combinados com as professoras das salas, em meados do primeiro 

semestre do ano de 2016, com a intenção de não prejudicar o planejamento da aula. A coleta de 

dados foi dividida em três sessões, uma individual e duas coletivas. Buscando explorar e 

encontrar respostas para as questões do problema foram utilizados quatro instrumentos que 

foram aplicados sempre na mesma ordem: Teste de Desempenho Escolar (TDE): Leitura de 

Palavras (Subteste); Tarefa de Reconhecimento de Palavras (TRP); Teste de Leitura e 

Compreensão de Sentenças (TELCS); Técnica de Cloze.  
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Resultados e Discussão 

Foi feita uma análise de variância (ANOVA) considerando o ano escolar como variável 

independente sobre as demais medidas obtidas com a aplicação das tarefas. Objetivando 

especificar quais grupos diferiam uns dos outros, foi utilizado o teste post hoc de Tukey para 

estimar as diferenças significativasentre os anos escolares. Na Tabela 2estão apresentados os 

resultados dos alunos de 2º, 3º e 4º anos, de acordo com as tarefas utilizadas. 

 
Tabela 2– Médias e Desvios-Padrão das características e desempenhos das crianças nas tarefas de TDE, 

TRP, TELCS, CLOZE, por ano escolar e resultados da ANOVA e TUKEY. 

Variáveis 
Ano 

Escolar 
N Média DP 

ANOVA  

(Gl = 95,97) Tukey 

F Sig. 

Leitura de Palavras (TDE) 

 

2o Ano 

 

33 

 

59,36 

 

14,87  

10,38 

 

0,001 

 

3o Ano 26 67,46 2,08 3o e 4o> 2o 

4o Ano 39 68,31 2,73  

Reconhecimento de 

Palavras (TRP)- Palavras 

Corretas 

 

2o Ano 

 

33 

 

23,91 

 

4,62  

10,22 

 

0,001 

 

3o Ano 26 26,65 3,26 3o e 4o> 2o 

4o Ano 39 27,46 2,05  

Reconhecimento de 

Palavras (TRP) - Erros 

Fonológicos 

 

2o Ano 

 

33 

 

25,24 

 

4,81  

7,65 

 

0,001 

 

3o Ano 26 28,50 2,18 3o e 4o> 2o 

4o Ano 39 28,79 4,45  

Reconhecimento de 

Palavras (TRP) - Erros 

Semânticos 

 

2o Ano 

 

33 

 

19,42 

 

5,11  

11,78 

 

0,001 

 

3o Ano 26 24,65 6,79 3o e 4o> 2o 

4o Ano 39 25,44 4,91  

Compreensão de Leitura 

de Sentenças (TELCS) 

 

2o Ano 

 

33 

 

9,64 

 

6,34  

41,17 

 

0,001 

 

3o Ano 26 18,19 5,82 4o> 3o> 2o 

4o Ano 39 23,18 6,65  

Compreensão de Leitura 

de Texto (CLOZE) 

 

2o Ano 

 

33 

 

3,30 

 

2,62  

25,65 

 

0,001 

 

3o Ano 26 6,04 2,37 3o e 4o> 2o 

4o Ano 39 7,36 2,27 

 

A ANOVA revelou que existe diferença significante entre os anos escolares (2º, 3º e 4º) 

para todas as medidas utilizadas (TDE, TRP, TELCS e CLOZE), com intervalo de confiança 

de p =0,001.No que se refere à habilidade de ler palavras independentes do seu contexto (TDE), 

verificou-se que as médias de acerto aumentam do 2º até o 4º ano, contudo as diferenças não 

são significativas entre 3º e 4º anos, o que permite afirmar que os alunos do 2º ano são os que 

tiveram mais dificuldade na leitura de palavras, conforme era esperado, e que as diferenças 

observadas entre o 3º e o 4º anos não são significativas. Na Tarefa de Reconhecimento de 

Palavra (TRP), o Tukey também indicou que as médias foram significantemente maiores no 4º 

e no 3º ano quando comparado ao 2º ano, nos três tipos de itens Palavras Corretas, Erros 

Fonológicos e Erros Semânticos.Na Tarefa de Compreensão da Leitura de Sentenças 

(TELCS),o Tukey indicou que as médias do 4º ano foram significativamente maiores do que as 
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do 3º ano que, por sua vez, foram maiores do que as médias do 2º ano (4º>3º>2º).No caso da 

Compreensão de Leitura de texto (CLOZE), o Tukey indicou que as crianças de 3º e 4º anos 

apresentaram médias significativamente maiores do que as do 2º ano; as diferenças na 

compreensão de texto não foram significativas entre o 3º e o 4º ano (3o e 4o> 2o). 

Em relação à pergunta referente ao estudo, se são observadas diferenças no desempenho 

da compreensão da leitura entre meninos e meninas nestes anos escolares, foi realizada uma 

análise estatística, por meio do Teste T de Student comparando os desempenhos por sexo dos 

alunos do 2º ao 4º ano. Apenas o 2º ano apresentou resultados que evidenciaram diferenças 

significativas entre os sexos, no teste de Cloze (0,046), com p<0,05. 

 

Considerações Finais 

A análise comparativa dos resultados dos alunos de 2º, 3º e 4º anos escolares em todas 

as medidas apresentadas mostrou que o reconhecimento de palavras é uma habilidade 

indispensável para a compreensão de leitura de textos, ou seja, a compreensão de texto está 

sempre relacionada ao desenvolvimento do leitor no que diz respeito à habilidade de 

reconhecimento de palavras, portanto, ao domínio das relações fonema-grafema. As crianças 

do 3º ano mostraram um desempenho significativamente superior em comparação ao 

desempenho do 2º ano. Quanto aos alunos do 4º ano, seu desempenho nas habilidades 

analisadas, com exceção da Compreensão de Leitura de Sentenças (TELCS), não se mostrou 

estatisticamente significativo na comparação com o 3º ano, embora as médias apontem uma 

tendência a um desempenho melhor. Não temos explicação para este achado com os dados 

disponíveis nesta pesquisa, pois era de se esperar que as crianças do 4º ano mostrassem um 

desempenho estatisticamente superior em comparação ao desempenho do 3º ano. Uma hipótese 

inicial é de que esta diferença esteja relacionada a um efeito escola. Pesquisas posteriores 

poderão aprofundar esta questão em busca de hipóteses plausíveis que expliquem essa 

diferença. Não encontramos diferenças suficientes de que as meninas superam os meninos em 

nosso estudo. Para concluir o estudo aqui descrito, apontamos a necessidade de que novas 

pesquisas sobre a compreensão de leitura no Brasil utilizando uma amostra maior e que seja 

replicada com alunos de escolas públicas. 
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Introdução 

Para tornar-se leitor hábil é necessário adquirir o conhecimento do sistema alfabético e ter 

desenvolvida a consciência fonêmica. Portanto, o aprendiz de leitura que avançou na aquisição do sistema 

alfabético, faz uso de diferentes estratégias de leitura (decodificação, de analogia e de predição), lê e 

armazena na memória várias palavras. A visão de uma palavra escrita ativa na memória a pronúncia e o 

significado da mesma. Ehri (2013) designa esse processo como sendo de leitura automatizada de palavras 

(sight word reading), isto é, de leitura que ocorre rapidamente e sem a necessidade dos passos 

intermediários (decodificação, de analogia e de predição). A leitura de palavras agora pode ocorrer de 

imediato, com a palavra sendo percebida como uma unidade inteira. O reconhecimento automatizado de 

palavras é visto como sendo a maneira mais eficiente, que exige conexões entre grafemas e fonemas, 

reconhecimento da grafia das palavras ligadas às suas pronúncias e significados na memória. Os leitores 

aprendem a processar grafias de palavras como mapas que envolvem conexões entre a formação de 

grafemas e fonemas por meio das grafias das palavras ligadas às suas pronúncias e significados na 

memória. Esse mapeamento acontece pelo conhecimento do sistema alfabético e pela consciência 

fonêmica, que é a habilidade de segmentação de fonemas, funcionando como um sistema mnemônico 

poderoso. O reconhecimento automatizado de palavras libera espaço na memória operacional, fazendo 

com que o leitor não precise se esforçar para recuperar os significados individuais das palavras e então 

possa se concentrar na compreensão de frases e textos. Nesse sentido, Morais (2014) assinala  que a 

habilidade de reconhecimento da palavra escrita, o conhecimento linguístico, as habilidades cognitivas 

que incluem o vocabulário, os processos de análise sintática, de integração semântica, assim como a 

capacidade de realizar inferências são obrigatórios para compreender o que se lê. No processo de 

alfabetização, espera-se que as crianças do 3º ano do Ensino Fundamental tenham adquirido a habilidade 

de ler palavras e tenham bom desempenho na leitura e compreensão de frases. O objetivo deste estudo foi 

avaliar as habilidades de reconhecimento de palavras e compreensão de frases em alunos do 3o ano do 

ensino fundamental de escolas da rede pública e privada, e analisar o impacto da escola na aprendizagem 

da leitura, considerando-se dois componentes: decodificação e compreensão. 

 

Método 

O estudo foi realizado em três escolas da região metropolitana de São Paulo, sendo duas escolas 

públicas estaduais e uma escola da rede privada de ensino. A escola 1 oferece o Ensino Fundamental I em 

dois períodos, manhã ou tarde. A Escola 2 também oferece o Ensino Fundamental I, mas, no modelo de 

tempo integral. As duas escolas da rede pública atendem sobretudo crianças provenientes de famílias de 

nível socioeconômico médio baixo. A Escola 3 faz parte da rede privada de ensino, oferece educação 

infantil e Ensino Fundamental I em dois períodos, manhã ou tarde, atende crianças de nível 

socioeconômico alto. Foi obtido o consentimento livre e esclarecido dos responsáveis pelas escolas. 

Participaram 250 crianças do 3º ano do Ensino Fundamental I, com média de idade de 8,1 anos, sendo 

164 meninas e 86 meninos. Foram aplicados dois instrumentos de avaliação das habilidades de 

reconhecimento de palavras e compreensão de leitura de frases: a tarefa de reconhecimento de palavras 

(TRP – com 90 itens divididos em três categorias de reconhecimento – categoria 1 – itens corretos, 
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categoria 2  - reconhecimento dos itens com erros fonológicos – categoria 3 – reconhecimento dos itens 

com erros semânticos – cada acerto foi pontuado 1) e a tarefa compreensão de leitura de frases (TCL - 16 

itens, cada um deles com 4 imagens e uma única frase escrita abaixo, o aluno deveria ler a frase, analisar 

as 4 imagens e circular aquela que melhor representasse a frase lida - cada acerto foi pontuado 1 - foram 

consideradas quatro faixas de pontuação: de 0 a 4 acertos; de 5 a 8 acertos; de 9 a 12 acertos; de 13 a 16 

acertos). Foi realizada uma análise de correlação de Pearson com o objetivo de verificar se existia 

associação entre as habilidades de reconhecimento de palavras e a compreensão de frases. Os dois 

instrumentos foram adaptados por Zanella (2007), a coleta de dados foi feita pelos pesquisadores, de forma 

coletiva, na sala de aula das crianças e com a presença da professora regente da classe. 

 

Resultados e Discussão 

Considerando as duas habilidades pesquisadas; a habilidade de reconhecimento de palavras (TRP) 

e a habilidade de compreensão de frases (TCL) foi possível observar um desempenho abaixo do esperado 

para o 3º ano de alfabetização e um efeito da escola sobre o desempenho das crianças. Os resultados da 

tarefa reconhecimento de palavras mostraram que os erros com interferência fonológica foram mais 

frequentes do que os erros com interferência semântica, conforme apontam a tabela 1 abaixo. 

 
Tabela 1- Desempenho dos alunos das três escolas na Tarefa de Reconhecimento de Palavras (TRP) 

Tipo de Acerto 

 

Escola 1 

Rede pública 

Escola 2 

Rede pública 

Escola 3 

Rede privada 

Total de acertos nas três 

escolas 

% Acertos % Acertos % Acertos % Acertos 

Itens corretos 

 (máx. 30) 

86% 77% 94% 86% 

Itens com erros 

fonológicos (máx. 30) 

 

65% 

 

57% 

 

71% 
 

65% 

Itens com erros 

semânticos (máx. 30) 

 

90% 

 

79% 

 

90% 
87% 

Total                                       

(máx. 90) 

80% 71% 85% 79% 

 

Quando observamos os resultados no reconhecimento dos itens corretos, percebemos que os 

alunos da escola 3 apresentam um excelente resultado (94%), enquanto que os alunos da escola 1 (86%) 

e 2 (77%) tiveram um desempenho menor. A diferença entre as escolas parece estar também na 

aprendizagem das relações fonema-grafema e da ortografia, uma vez que a identificação de erros 

fonológicos foi mais frequente nos alunos da Escola 3 (71% de acertos). Os alunos da Escola 2 também 

demonstraram maior dificuldade com apenas 57% de acertos para o mesmo item. Na identificação dos 

erros semânticos os alunos das escolas 1 e 3 apresentaram o mesmo desempenho um percentual de acerto 

de 90%, enquanto que os alunos da escola 2 acertaram apenas 79%. Os resultados da avaliação da 

habilidade de compreensão de frases, foram distribuídos em quatro faixas de acerto, conforme 

demonstrado na tabela 2. 

 
Tabela 2 – Desempenho dos 250 alunos na compreensão de leitura de frases (TCL) por faixas de respostas corretas 

  

Escola 1 

Rede pública 

Escola 2 

Rede pública 

Escola 3 

Rede privada 

Total 

 

Faixa de 

acertos  

Alunos 

N=94 

% 

 

Alunos 

N=69 

% 

 

Alunos 

N=87 

% 

 

Alunos 

N=250 

% 

 

0 a 4 6 6% 8 12% 0 0% 14 6% 

5 a 8 13 14% 11 16% 4 4% 28 10% 

9 a 12 55 59% 32 46% 37 43% 124 50% 

13 a 16 20 21% 18 26% 46 53% 84 34% 

Total 

 

94 

  100%% 

69 

 100%  

87 

 100%  

250 

 100%% 

 

Escore máximo 16 pontos 
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Os alunos que frequentam a Escola 3 estão situados na sua quase totalidade nas duas faixas 

superiores de desempenho, mostrando que 96% dos alunos mostraram boa compreensão na leitura 

de frases, nenhum aluno na faixa inferior e 4% na faixa e entre 5 e 8 acertos. As escolas 1 e 2 que 

são da rede pública, os alunos apresentaram um desempenho muito baixo, 6% dos alunos da escola 

1 ficaram na faixa de acerto 0 a 4 acertos, e a escola 2 foram 12 % dos alunos que apresentaram 

esse resultado. Na faixa que indica que os alunos compreenderam 50% das frases apresentadas, 

novamente a escola 2 apresentou um baixo desempenho, com 16% de seus alunos nessa situação, 

enquanto que da escola 1 foram 14% e da escola 3 apenas 4%. As crianças da escola 3, tiveram um 

resultado percentual melhor do que as crianças das escolas 1 e 2 para as duas habilidades avaliadas. 

Demonstrou-se também uma correlação positiva e moderada, de 0,64 entre essas habilidades, ou 

seja, o bom desempenho no reconhecimento de palavras contribui positivamente, mas de forma 

moderada, para a compreensão de leitura de frases. Os resultados contribuem para o entendimento 

dos processos que influenciam na aprendizagem da linguagem escrita nos primeiros anos do ensino 

fundamental. 

 

Considerações finais 

Os resultados obtidos sugerem que no 3º ano do Ensino Fundamental, as crianças avaliadas 

ainda apresentam dificuldades para ler e compreender palavras e para compreender frases. Dados 

de avaliação internacional de diferentes países e idiomas (Pisa, 2012) sugerem que após 2 anos de 

ensino, podem-se esperar melhores resultados do que os obtidos neste estudo, considerando-se que 

o português é um idioma transparente, que, por essa característica é usualmente aprendido com 

maior facilidade do que idiomas muito opacos. No reconhecimento de palavras, a identificação de 

erros do tipo semântico ocorre mais frequentemente do que a identificação de erros do tipo 

fonológico, o que sugere que o domínio do sistema alfabético ainda não está bem estabelecido. 

Outro aspecto importante percebido é que a escola frequentada pelas crianças tem influência na 

aprendizagem inicial da linguagem escrita, conforme é universalmente aceito. Sugerem-se 

pesquisas ulteriores que aprofundem na criação e uso de instrumentos de avaliação de leitura e que 

acompanhem o desempenho das crianças ao longo dos 5 primeiros anos do Ensino Fundamental, 

com o objetivo de melhor entender a aquisição inicial da leitura, o papel da escola e do meio, e 

assim, propor práticas mais eficientes do ensino do sistema alfabético.   

 

 

Referências 

Ehri, C. L. (2013a). Aquisição da habilidade de leitura de palavras e sua influência na pronúncia e 

na aprendizagem do vocabulário. In: M. R. Maluf & C. Cardoso-Martins (Org.). Alfabetização no 

século XXI. Como se aprende a ler e a escrever. 1. ed. Porto Alegre: Penso, p. 49-82. 

Morais, J. (2014). Alfabetizar para a democracia. Porto Alegre: Penso. 

Pisa 2012; OECD (2013), Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, 

Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-em 28/09/2016. 

Zanella, M. S.(2007) Leitura e aprendizagem da ortografia: um estudo com alunos de 4ª a 6ª série 

do ensino fundamental. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo. 

 

  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-em


IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

120 
 

 

PSICOLOGIA COGNITIVA E ALFABETIZAÇÃO: IMPACTO DA INSTRUÇÃO 

FÔNICA APOIADA EM MATERIAIS MONTESSORIANOS 

 

Daniela Tubini Furtado, PUC-SP, danielatubinifurtado@hotmail.com 

Maria Regina Maluf, PUC-SP, marmaluf@gmail.com 

 

Palavras-chave: Psicologia Cognitiva; aprendizagem inicial da escrita e da leitura; materiais 

montessorianos. 

 

Introdução  

A criança precisa refletir sobre os sons da fala e sua utilização para aprender a ler e 

escrever. Essa reflexão ocorre por meio de práticas pedagógicas que ensinam a linguagem 

escrita e a manipulação direta das unidades linguísticas. Quando a criança desenvolve a 

habilidade metalinguística, ela está apta a compreender e reconhecer a face sonora das palavras 

e a escola deve ser a responsável por garantir a aprendizagem da linguagem escrita. (Maluf, 

2005). 

O material de alfabetização criado por Maria Montessori corresponde às características 

do enfoque metalinguístico. Tanto o material de alfabetização de Maria Montessori quanto às 

atividades propostas dentro do enfoque metalinguístico levam o aprendiz a refletir sobre a 

língua e sua utilização. O material privilegia o sistema alfabético da escrita, permitindo o 

conhecimento dos fonemas e grafemas. Durante as intervenções dos jogos de alfabetização, o 

tempo todo, o aprendiz precisa estar atento à face sonora das palavras, garantindo, assim, a 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

De acordo com Morais, Leite e Kolinsky (2013), ler é transformar representações 

gráficas da linguagem em representações mentais da sua forma sonora e do seu significado. 

Morais, Leite e Kolinsky (2013) consideram três condições para a aprendizagem da 

leitura: 1-Descobrir o princípio alfabético; 2- Adquirir progressivamente o conhecimento do 

código ortográfico da língua e o domínio do procedimento de decodificação; 3- Constituir o 

léxico mental ortográfico.  

Com base na literatura da área e nos resultados das pesquisas, o presente estudo tem 

como objetivo verificar os efeitos de um programa de ensino do sistema alfabético, utilizando 

materiais montessorianos para impulsionar a aprendizagem das crianças de seis anos que 

apresentaram menor desempenho em leitura e escrita quando comparadas a crianças de mesma 

idade e escola. 

 

Método 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede privada localizada na região do ABC 

paulista. Participaram desse estudo 40 alunos matriculados no 1° ano de Ensino Fundamental, 

com média de seis anos e meio de idade.  Foram constituídos dois grupos: Grupo de Intervenção 

(GI), composto por 20 crianças que apresentaram menor desempenho nas habilidades de leitura 

e escrita em uma avaliação inicial realizada no mês de março pelas professoras titulares do 1º 

ano; e Grupo de Comparação (GC), composto por 20 crianças que foram sorteadas entre as que 

tiveram desempenho médio ou acima da média, na mesma avaliação realizada no mês de março. 

A coleta de dados foi composta por quatro momentos: a avaliação inicial, aplicada no mês de 

março pelas professoras titulares das salas regulares; a avaliação antes do programa de 

intervenção, aplicada somente para o GI, no mês de junho, pela pesquisadora; a avaliação 

parcial de leitura e escrita, aplicada no mês de setembro pela pesquisadora, nos dois grupos, GI 

e GC; e avaliação final, aplicada no mês de dezembro pela pesquisadora, também nos dois 
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grupos de alunos. O programa de intervenção foi composto por 30 jogos de alfabetização 

montessorianos, e somente as crianças do GI participaram desse programa.  

 

Resultados e Discussão 

Após um mês da aplicação do Programa de Intervenção, foi realizada uma avaliação 

parcial de escrita e de leitura com as crianças do GI e do GC. Nessa avaliação parcial, as 

crianças do GI apresentaram resultados inferiores quando comparadas com as crianças do GC 

.Como se vê na Tabela 1, as médias são diferentes, e, quando se aplica um teste de significação 

estatística, como foi feito, confirma-se que essa diferença é significativa. 

 
Tabela 1 – Médias, Desvios-Padrão (DP), Diferenças das Médias e Test-T, comparando o desempenho 

nas atividades parciais (AP) entre o grupo de intervenção (GI) e o Grupo Controle (GC) 

Obs.: As médias se referem à porcentagem de acertos nas atividades. Nota. As médias são 

significantemente diferentes a p< 0,05. 

 

 
Tabela 2 – Médias, Desvios-Padrão (DP), Diferenças das Médias e Test-T, comparando o desempenho 

nas atividades finais (AF) entre o grupo de intervenção (GI) e o Grupo Controle (GC) 

Tarefas Grupo N Média DP 

Diferença 

de médias t (38) 

Sig. 

(bicaudal) 

T1_AF GI 20 94,6 8,70 
-1,969 -0,933 0,357 

 GC 20 96,56 3,64 

T2_AF GI 20 95,8 6,96 
2,5188 1,254 0,217 

 GC 20 93,28 5,67 

T3_AF GI 20 89,5 15,38 
3,25 0,74 0,464 

 GC 20 86,25 12,23 

T4_AF GI 20 92,5 10,45 
-0,25 -0,084 0,934 

 GC 20 92,75 8,35 

T5_AF GI 20 89,75 13,03 
1,75 0,533 0,597 

 GC 20 88 6,77 

T6_AF GI 20 97 7,33 
3,75 1,373 0,178 

 GC 20 93,25 9,77 

Obs.: as médias se referem à porcentagem de acertos nas tarefas. Nota. As médias são significantemente 

diferentes a p< 0,05. 

 

 

Tarefas Grupo N Média DP 

Diferença 

de médias t (38) 

Sig. 

(bicaudal) 

T1_AP GI 20 64,65 23,47 -23,65 -3,333 0,002 

 GC 20 88,3 21,37 

T2_AP GI 20 70,1 24,23 
-21,6 -3,908 0,001 

 GC 20 91,7 4,90 

T3_AP GI 20 51,75 27,97 
-15,75 -1,989 0,054 

 GC 20 67,5 21,73 

T4_AP GI 20 53,75 27,81 
-30 -4,261 0,001 

 GC 20 83,75 14,77 

T5_AP GI 20 49,5 26,55 
-30 -4,582 0,001 

 GC 20 79,5 12,34 

T6_AP GI 20 45,25 30,28 
-41,5 -5,443 0,001 

 GC 20 86,75 15,67 
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As médias das seis tarefas que foram avaliadas não se mostraram estatisticamente 

diferentes entre GI e GC quando se aplicou o Test-T. Dito de outro modo, na AF não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos de crianças, o que nos permite 

afirmar que, após a intervenção, as crianças do GI apresentaram desempenho tão bom quanto 

as crianças do GC. Os resultados mostraram efeitos positivos do programa de intervenção sobre 

o desempenho das crianças do GI tanto nas habilidades de escrita quanto nas de leitura, porém, 

quando foi feita a comparação entre as crianças dos dois grupos, não houve diferença 

estatisticamente significativa, o que nos permite afirmar que, após a intervenção, as crianças do 

GI apresentaram desempenho tão bom quanto às crianças do GC. 

 

Considerações Finais 

Os resultados dessa pesquisa sugerem que, os materiais de alfabetização criados por 

Maria Montessori, possam ser utilizados por profissionais da Educação para garantir um ensino 

sistemático eficiente e eficaz quando se trata da aprendizagem inicial da leitura e da escrita, 

tanto para crianças que estão na fase inicial da leitura e escrita, para crianças com dificuldades 

de aprendizagem e necessidades especiais e para adultos não alfabetizados. O presente estudo 

teve como finalidade analisar, por meio de materiais montessorianos, como a consciência 

fonológica e a consciência fonêmica contribuem no processo de aprendizagem de leitura e de 

escrita. Concomitante à aplicação de atividades com uso de materiais montessorianos, foi sendo 

trabalhado o ensino do sistema alfabético, com ênfase nas habilidades metalinguísticas. 
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Introdução 

Ter o domínio da leitura e da escrita é condição facilitadora ao exercício da cidadania. No 

entanto, este domínio não tem obtido resultados animadores no interior das escolas brasileiras. Os 

resultados divulgados pelo Ministério da Educação em 2015 sobre a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA), demostraram mais uma vez que a aquisição do princípio alfabético não tem 

sido garantida a um grande número de crianças brasileiras. Conforme relatório, 22, 21% das crianças 

brasileiras encontram-se no nível 1 de proficiência de leitura, ou seja, nível no qual as crianças leem 

apenas palavras, mas não frases e textos. Na escrita 11, 64% não conseguiram escrever palavras e se 

dividiram naqueles que deixaram em branco ou representaram a escrita por meio de desenhos (Brasil, 

2015). Esta situação por si só justifica a necessidade de pesquisas sobre os processos que podem 

facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Dominar a ortografia correta das palavras é imprescindível para o domínio da leitura eficiente. 

De acordo com Salles e Correia (2014), não ter domínio correto e automatizado no reconhecimento 

de palavras tem consequências diretas na produção textual e na compreensão de textos, pois o tempo 

e o gasto cognitivo empregado na identificação das correspondências entre grafemas e fonemas e das 

convenções ortográficas levam as crianças a esquecerem o que se propunham a escrever, ou as impede 

de compreender o que leem. Há evidencias na literatura de que esta compreensão do princípio 

alfabético é facilitada pela consciência fonológica e pelo conhecimento do nome das letras ;(Bowey, 

2013; Cardoso- Martins, & Batista, 2005; Barrera & Maluf, 2003;).  

A consciência fonológica é um constructo multidimensional, no qual o sujeito toma 

consciência dos sons da fala aprendendo a refletir sobre eles e manipulá-los (Barrera & Maluf, 2003). 

Neste contexto insere-se esta pesquisa com o objetivo verificar como evolui a aprendizagem inicial 

da leitura e da escrita em crianças que ingressam no primeiro ano do Ensino Fundamental. Procura-

se compreender qual a relação desta evolução com as variáveis de consciência fonológica, (medida 

pelo conhecimento de rimas, segmentação silábica e deleção fonêmica) e conhecimento inicial do 

nome das letras. 

 

Método 

Trata-se de um estudo longitudinal a ser realizado no período de um ano escolar. Sendo este 

delineamento ainda pouco utilizado nas pesquisas que investigam os efeitos da consciência fonológica 

no Brasil, demonstra-se a pertinência teórica do estudo. 

Local e Participantes: O estudo está sendo realizado em uma escola da rede municipal de 

São Paulo, situada no bairro de Itaquera, Zona Leste. Participam do estudo 43 alunos, (30 meninos e 

13 meninas) integrantes das três turmas de primeiro ano que a escola possui. Foi adotado como critério 

de inclusão o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Procedimentos e instrumentos: O estudo é composto por três sessões de coletas de dados, a 

serem realizadas nos meses de março, agosto e novembro de 2016. 

A Tabela 1 sintetiza as tarefas a serem realizadas no decorrer do estudo: 
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Tabela 1 - Tarefas realizadas por coleta 

 
 

Tarefa de conhecimento do nome das letras: a tarefa consiste no reconhecimento das letras do 

alfabeto pelos alunos, sendo apresentadas de modo aleatório. 

Tarefa de intruso de rimas: consiste em identificar entre três palavras aquela que não rima com 

as demais.  

Tarefa de segmentação silábica: é composta por 13 palavras, três itens de ensaio e 10 de teste 

com o objetivo de que identifiquem quantas sílabas tem a palavra.  

Tarefa de deleção fonêmica: consiste na subtração do fonema inicial de uma lista de 12 palavras, 

sendo 2 itens de treino e 10 palavras de teste.  

Tarefa de leitura isolada de palavras: consiste na leitura de três listas de palavras pelos alunos, 

que se diferenciam pelo número de palavras a serem lidas. 

Para todas as tarefas até aqui apresentadas a análise se constitui em atribuir um ponto para acerto 

e zero para erro. 

Tarefa de escrita de palavras isoladas: consiste na escrita de palavras pelos alunos sob a 

orientação do pesquisador (ditado). A escrita dos alunos será analisada de acordo com as fases de 

escrita de Ehri, (2013). 

 

Resultados preliminares 

Tendo como objetivo verificar quais variáveis melhor contribuem para os desempenhos 

em leitura e escrita de palavras isoladas foram realizados dois testes estatísticos: teste de 

correlação de Pearson e Regressão Linear Múltipla. Os resultados preliminares são apresentados 

conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Regressão linear múltipla e Correlação de Pearson entre variáveis 

 

1ª Coleta (março) 2ª Coleta (agosto) 3ª Coleta (novembro)

Conhecimento do nome das letras Conhecimento do nome das letras Conhecimento do nome das letras

Intruso de rimas Intruso de rimas Intruso de rimas

Segmentação silábica Segmentação silábica Segmentação silábica

Deleção fonêmica Deleção fonêmica Deleção fonêmica

Leitura de palavras isoladas ¹ Leitura de palavras isoladas ² Leitura de palavras isoladas ²

Escrita de palavras isoladas ¹ Escrita de palavras isoladas ² Escrita de palavras isoladas ²

¹ 10 palavras regulares de alta frequência

² 30 palavras, sendo 10 palavras relugares de alta frequência, 10 palavras irregulas de alta frequência e 10 pseudopalavras

Correlação

Variável 

Independente¹

Variável 

dependente²
R múltiplo R-Quadrado R-quadrado ajustado F Sig (F) β t p

CL 0,01 0,31 0,760 0,27

IR 0,04 0,56 0,582 0,42

SS -0,09 -1,14 0,262 -0,04

DF 0,76 6,84 < 0,001* 0,80

CL 0,61 3,16 0,003* 0,51

IR 1,20 3,34 0,002* 0,57

SS 0,64 0,71 0,483 0,39

DF 2,18 9,75 < 0,001* 0,89

CL 0,04 3,60 < 0,001* 0,53

IR 0,06 1,72 0,094 0,38

SS -0,06 -1,36 0,182 0,07

DF 0,03 0,50 0,619 0,37

CL 0,08 4,36 < 0, 001* 0,64

IR 0,06 1,76 0,086 0,45

SS 0,09 1,00 0,324 0,46

DF 0,12 5,20 < 0, 001* 0,75

²  Leitura de Palavras Isoladas (LPI) e Escrita de Palavras Isoladas (EPI)

* Valores Significativos (p ≤ 0,05)

0,76 0,73

LPI

(1ª Coleta-Mar)

LPI

(2ª Coleta-Ago)

0,81 0,66 0,63

0,93 0,87 0,86

¹ Conhecimento do Nome das Letras (CL); Intruso de Rimas (IR); Segmentação Silábica (SS); Deleção Fonêmica (DF)

Regressão Linear múltipla

18,5124 0,0000

63,8706

6,3105

29,6449

0,0000

0,0005

0,0000

EPI

(1ª Coleta-Mar)
0,63 0,40 0,34

EPI

(2ª Coleta-Ago)
0,87
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O Teste F das variáveis nas duas coletas apresenta um valor-p menor que 0,05, indicando 

que o modelo é útil para prever a leitura e a escrita das palavras isoladas, pois pelo menos uma 

das variáveis explicam o modelo. 

Conforme observado na 2ª coleta há evidências que CL, CR e DF estão relacionadas 

com o LPI, pois possui um valor-p menor que 0,05. Assim como há evidências que CL e DF 

estão relacionadas com o EPI, pois possui um valor-p menor que 0,05. As variáveis explicam 

87% da variação de LPI e 76% da variação de EPI. 

 

Discussão 

Os resultados parciais deste estudo apontam contribuição das habilidades 

metafonológicas e do conhecimento do nome das letras para a leitura e escrita de palavras. 

Nesta perspectiva, verificou-se que o conhecimento de rimas obteve moderada 

participação na aprendizagem da leitura, sendo este resultado convergente com a literatura 

estudada, que demonstra ser este conhecimento um grau inicial de reflexão consciente sobre os 

sons da fala (Germano & Capellini, 2015; Barrera & Maluf, 2003). 

O conhecimento do nome das letras apresentou correlação significativa tanto com a 

leitura quanto com a escrita de palavras. De acordo com Cardoso-Martins e Batista (2005), 

conhecer as letras colabora para a aprendizagem da relação grafema-fonema, elemento 

fundamental na aprendizagem de uma escrita alfabética. 

Neste estudo, a consciência fonêmica foi a habilidade metafonológicas que mais 

contribuiu para a leitura e escrita, sendo assim coerente com grande número de pesquisas que 

referem ser esta habilidade o mais importante preditor da aquisição do princípio alfabético 

(Bowey, 2013; Cardoso- Martins, & Batista, 2005; Barrera & Maluf, 2003). 
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Introdução 

Com o advento dos computadores, a tecnologia aplicada ao ensino avançou; 

inicialmente foi usada em computadores de grande porte, mas expandiu-se com o advento dos 

microcomputadores, permitindo o uso de diversas modalidades de ensino informatizado. 

A proposta de Tecnologia de Ensino de Skinner (1972), envolvendo não apenas o uso 

de equipamentos, mas também de procedimentos apoiados em conhecimento científico, 

contribui para propor formas mais eficientes de ensino. Hoje, pode-se utilizar a tecnologia para 

ensinar diferentes conteúdos e habilidades, sendo o uso do software um grande aliado do 

professor. No presente trabalho apresenta-se uma programação para o ensino de pronomes 

pessoais em espanhol. 

Considerando-se que cada dia é maior o número de escolas públicas e particulares que, 

apoiadas em leis governamentais, como a Lei nº 11.161, de 05 agosto de 2005 (BRASIL, 2005), 

incluem a Língua Espanhola em seu currículo, Llausas (2014). 

A Análise do Comportamento, tendo por base o modelo de equivalência de estímulos 

vem dando suporte à elaboração de propostas promissoras em diferentes áreas, como em Língua 

Portuguesa com o ensino de leitura e escrita; em Matemática, com o ensino de números e de 

frações; em Artes, com a leitura de imagens; em Música, com o ensino de notas musicais; ensino 

de Química, entre outros. 

No presente trabalho, teve-se por objetivo ensinar pronomes pessoais em língua 

espanhola para 13 alunos que frequentavam o Ensino Médio e que não possuíam nenhum 

conhecimento em língua espanhola. Após o ensino, o aluno deveria ser capaz de identificar 

oralmente e por escrito os pronomes pessoais em espanhol. 

 

Método 

O procedimento foi dividido em três etapas: pré-teste, ensino dos pronomes e pósteste. 

No Pré-Teste, realizado antes do ensino, foi avaliado o conhecimento do aluno sobre os 

pronomes em espanhol (escrita manuscrita a partir da questão ditada em espanhol e leitura da 

questão escrita em espanhol). 

A proposta de ensino foi aplicada com uso do software Mestre Libras (Elias e Goyos, 

2010). Os pronomes pessoais “yo”, “tú”, “él”, “ella”, “usted”, “nosotros”, “nosotras”, 

“vosotros”, “vosotras”, “ellos”, ellas” e “ustedes” foram apresentados de diferentes formas: (A) 

pronome pessoal ditado em espanhol; (B) imagem representativa do pronome; (C) pronome 

pessoal impresso em espanhol. Foram ensinadas as relações entre pronome pessoal ditado em 

espanhol e imagem representativa do pronome (AB), pronome pessoal ditado em espanhol e 

pronome pessoal impresso em espanhol (AC) e escrita do pronome pessoal ditado em espanhol 

a partir de letras (AE). 
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Figura 1. Tela software MestreLibras (Elias e Goyos, 2010) – relação som/imagem. 

 

Resultados 

Os resultados apresentados evidenciam a eficácia do procedimento, com base no modelo 

de equivalência de estímulos, para o ensino de pronomes pessoais em língua espanhola para 

falantes de língua portuguesa. A partir do ensino de discriminações condicionais emergiram 

comportamentos não diretamente ensinados de produção oral, tradução oral, compreensão 

leitora e produção escrita. Também, verificou-se que os pronomes pessoais nosotros/as, 

vosotros/as e usted, ustedes, estes últimos, sem correspondência em língua portuguesa, 

representaram maior dificuldade para os aprendizes do que aqueles que se assemelham (yo, tú, 

él, ella, ellos, ellas), pois na tradução do espanhol para o português foi o desempenho com maior 

deficiência. 

 

Considerações finais 

O uso de computadores e softwares, como exemplificado com o MestreLibras (Elias e 

Goyos, 2010), podem ser utilizados como recursos para ensinar repertórios complexos.  

Verifica-se, pois, que pelo menos parte dos repertórios acadêmicos pode ser ensinada 

com uso de equipamentos disponíveis atualmente nas escolas, abrindo outras possibilidades 

para o processo ensino-aprendizagem. 
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ENSINO DE ELEMENTOS QUÍMICOS COM USO DE SOFTWARE 
 

Marcelo de Abreu César, PUC-SP 

Melania Moroz, PUC-SP, morozm@pucsp.br 

 

Palavras-chave: Elementos Químicos; Ensino Médio; Software Educativo. 

 

Introdução 
A Química está inserida na cultura e na vida em sociedade como, por exemplo, na 

investigação dos materiais, das substâncias, da vida e de mundo. Ela é uma das Ciências da 

Natureza que desenvolve conhecimento científico-tecnológico com importantes contribuições 

específicas, cujas decorrências implicam em alcance econômico, social e político.  

Na escola, de modo geral, o indivíduo interage com conhecimento de diferentes áreas, 

dentre eles o conhecimento químico, principalmente através da transmissão de informações; ele 

adquire um corpo de saberes de natureza científica que lhe possibilita reconhecer a ocorrência 

de fenômenos químicos presentes na vida cotidiana, podendo atuar de forma mais adequada 

frente a eles. Embora o conhecimento de Química seja importante para a formação do aluno, 

avaliações realizadas em âmbito nacional indicam desempenho deficitário.  

A avaliação do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP, 2008) mostrou que há baixo desempenho dos alunos nos conhecimentos em química 

(50% dos alunos apresentam desempenho abaixo do básico, sendo que apenas 5% atingem o 

nível adequado de proficiência). Também, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM, 2009-

2010), vem mostrando que os alunos não têm conseguido produzir respostas coerentes a partir 

de um conjunto de dados que exigem interpretação, leitura de tabelas, quadros e gráficos, e que 

os mesmos não conseguem fazer comparações ou fundamentar seus julgamentos sobre eventos 

que acontecem em seu cotidiano e os conhecimentos de química.  

Desempenhar-se desse modo, porém, não é inato nem de desenvolvimento espontâneo, 

ao contrário, precisa ser fruto do ensino, portanto é dependente da atuação pedagógica do 

professor. Partindo dos resultados apontados pelas avaliações ocorridas em âmbito educacional, 

pode-se concluir que a aquisição e o aperfeiçoamento do repertório de química configuram-se 

como um dos principais desafios a serem sanados pelos educadores do Ensino Médio. Diante 

da constatação do baixo desempenho dos alunos em química, nas avaliações externas, que vem 

sendo demonstrado pela literatura da área educacional, fazem-se necessárias pesquisas que os 

auxiliem no aperfeiçoamento de tal repertório.  

Tendo em vista a importância de propor alternativas produtivas no ensino de Química a 

alunos que estão cursando o Ensino Médio, o presente trabalho teve-se por objetivo ensinar três 

alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio (identificados como P1, P2 e P3) a identificar 

oralmente 10 elementos químicos, a partir de representações simbólicas e números atômicos.  

 

Método 
Os participantes frequentavam o ensino médio em uma escola pública estadual da 

Região Metropolitana da Grande São Paulo. Foram utilizados três conjuntos de estímulos: (A) 

nome dos elementos químicos impressos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, 

flúor, cloro, bromo, iodo, astato; (B) símbolos dos elementos químicos: C, H, O, N, S, F, Cl, 

Br, I, At; (C); números atômicos dos elementos químicos: 6, 1, 8, 7, 16, 9, 17, 35, 53, 85.  

O delineamento constou de Pré-Teste, Ensino e Pós-Teste. Essas diferentes etapas foram 

aplicadas com o software Mestre Libras (Elias e Goyos, 2010). No Pré-teste, avaliou-se o 

repertório dos alunos antes do ensino, verificando-se se nomeavam oralmente os elementos 

químicos a partir dos símbolos e número atômico. Os resultados obtidos foram: - na oralização 
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do símbolo químico (BD): P1, 7 acertos; P2, 5 acertos e P3, 4 acertos; - na oralização do número 

atômico (CD): P1, 1 acerto, P2, 1 acerto e P3, 1 acerto.  

Verificou-se que, antes do ensino, apenas P1 nomeava a maioria dos símbolos; os outros 

dois nomearam em torno da metade deles; já na nomeação a partir dos respectivos números 

atômicos, os três participantes tiveram apenas um acerto. Após a avaliação inicial, foram 

ensinadas as relações entre o nome impresso dos elementos químicos e os símbolos dos 

elementos químicos (AB) e entre os símbolos dos elementos químicos e os números atômicos 

(BC). Utilizou-se o procedimento de pareamento de acordo com o modelo. 

A seguir, exemplo de tarefa utilizada no ensino da relação AB (nome-símbolo).  

 

 
Figura 1. Exemplo de tarefa de ensino da relação AB (nome-símbolo) 

 

Após o ensino, testou-se novamente a oralização do elemento químico a partir do 

símbolo (BD) e a partir do número atômico (CD).  

 

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos no Pós-teste foram: - na oralização do símbolo químico (BD): P1, 

10 acertos; P2, 10 acertos e P3, 10 acertos; - na oralização do número atômico (CD): P1, 10 

acertos, P2, 10 acertos e P3, 10 acertos. Já na avaliação após o ensino, o desempenho dos 

participantes foi excelente, pois ocorreu a nomeação oral de todos os elementos químicos a 

partir tanto do símbolo, quanto do número atômico. Antes do ensino, mesmo estando os alunos 

frequentando aulas no ensino regular, os resultados indicaram grande defasagem do repertório 

comparativamente ao esperado para série cursada, conforme a Proposta Curricular do Estado 

de São Paulo para o Ensino de Química (2008). Após o ensino, tal defasagem foi superada.  

A evidente melhora no desempenho dos alunos indica a eficiência dessa programação 

de ensino na promoção da aprendizagem em química, particularmente sobre os elementos 

químicos. Ainda, vale destacar que, durante o processo de ensino, os participantes realizaram 

as atividades ou sem erro ou com poucos, conforme os princípios da programação de ensino. 

Ainda, embora os participantes tenham realizado as atividades de ensino de acordo com seu 

próprio ritmo, ao final do processo todos atingiram o mais elevado patamar de desempenho.  

 

Considerações Finais 
O presente trabalho mostra que o ensino de relações entre diferentes estímulos 

representativos dos elementos químicos, com uso do procedimento de pareamento de acordo 

com o modelo, pode favorecer a aquisição de repertórios complexos. É, pois, uma das 

possibilidades didáticas disponíveis ao professor. Em suma, a busca de alternativas de ensino 

que produzam resultados mais eficientes é uma responsabilidade social e, portanto, deve ser 

buscada por todos os pesquisadores. 
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AUTISMO E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO 

BRASIL ENTRE 2004 E 2014 
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Melania Moroz, PUC-SP, morozm@pucsp.br 

 

Palavras‐chave: Autismo; Produção Científica; Pesquisa documental; Análise do 

Comportamento. 

 

Introdução  

O Autismo é caracterizado por um déficit no desenvolvimento, que ocasiona prejuízos 

na comunicação e no relacionamento social, sendo frequente a existência de problemas de 

comportamentos e, também, de padrões restritos de interesse e de comportamentos repetitivos. 

Atualmente, a nomenclatura dada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM-V (2013), denomina o autismo como TEA -Transtorno do Espectro do Autista. 

Os TEAs englobam uma ampla gama de severidade e prejuízos, podendo ser frequentemente 

associados à deficiência intelectual grave, o que representa um grande problema de saúde 

pública.  

Sob o olhar da análise do comportamento, Goulart e Assis (2002) afirmam que Green 

(2001) refere-se ao autismo como uma síndrome de déficits e excessos de base neurológica que, 

por sua vez, a depender das variáveis de controle, pode estar suscetível a mudanças a partir de 

interações construtivas, cuidadosamente organizadas com o ambiente físico e social. Entende-

se as características do autismo como comportamento, o qual é compreendido se analisado em 

termos de sua funcionalidade, levando-se em consideração as consequências que produz e a 

condições sob as quais ocorre.  

Lembrando que mesmo dentro do espectro do autismo existem especificidades e 

aspectos idiossincráticos, deve-se considerar variações que produzem repertórios diferentes em 

indivíduos com autismo. Neste sentido, para Skinner o comportamento de um indivíduo é 

produto de sua história filogenética, ontogenética e cultural (Skinner, 1981). Assim, muitos dos 

comportamentos característico do repertório autístico podem ter origem de falha no 

desenvolvimento do controle ambiental, uma vez que o comportamento operante é função de 

sua relação com o ambiente, dependendo, portanto, da história de reforçamento constituída 

juntamente com o desenvolvimento do controle de estímulos.  

Estudos sistematizando a produção nacional sobre o Autismo não foram realizados, até 

o momento. Esta tarefa se faz importante não somente para a disseminação do que já foi 

produzido, mas também para propor pesquisas que ainda precisam ser desenvolvidas. A análise 

de tal produção pode revelar como os pesquisadores vêm trabalhando na área do Autismo e os 

principais resultados que vem sendo obtidos em seus estudos, permitindo que tais informações 

sirvam de subsídios para tomada de decisões tanto para as pessoas que atuam diretamente com 

a população autista, como para pesquisadores. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi 

realizar uma análise dos trabalhos publicados, sob a forma de dissertações e teses, no período 

de 2004 a 2014 caracterizando a produção brasileira analítico-comportamental em relação ao 

Autismo.  

 

Método  

Foram utilizados resumos de trabalhos nacionais direcionados à população autista e que 

foram publicados sob a forma de dissertações e teses on-line, no período de 2004 a 2014. Foram 

seleccionados resumos existentes em bancos de dados de dissertações e teses, disponíveis via 
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internet. Para a localização dos documentos, foram utilizadas as palavras-chave apresentadas 

na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Palavras utilizadas na busca dos documentos. 

 

 

Essas palavras foram buscadas nos títulos, nos resumos e nas palavras-chave. Para ser 

incluído na presente pesquisa, o documento deveria apresentar a referência explícita ao 

Autismo. 

 

Resultados 

Foram localizados 200 resumos de dissertações e teses publicadas no período 

especificado. A partir da avaliação dessa produção nacional, a partir de categorias de análise, 

foi realizada uma caracterização da área, apresentando-se uma visão panorâmica da produção 

publicada. Verificou-se que os 200 trabalhos se distribuíram por diferentes áreas de 

conhecimento, sendo as mais presentes as áreas da Educação, Saúde e Clínica. A maior parte 

desses estudos trazem poucas informações sobre o referencial teórico. Tendo-se como 

referência os resumos que apresentavam a orientação teórica que dava suporte à pesquisa, 

verificou-se que as abordagens mais presentes nos estudos foram a Análise do Comportamento 

e a Psicanálise. 

Quanto ao tipo de pesquisa, verificou-se que grande parte das pesquisas sobre Autismo 

possui um caráter descritivo, distribuída na modalidade (nível) de mestrado. 

Verificou-se ausência ou pouca informação sobre os resultados obtidos, quando eram 

trabalhos que envolviam a intervenção dos estudos aplicados. 

Dentre os procedimentos utilizados para a coleta de dados, destacam-se a observação, 

entrevista e aplicação de testes padronizados. 

 

Discussão 

Um primeiro aspecto a ressaltar é a ausência de informações nos resumos. Considerando 

que o resumo permite ao leitor ter uma ideia sintética do que o trabalho apresenta, tal ausência 

compromete o acesso inicial do leitor.  
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Há mais trabalhos de reflexão conceitual e descritivos de características dos indivíduos 

com diagnóstico de autismo, do que trabalhos que têm intervenção visando seja à diminuição 

de características não adequadas (por exemplo, comportamento estereotipado, agressividade, 

seletividade alimentar) seja à aquisição de repertório funcional (por exemplo, leitura, 

comportamento matemático, brincar). Isso indica que a comunidade científica deveria não só 

focar nos estudos conceituais, que se debrucem sobre questões teóricas, históricas e 

metodológicas, mas também em intervenções, particularmente com delineamento experimental, 

a fim de que tais estudos empíricos possam ser replicados e, discutidos na comunidade 

científica, oferecendo contribuições para atuação junto a pessoas com diagnóstico de Autismo.  

Verifica-se, também, a utilização de instrumentos padronizados, já que há frequentes 

estudos que procuram avaliar se determinadas características estão, ou não, presentes nessa 

população. 

 

Considerações Finais  

A análise da produção indica que a comunidade científica brasileira já apresenta 

reflexões e conhecimentos descritivos sobre o autismo, muito embora a intervenção ainda esteja 

menos presente, devendo ser alvo de mais estudos. 

 A análise das dissertações e teses permitiu levantar algumas características da produção 

existente entre 2004 e 2014. Sugere-se, para futuros estudos, a realização de revisões incluindo 

periódicos nacionais não apenas de Psicologia e Educação, áreas contempladas no presente 

trabalho, mas também da Educação Especial, que focaliza os diferentes diagnósticos de 

comportamento atípico, o que permitirá complementar a visão da produção científica 

direcionadas aos indivíduos diagnosticados com Autismo. 
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PROGRAMAÇÃO DE ENSINO PARA FORMULAR OBJETIVOS EDUCACIONAIS: 

ESTUDO PILOTO 
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Palavras-chave: objetivos educacionais; formação do professor; programação de ensino 

 

Introdução 

A Análise do Comportamento, ao se apresentar como uma ciência que estuda o 

comportamento e suas inúmeras relações com o ambiente, permite estudar tanto o 

comportamento daqueles que aprendem quanto o daqueles que ensinam, ou seja contribui para 

melhorar a atuação do professor no processo do ensino-aprendizagem.  

Skinner considera o professor como sendo um agente de transformação do ensino, 

chegando até a caracterizá-lo, conforme salientado por Zanotto (2000), como especialista em 

comportamento humano, cuja tarefa e objetivo é produzir mudanças no comportamento de seus 

alunos, já que produz, seu aprendizado. 

Conforme destaca Skinner (1972): um sistema educacional realmente eficiente não pode 

ser estabelecido até que se compreendam os processos de aprendizagem e ensino. Ele defende 

que o professor deve entender e conduzir o ensino como um arranjo planejado de contingências, 

em oposição ao processo espontâneo de aprender com base no acaso; assim, afirma o caráter 

planejado do ensino. 

A elaboração dos objetivos educacionais é considerada, pelo autor, como um elemento 

fundamental no processo de planejamento, pois dá segurança ao educador, ajudando-o na 

seleção dos meios mais adequados para a realização de seu trabalho. Decidir sobre o que fazer 

em sala de aula, escolher material adequado, propor atividades, acompanhar e orientar o 

trabalho dos alunos e avaliá-los são tarefas que o professor realiza mais fácil e adequadamente 

quando tem claro o que quer ensinar. 

Ainda, conforme esclarece Vargas (1974), os objetivos desempenham três funções: 

ajudam o professor a selecionar experiências adequadas de aprendizagem, comunicam aos 

alunos o que se espera e fornecem padrões, tanto ao professor quanto ao aluno, para avaliar o 

progresso da aprendizagem. 

No presente trabalho, realizou-se uma programação de ensino para ensinar o professor 

a formular objetivos para uma aula.  

 

Método 
Participaram 15 alunos do 1º. ano da graduação de Pedagogia de uma Faculdade da 

cidade de São Paulo. Cada participante teve acesso ao programa de ensino através de link para 

site, fornecido por e-mail, disponibilizado pela pesquisadora, o qual podia ser acessado pela 

internet 24 horas por dia todos os dias da semana. Dentre os materiais, foram fornecidos: 

manual de instruções, questionário, instrumento de Avaliação do repertório prévio e final, 

programação de ensino, questionário de avaliação do programa pelo participante, certificado de 

conclusão e site: www.programasdeensino.com.br. 

Foram realizadas:  

Avaliação de repertório do participante (Pré-Teste): o participante foi instruído para 

responder às questões relativas à Educação, Atribuições do Professor, Planejamento e Objetivos 

Educacionais.  

Programação de Ensino (Capacitação): foram disponibilizadas atividades para ensinar 

o participante a formular objetivos educacionais para uma aula. O programa de ensino 

http://www.programasdeensino.com.br/
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apresentou textos de livros e de artigos (SKINNER, 1972; ZANOTTO, 2000; VARGAS, 1974) 

e exercícios sobre: O papel da educação; A atuação e trabalho do Professor; Planejamento do 

ensino; Proposição de objetivos educacionais; Identificação de objetivos específicos e 

Elaboração de objetivos com comportamento-alvo. 

Os exercícios focaram a compreensão dos conceitos, a identificação de objetivos 

formulados segundo os critérios estabelecidos e a elaboração de objetivos para uma aula. Foram 

apresentados exercícios sob a forma de questões abertas e de escolha de alternativa. Foi liberado 

feedback: para acertos, foi usada afirmação de parabéns; para respostas não adequadas, foram 

fornecidas informações para ajudar o participante a responder corretamente. A programação foi 

elaborada de modo a impedir o seguimento das atividades até que a resposta correta ocorresse.  

Esperava-se que o professor respondesse algumas questões, como, por exemplo: O que 

é um planejamento de ensino?  O que consta em planejamento de ensino? O que entende por 

objetivos gerais e objetivos específicos? Ainda, esperava-se que ele elaborasse objetivos para 

uma aula de sua livre escolha. 

Avaliação de repertório do participante após ensino (Pós-Teste): foram aplicadas as 

mesmas questões respondidas na Avaliação do repertório inicial (Pré-Teste). 

 

Resultados 
Em relação aos participantes, verificou-se que: três já possuíam outras graduações (um 

em Letras e os outros dois em Psicologia); um atuava como professor e sete atuavam como 

auxiliares na Educação Infantil; um atuava como professor e um outro atuava como auxiliar no 

Ensino Fundamental I; os outros cinco participantes não atuavam profissionalmente. 

Os resultados comparativos entre Pré-Teste e Pós-Teste indicaram que os participantes 

já tinham, antes do ensino, conhecimento em relação ao papel da educação e à atuação e 

trabalho do professor. No entanto, nas atividades referentes a planejamento e identificação de 

objetivos com comportamento-alvo, que expressavam a atividade do aluno e com 

comportamentos observáveis, houve mudança positiva no repertório de oito participantes, 

indicando efeito positivo da programação, embora tal mudança não tenha atingido o patamar 

desejado; outros quatro participantes permaneceram sem alterar o desempenho e outros três 

pioraram. 

Focalizando o desempenho durante as atividades, verificou-se que as atividades sobre 

função da educação e atuação do professor não apresentaram dificuldades para a maioria dos 

participantes. As atividades sobre planejamento de aula trouxeram muitas dificuldades aos 

participantes, indicando necessidade de reelaborá-las. Nas atividades sobre estabelecimento de 

objetivos educacionais, houve muita variação: alguns exercícios não trouxeram dificuldade; 

outros exigiram de parte dos participantes refazer por, no mínimo, três vezes os exercícios, e 

um outro trouxe muita dificuldade, pois exigiu de parte dos participantes refazer o exercício 

acima de 10 vezes. Esses resultados indicam que esse exercício deve ser reformulado. 

 

Discussão 
Procurou-se, na elaboração da programação para ensinar o professor a formular 

objetivos educacionais, seguir os seguintes critérios: especificar o comportamento que se deseja 

ensinar; manter o aluno em atividade constante; reforçar imediatamente o comportamento 

especificado; utilizar o princípio de progressão gradual de conteúdo; evitar ao máximo a 

ocorrência de erros e avaliar o desempenho do aluno, o que permite reprogramar o ensino. 

Embora a programação de ensino tenha possibilitado mudança no desempenho dos 

participantes, não permitiu que eles chegassem ao patamar esperado. Isso pode ter ocorrido em 

função do número restrito de atividades (dois exercícios, apenas), indicando a necessidade de 

elaboração de uma série de exercícios, intermediários, aumentando a graduação do conteúdo. 

Conforme destaca Skinner (1972), o programador deve ser capaz de transformar conteúdos em 
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pequenos passos e em sequência, pois “...programando tarefas em ordem de dificuldade 

crescente, o aluno fortalece os músculos mentais nos problemas fáceis antes de passar aos mais 

difíceis. ” ( p. 112). 

 

Considerações Finais  
Este estudo indicou que alunos que frequentam o curso de Pedagogia não apresentam 

repertório referente à elaboração de planejamento e de objetivos de ensino. Para instalar tal 

repertório, há necessidade de que a programação de ensino tenha maior número de passos 

sequenciais e maior número de atividades por passo. 

Verificou-se a importância de sempre inserir avaliações objetivas do desempenho, como 

forma de acompanhar o aprendizado do aluno e de avaliar o processo de ensino, pois os 

resultados revelaram uma contradição entre a avaliação feita pelo participante da programação 

(conteúdo e site) e o resultado obtido na avaliação do repertório final. 

Contatou-se também, que uma programação de ensino, até se tornar eficiente no 

processo ensino-aprendizagem, precisa ser testada mais de uma vez, para que as alterações 

sugeridas sejam validadas e avaliadas através do desempenho dos participantes. 

Os resultados evidenciaram, que embora necessitando de reformulações, a programação 

elaborada pode ser uma ferramenta de utilidade para pesquisadores interessados em promover 

a formação de professores a partir da Análise do Comportamento. 
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ENSINO DE COMPARAÇÃO: UMA PROPOSTA INFORMATIZADA DE ENSINO 
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Palavras-chave: ensinar a pensar; programação de ensino; comparação. 

 

Introdução 

O desenvolvimento das habilidades do pensar como metas de educação cada vez mais 

se torna relevantes no mundo atual. Na disciplina de História, algumas destas habilidades tais 

como a comparação, a argumentação e o estabelecimento de relações são fundamentais como 

forma de compreender e interpretar os conteúdos. O que se verifica, no cotidiano de professores 

que atuam no ensino de História, é a dificuldade dos alunos em relação ao comparar, 

argumentar, enfim ao exercício do pensar sobre os fatos históricos. Quanto à comparação, a 

experiência pessoal da pesquisadora mostrou que as análises elaboradas pelos estudantes eram 

bastante imprecisas e confusas.  

As diretrizes educacionais apontam para o papel fundamental da escola no 

desenvolvimento de cidadãos atuantes e competentes na sociedade em que vivem. Para isso, a 

ênfase deveria se dar, entre outros, no desenvolvimento dos repertórios do pensar. Em um 

ensino de qualidade, é importante possibilitar aos jovens desenvolver variadas habilidades que 

lhes permitam analisar situações de modo a favorecer atuação mais eficaz diante de contextos 

e problemas com os quais se depara. Nesse contexto, o ensino de História pode contribuir para 

o desenvolvimento desses repertórios. 

No ensino de História, o exercício da comparação corresponde a um repertório essencial 

para a compreensão e a identificação das permanências e rupturas entre o presente e o passado. 

Para Page (2005) a comparação é uma das capacidades que o estudante deve aprender para 

formar uma consciência histórica. A comparação se mostra fundamental para que qualquer 

indivíduo possa estabelecer relações entre ideias ou considerar partes relevantes de um dado 

contexto. Beyer (2008) afirma que estudos apontam pelo menos quatro habilidades 

fundamentais na formação de aprendizes eficazes: comparação, classificação, sequenciação e 

predição. 

Entretanto a crise do sistema educacional, comprovada por meio das avaliações 

nacionais está na contramão do que se espera da formação destes jovens. Além do baixo nível 

de aprendizagem, há a desmotivação e a indisciplina dos alunos. Com tamanha demanda, 

professores passam parte grande de seu tempo dando broncas nos alunos. Skinner (1972) já 

apontava o cenário educacional como aversivo. 

Apesar de o desenvolvimento do pensar ser entre os objetivos da política educacional, 

caso do PCN, ainda faltam orientações quanto à maneira de se ensinar tais habilidades. É 

preciso determinar quais comportamentos tem que ser ensinados quando se objetiva que o 

estudante se torne critico ou analítico. Desse modo, a negligência nos procedimentos de ensino 

determina fracos resultados na educação, como bem pontuou Skinner (1972). Defende-se, 

portanto, que a comparação, assim como qualquer habilidade do pensar deve ser ensinada por 

intermédio de procedimentos pedagógicos adequados.  

Quanto aos procedimentos pedagógicos possíveis, a programação de ensino se constitui 

por meio de um planejamento detalhado e bem definido quanto aos caminhos de se atingir os 

objetivos pretendidos. O professor divide as etapas de ensino em pequenos passos, partindo do 

mais simples ao mais complexo, explicitando os conhecimentos necessários para instalar o 

comportamento desejado. Da programação faz parte o reforço imediato/ feedback e a atividade 

contínua do aluno.  
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No presente estudo aplicou-se uma programação informatizada de ensino de 

comparação para alunos do Ensino Fundamental. 

 

Método 

Para a elaboração do programa de ensino foi utilizado o aplicativo Power Point para a 

inserção dos estímulos de ensino e as orientações das atividades, resultando em 217 slides. 

Criou-se um web site para possibilitar a inclusão de algumas ferramentas importantes para o 

procedimento que não existiam no Power Point, tais como: fornecimento de feedback, geração 

de relatórios de respostas, botões de respostas e retorno às atividades respondidas 

incorretamente.  

O site foi hospedado em um servidor Intel X86 em nuvem com 2 processadores virtuais 

e 8 GB de memória RAM. Utilizaram-se as linguagens PHP e HTML, executadas em um 

servidor Linux RedHat através do serviço Apache, além de um banco de dados que utiliza o 

serviço MySQL.  

Os estímulos utilizados foram imagens, imagens com textos ou apenas textos. Com base 

nestes estímulos, eram dados instruções e exercícios de comparação, segundo determinados 

critérios, que consideravam o nível de complexidade da tarefa, indo do mais simples ao mais 

complexo. 

O procedimento de ensino foi disponível em rede com acesso restrito por meio de uma 

senha, permitindo a administração dos conteúdos somente pela pesquisadora. Foram inseridas 

no programa as atividades de comparação com imagens e pequenos textos, seguidos de 

perguntas de múltipla escolha, as quais o aluno respondia por meio de botões de resposta que 

apareciam na tela. O programa consequenciava as respostas do participante; se acertasse, o 

participante era dirigido a outra tela; se errasse, o participante deveria retornar a atividade, pois 

o programa impedia o prosseguimento para nova atividade. Relatórios individuais de 

desempenho foram gerados com dados sobre as questões que o participante respondeu 

incorretamente e o tempo de permanência na atividade. 

Participaram da pesquisa 18 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II de uma escola 

municipal de São Paulo, com idades entre 11 e 12 anos. A pesquisa foi aplicada em contexto 

coletivo em sala disponível na escola. Os participantes realizaram o pré-teste, o treino do ensino 

da comparação por meio da programação de ensino e, por fim, realizaram o pós-teste. Os dados 

do pré-teste e do pós-teste foram coletados através de uma atividade escrita em que os alunos 

deveriam comparar duas histórias. Como instrumento de análise foram criadas categorias que 

correspondem aos aspectos de semelhanças e diferenças em que os participantes deveriam 

identificar. O desempenho de cada participante no pré-teste foi comparado com o desempenho 

no pós-teste logo após o treino.  

 

Resultados 

Dentre os participantes, a maioria (12 deles) teve evolução positiva, ocorrendo um 

aumento significativo de acertos no pós-teste. Entre estes alunos houve a emergência, na 

comparação feita, de novas categorias comparativas. Quanto ao número total de comparações 

realizadas pelo grupo, houve 101 comparações no pré-teste, passando para 127 no pós-teste. Na 

comparação de semelhanças houve um aumento de 19% pelo grupo. Nas diferenças o aumento 

foi de 31% pelo grupo. 

Quatro alunos tiveram desempenho negativo, ou seja, os acertos diminuíram no pós-

teste no que se refere à comparação de diferenças, porém em relação às semelhanças 

mantiveram o mesmo número de acertos no pré e pós-testes. 

Dois alunos permaneceram com o mesmo número de comparações no pré-teste e no 

pós-teste. 
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Verificou-se, ainda, que os textos do pós-teste foram mais longos para 12 participantes. 

Na média, estes alunos escreveram quatro linhas a mais no pós-teste. Esse dado coincide com 

o aumento no número de comparações realizadas. 

 

Discussão 

O programa de comparação elaborado neste estudo foi organizado em cinco etapas 

progressivas tendo como objetivo: a identificação de semelhanças e diferenças e a seleção de 

aspectos relevantes em uma comparação.  Os resultados obtidos podem ser considerados 

positivos, indicando que o repertório de comparação pode ser ensinado, ou aperfeiçoado, com 

procedimentos específicos, mesmo em curto espaço de tempo, já que o procedimento foi 

aplicado em x dias, perfazendo y horas no total. Ainda, demonstrou-se ser possível utilizar 

recursos informatizados, que podem ser um caminho alternativo para a atuação do aluno em 

sala de aula. 

Embora os resultados tenham sido positivos, não se atingiu o patamar esperado, pois 

alguns participantes não melhoraram, e a melhora aferida não atingiu 80% de acertos dos itens 

de comparação. Esses resultados negativos provavelmente tiveram interferência do contexto de 

aplicação, já que a aplicação do procedimento foi realizada nos últimos dias que antecediam as 

férias escolares. Alguns aspectos da programação também contribuíram para que o resultado 

não fosse mais expressivo, tais como textos longos utilizados para a comparação, grande 

número de textos, sessões com 50 minutos (correspondente à hora de aula).  

 

Considerações Finais 

Os resultados mostram que a programação de ensino pode favorecer o ensino do 

repertório de comparação, sendo necessário que tal repertório se estabeleça como 

comportamento-alvo, além de se planejar atividades específicas para a instalação de tal 

habilidade. A efetividade da programação é reconhecida, como afirma Teixeira (2001), mas há 

a necessidade de extensas pesquisas a respeito. Uma das vantagens da programação é sua 

avaliação constante, fato que permite as correções das inadequações cometidas pelo 

programador. 

Considera-se fundamental que as pesquisas educacionais indiquem soluções para os 

problemas da aprendizagem através de práticas planejadas e cuidadosamente avaliadas, de 

modo que se ensine sem que seja necessário fazer uso de controles aversivos. Um caminho 

sugerido para tal são as programações de ensino que já se comprovaram como procedimentos 

didáticos eficazes. 
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Material didático para alfabetização. 

 

Introdução 
A melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos da rede pública estadual paulista, 

identificada e apontada pelo Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo SARESP, na vigência das ações implementadas pelo Programa Ler e Escrever da 

Secretaria Estadual de Educação para o Ciclo I do Ensino Fundamental, suscitou um interesse 

em investigar a base de conhecimento acadêmico sobre este programa, que vigorou entre 2007-

2015 e estava alicerçado nos seguintes eixos: material didático para  professor e alunos; 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem; formação dos gestores e equipe 

técnica da Diretoria de Ensino; e, convênios com Instituições de Ensino Superior para apoio 

pedagógico ao professor. Ao final daquele período de oito anos o Programa apresentou 

resultados quantitativos que demonstram que cerca de 128 mil alunos matriculados no 3º ano 

alcançaram autonomia para ler e escrever, dentro de um total de aproximadamente 135 mil 

alunos, segundo dados do SARESP, em 2014. Com a intenção de contribuir para a identificação 

das ações que levaram a esses resultados e o propósito de auxiliar no desenvolvimento das 

políticas públicas de educação, a pesquisa pretendeu investigar quais as evidências levantadas 

pela área acadêmica, com relação tanto a questões metodológicas, quanto as práticas de ensino 

e materiais didáticos utilizados pelos professores alfabetizadores dentro do âmbito do Programa 

Ler e Escrever. 

O objetivo principal da pesquisa foi o de identificar e analisar os resultados de produções 

científicas, constantes no Portal da CAPES, cujo objeto principal de estudo fosse o Programa 

Ler e Escrever, constando-o no título, e, defendidas entre 2010 e 2016.  

 

Método 
A pesquisa adotou uma abordagem metodológica baseada na revisão integrativa, 

utilizada na Prática Baseada em Evidências, que busca a avaliação crítica e a síntese de 

evidências, de caráter quantitativo e qualitativo, do tema pesquisado. De acordo com Crosseti 

(2012, p.8), ao sintetizar os resultados de pesquisas já realizadas, a revisão integrativa 

possibilita entre outros aspectos, revelar questões centrais da área em foco; identificar marcos 

conceituais ou teóricos; mostrar o estado da arte da produção cientifica resultante de pesquisas 

sobre um determinado tema. 

O método objetiva traçar uma análise sobre o conhecimento já construído. Assim, a 

revisão integrativa possibilita a síntese de vários estudos já publicados, permitindo a geração 

de novos conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores. É a 

mais ampla abordagem metodológica referente a revisões, permitindo a inclusão de estudos 

experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. 

Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque 

de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências e análise de problemas 

metodológicos de um tópico particular (Souza, Silvia e Carvalho, 2010). 

De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008) a revisão integrativa pode ser 

organizada em seis etapas. 1) identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa 

para a elaboração da revisão integrativa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e 
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exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3) definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados e 6) apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento.  

 

Resultados e Discussão 
Para a pesquisa foram selecionados 16 trabalhos acadêmicos (identificados como P1 a 

P16), sendo 14 dissertações de mestrado acadêmico, 1 de mestrado profissional e 1 tese de 

doutorado, com um perfil predominante de origem nas universidades privadas, que produziram 

um total de 13 trabalhos. As evidências quantitativas demonstraram que a maioria das pesquisas 

foi realizada na área de Educação. Dos trabalhos incluídos na pesquisa, cinco utilizaram 

documentos como fonte para obtenção de informação, e onze deles realizaram pesquisas 

empíricas, cujos sujeitos foram professores, alunos e coordenadores pedagógicos. 

Os resultados das evidências documentais indicaram que há superficialidade na 

fundamentação teórica no material do professor, o Guia de Planejamento e Orientações 

Didáticas. Não obstante, observou-se uma contradição, ao verificar-se uma pesquisa empírica 

(P5) que aponta como ponto positivo “tornar exequível o conhecimento teórico, subjacente ao 

Programa, configurando a sua singularidade”. Quanto aos resultados das pesquisas empíricas 

sobre os professores, estes apontaram para a ressignificação das práticas em sala de aula (P9); 

havendo inclusive uma indicação de “necessidade de propiciar aos professores [...] momentos 

de reflexão correlacionando como foram alfabetizados e como alfabetizam [pois a] formação 

interfere menos na prática, do que as experiências vividas na trajetória de vida” (P2). Holly 

(2000, p. 82) aborda essa questão de maneira mais ampla, ao afirmar que a história de vida e os 

contextos biológicos, experienciais e sociais em que os professores crescem, aprendem e 

ensinam influencia, ao longo do processo de ensino, suas práticas em sala de aula, no seu modo 

de pensar, de sentir e de atuar. Apesar de alguns professores apontarem que o “material [foi] 

pensado para um aluno hipotético (P4) e “favorece o trabalho alienado [com] professores como 

meros executores” (P3), outros resultados atribuídos por professores, alunos e coordenadores 

referem-se à qualidade das atividades constantes no material didático como um fator de 

favorecimento à aprendizagem da leitura e da escrita, consubstanciando o propósito geral do 

Programa, (P1, P11, P12). Os alunos explicitaram (P11), os aspectos positivos do Ler e 

Escrever destacando que aprenderam novas brincadeiras; citaram as atividades de que mais 

gostaram: cruzadinha, caça-palavras, bingo de nomes, cantigas e parlendas; as atividades de 

leitura e ordenação de palavras; escrita do nome das brincadeiras e aprender sobre os povos 

indígenas. Com relação às contradições constatadas quanto ao material didático foram 

evidenciadas resistências de toda ordem, nos âmbitos político, ideológico e mesmo relacionadas 

à gestão pedagógica, que não contempla o tratamento das singularidades, indicando a 

necessidade de novos estudos a esse respeito.  

 

Considerações finais 
A revisão integrativa dos trabalhos acadêmicos realizada, apresentou resultados díspares 

quanto a alguns objetos, e mesmo sujeitos, porém, também apresentou uma visão que integra, 

sem negar os aspectos negativos, os avanços gradativamente alcançados, refletidos na 

aprendizagem da leitura e da escrita, consolidando o objetivo do Programa Ler e Escrever. 
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O SILENCIAMENTO DAS PESQUISAS NO CAMPO DA PSICOLOGIA ESCOLAR E 
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Introdução 
Nos últimos anos, os profissionais e pesquisadores do campo da psicologia escolar e 

educacional têm sido frequentemente desafiados pela busca de conhecimento científico e pela 

construção de práticas que possam contribuir e transformar a realidade de atores escolares que 

vivem experiências de humilhação e violência por motivação homofobia, lesbofobia e 

transfobia na escola. Na busca de apoio para enfrentar os desafios impostos por essas questões, 

os profissionais e pesquisadores têm encontrado dificuldades para localizar trabalhos 

acadêmicos sobre a temática. 

O foco deste trabalho é discutir o silenciamento que as temáticas de gênero, orientação 

sexual e identidade de gênero tem enfrentado na construção de políticas e práticas de psicólogos 

escolares e educacionais. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de doutorado, que vem sendo 

desenvolvida no programa de pós-graduação em Educação: Psicologia da Educação da PUC-

SP, intitulada “O compromisso ético e político de professoras e professores LGBTT’s no 

enfrentamentos ao preconceito de gênero, identidade de gênero e orientação sexual na escola”.  

Ao nos debruçarmos sobre as investigações científicas no campo da Psicologia Escolar 

e Educacional, percebemos que as produções têm se sustentado em discursos que apontam para 

uma perspectiva democrática, em favor da diversidade humana, da compreensão da 

coexistência de diversas concepções de homem, mundo e sociedade e suas inter-relações. 

Com isso, espera-se compreender como os estudos do campo da Psicologia Escolar e 

Educacional tem tratado a discussão sobre a homofobia, lesbofobia e transfobia na escola em 

suas produções. Para a realização da referida pesquisa valemo-nos da revisão integrativa. 

 

Método 
Para Ercole e col. (2014) a revisão integrativa é um método que tem como finalidade 

sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, 

ordenada e abrangente. As autoras explicam que uma revisão é denominada integrativa porque 

fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo, assim, um corpo de 

conhecimento.  

Para as autoras, o pesquisador pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes 

finalidades, podendo abranger a definição de conceitos, revisão de teorias ou a análise 

metodológica dos estudos incluídos em um tópico, em particular. 

 

Resultados e Discussão 
Para a construção da revisão integrativa é preciso percorrer seis etapas distintas, sendo 

elas: a identificação do tema e/ou questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão dos estudos localizados na literatura; definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos; 

interpretação dos resultados e, por fim, a apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 
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Adotando esses procedimentos, foram localizados 56 artigos publicados nos períodos 

que compreendem publicações feitas entre 2000 e 2015, das quais destacamos os seguintes 

periódicos:  

 

Periódico Vínculo Institucional do Periódico 
Qtdd. de 

publicações 

Cadernos de Pesquisa Fundação Carlos Chagas 1 

Cadernos de Saúde Pública Escola Nacional de Saúde Pública 1 

Cadernos Pagu Núcleo de Estudos de Gênero - Pagu/Unicamp 2 

Ciência & Saúde Coletiva Associação Brasileira de Saúde Coletiva 1 

Educação & Sociedade Centro de Estudos Educação e Sociedade - Cedes 2 

Educação e Pesquisa  Faculdade de Educação da USP 4 

Educação e Realidade Faculdade de Educação da UFRGS 5 

Educação em Revista Faculdade de Educação da UFMG 2 

Educar em Revista 
Setor de Educação da Universidade Federal do 

Paraná 
14 

Ensaio: Avaliação e Políticas 

Públicas em Educação 
Fundação CESGRANRIO 1 

Pro-Posições Faculdade de Educação da UNICAMP 5 

Revista Brasileira de Educação 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação 
2 

Revista Brasileira de Educação 

Física e Esporte 
Escola de Educação Física e Esporte da USP 1 

Revista Brasileira de Educação 

Médica 
Associação Brasileira de Educação Médica 2 

Revista de Estudos Feministas 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Centro de 

Comunicação e Expressão da UFSC 
7 

Estudos de Psicologia  
Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

UFRN 
1 

Physis: Revista de Saúde 

Coletiva 
Instituto de Medicina Social da UERJ 2 

Psicologia e Sociedade Associação Brasileira de Psicologia Social 1 

Sexualidad, Salud y Sociedad 
Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos 

Humanos 
2 

Tabela elaborada pelo autor.  

 

Para a análise, foram eleitos artigos que continham descritores específicos em suas 

palavras chaves, tais como como homofobia (homossexualidade, homossexual, diversidade 

sexual, teoria queer, heteronormatização, lesbofobia, transfobia) e escola (escolar, 

escolarização, educacional) entre outras variações.  

É importante destacar que não foram localizados artigos publicados pela Revista 

Psicologia Escolar e Educacional que está vinculada à Associação Brasileira de Psicologia 

Escolar e Educacional e também na revista Psicologia da Educação que está vinculado ao 

programa de pós-graduação em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP.  

 

Considerações Finais  
Infere-se que o silêncio que envolve a discussão sobre homofobia, lesbofobia e 

transfobia na escola pode ser explicada pelos discursos normatizadores e hegemônicos sobre 

gênero e sexualidade e que atuam na manutenção de uma suposta heteronormatividade sexual 

na escola.  

Posto isto, entende-se que embora o discurso acadêmico, principalmente no campo da 

Psicologia Escolar e Educacional, pareça demonstrar-se aberto à discussão das normas e dos 

estereótipos vigentes na sociedade contemporânea, ainda não há espaços legítimos para que as 

vozes das minorias sociais, vítimas de homofobia, lesbofobia e transfobia sejam efetivamente 



IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

145 
 

ouvidas e levadas em consideração na produção de conhecimento acadêmico, em especial em 

pesquisas no campo da Psicologia Escolar e da Educação.  

 

Referências 
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DA FORMAÇÃO EM BALLET À ATUAÇÃO EM DANÇA: A PRÁXIS CRIADORA 

COMO CAMINHO DE SUPERAÇÃO 

 

Cíntia Regina de Fátima, PUC-SP, cintiadtna@hotmail.com 

Mitsuko Aparecida Makino Antunes, PUC-SP, miantunes@pucsp.br 

 

Palavras-chave: Ensino; Dança; Psicologia histórico-cultural. 

 

Introdução 

A psicologia histórico-cultural opõe-se às ideias que caracterizam o homem como 

dotado de aptidões inatas nas quais o meio é apenas uma fonte de aprimoramento.  O homem é 

entendido como um ser histórico e sociocultural; dessa forma, é a apropriação da cultura 

historicamente acumulada, pelo processo de aprendizagem, que garante ao homem as 

características tipicamente humanas (VIGOTSKI, 2000). Por meio da atividade o indivíduo se 

constitui e reelabora o modo de lidar com o mundo, possibilitando, assim, a formação humana 

(LEONTIEV, 1978).  

A dança e o ballet são entendidos como manifestações da cultura historicamente 

elaboradas; são produtos artísticos. Dessa forma, é possível afirmar que a arte, nesse caso, o 

ballet e a dança, constitui-se em atividades que contribuem para o desenvolvimento humano. 

Eles não apenas materializam a potencialidade humana, como tornam possíveis sua efetivação, 

pois é na relação com o mundo que o homem se forma e se desenvolve.  

Como é a formação no ballet ou, ainda, qual formação é propiciada pelo ballet? Estudos 

relatam que a forma de ensino, em muitas escolas, é suscetível a questionamentos, pois retrata 

uma linguagem corpórea rígida e autoritária; fundamentada na transmissão de movimentos 

cristalizados, sem possibilidade de criação. É possível que o educando, ao vivenciar tais 

situações no ballet, seja estabelecida uma relação negativa com a dança, o que provoca não 

somente o abandono da prática, mas a frustração e o desprezo pela arte. 

Nessa perspectiva, este estudo teve como objetivo apreender os sentidos e significados 

que o professor de ballet atribui ao seu processo de formação e atuação (tanto como bailarino 

quanto educador). Conforme esclarecem Aguiar e Davis (2011), aproximar-se dos sentidos e 

significados do sujeito “é um caminho para apreendermos as contradições, movimentos, enfim, 

as especificidades que aí ocorrem, de modo a produzir conhecimento importante para 

intervenções calcadas na realidade concreta” (p. 229). 

 

Procedimentos metodológicos 

Foi estabelecido como critério para seleção de participação um sujeito com as seguintes 

características: ser bailarino(a), professor(a) de dança (que tenha necessariamente lecionado 

ballet por determinado período) em instituição privada e projeto social, sendo este vinculado 

ou não a ela (instituição privada). Após o contato com algumas instituições, selecionou-se um 

participante de acordo com os critérios acima, disponibilidade e aceitação de participação.  

A conversação ocorreu em um espaço público, indicado pelo sujeito da pesquisa. Ela 

foi iniciada com a questão norteadora: “Conte-me sua história de vida. Apesar de você já estar 

ciente de que minha pesquisa está vinculada à dança, tenho interesse sobre tudo o que você 

considera importante me dizer sobre você”. O relato oral foi gravado e transcrito com a 

autorização do participante. 

 

Resultados e discussão 

Para analisar os dados foram realizadas várias leituras da entrevista em busca da 

apreensão do conteúdo em sua totalidade e, ao mesmo tempo, indicaram-se temas (formação e 
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atuação) e subtemas que respondessem aos objetivos da pesquisa. Os dados produzidos foram 

analisados e explicados a partir das categorias da psicologia histórico-cultural (referencial 

teórico-metodológico adotado nesta pesquisa): totalidade, mediação, contradição, 

historicidade, arte, atividade e práxis. 

 

Rodolfo, solteiro, 36 anos, segundo filho, nasceu no interior de São Paulo e atualmente mora na capital. 

Os pais eram professores de ensino superior; a mãe ligada à educação especial e o pai à educação física. 

Tem um irmão, professor de educação física. Rodolfo possui formação em ballet clássico; no ensino 

superior graduou-se em comunicação social e em dança; especializou-se em estéticas contemporâneas 

e dança educativa moderna. Iniciou a formação no ballet aos cinco anos de idade e concluiu, 

aproximadamente, com 16 anos. No princípio era um passatempo, mas, segundo ele, durante sua 

trajetória, as oportunidades que surgiam estavam sempre vinculadas a essa arte. Rodolfo discorre sobre 

o quanto sofreu preconceito na infância, especialmente da mãe e colegas, por ser o único bailarino de 

sua cidade. Contudo, ele também relata a dança como um meio de superação dos traumas sofridos na 

infância e juventude, dentre eles, a perda dos pais aos 22 anos de idade. Rodolfo foi aluno de muitos 

professores importantes em escolas renomadas e dançou profissionalmente em diversos países. Teve 

sua própria escola de dança. Lecionou em escolas particulares, projetos sociais e ONG’s ligadas ao 

governo de São Paulo, com diferentes públicos-alvo (criança, adolescente, jovem e idoso), em situações 

de vulnerabilidade e risco social, assim como obesos e pessoas com deficiência. Atua como professor 

de dança há, aproximadamente, 19 anos e, atualmente, é coreógrafo em diferentes escolas de samba e 

artista-orientador e educador em programas sociais e culturais. Rodolfo demonstra paixão pela dança 

contemporânea e diz não mais se satisfazer somente com o ballet clássico. 

 

Ao analisar o processo de constituição de Rodolfo pode-se dizer que teve um processo 

de formação e atuação permeado por contradições, ou seja, do interesse pelo ballet ao conflito 

entre os pais, no qual recebia apoio do pai e oposição da mãe; da ausência de escola de ballet, 

às dificuldades inerentes de fazer aulas em outra cidade; do seu envolvimento ao preconceito 

dos colegas; de uma atividade "cosmopolita" aos preconceitos da população de uma cidade 

pequena; da renúncia de estudar fora para um curso disponível em sua região; da mãe que se 

opôs a sua formação no ballet à mãe que lhe dá condições para a atuação profissional; da rigidez 

do ballet à descoberta da liberdade na dança moderna e contemporânea; da mudança de uma 

cidade pequena para a metrópole; da crise provocada pela tragédia familiar ao contato com as 

desigualdades sociais; da depressão aos novos sentidos à sua vida por meio da atividade de 

ensino. São momentos críticos que produzem novos sentidos e significados para a vida de 

Rodolfo, para a dança e o ensino. Contradições que levam à superação, às vezes percebida como 

"acaso", outras criticamente conscientes.  

O discurso de Rodolfo, sobre sua formação, é sempre positivo. Ele destaca como a 

rigidez, a tradição e o conservadorismo no ballet o constituiu. Mas também aponta a superação 

do mesmo ao longo da sua trajetória acadêmica. Tal como Faro (2011) menciona, muitos 

bailarinos buscam a dança moderna ou a contemporânea porque não se submetem às exigências 

do ballet e por isso o negam, mas não o superam. Eles permanecem na crítica aparente e não a 

transcendem. Rodolfo não apenas reconhece a importância da técnica como também obteve 

sucesso na mesma, porém sentiu necessidade de algo além, que permitisse a criação e a 

reconstrução da sua visão de homem e de mundo. Assim, segundo a concepção de Vázquez 

(1977), é possível considerar o processo de formação de Rodolfo como práxis criadora que se 

constituiu pela práxis reiterativa (quando dançou ballet), mas foi superada pelo/no 

contemporâneo. Ele relata que essa liberdade de construção do movimento corporal e de si, ele 

não encontrou no ballet, mas a partir dele é que surgiu essa necessidade. Nesse sentido, a 

aprendizagem do ballet não deve ser entendida como um fim, mas como um meio para se atingir 

novas possibilidades.  
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Apesar da ênfase nas determinações familiares, existem, no entanto, outras condições 

que constituem o entrevistado e que vão determinar seu modo de apreender e agir no mundo. 

Por exemplo, por meio da atividade de estudo e trabalho, Rodolfo atribuiu novos sentidos à sua 

vida e à sua atividade de ensino e isso possibilitou um salto qualitativo de sua consciência.  

Ao considerar seu papel de formador é possível apontar a importância do conhecimento 

como forma de constituição e transformação. O processo de formação de Rodolfo produziu 

novos significados e sentidos às concepções construídas durante a formação de ballet e, ao 

atuar, esta foi novamente significada. Esse processo foi fundamental também para o 

desenvolvimento de sua consciência. É possível supor que ele revela uma concepção de 

totalidade e apresenta uma forma de superar a dicotomia entre corpo e mente, quando vê na arte 

uma forma de conhecer as possibilidades de seu corpo, expressar seus sentimentos, superar a 

depressão e como dimensão constitutiva de sua personalidade. ao percepção do movimento 

corporal possibilita todos esses conhecimentos e transformações, revelando a dialeticidade e a 

totalidade na relação entre indivíduo e arte. 

 

Considerações finais 

Para aproximar-se dos sentidos e significados que um professor de ballet atribui ao seu 

processo de formação e atuação foi necessário compreender a história desse sujeito e as 

condições de vida e educação que o levaram a fazer determinadas escolhas, em especial aquelas 

que foram decisivas para esse processo. Para entender esses momentos foi necessário articulá-

los com a constituição da dança e, especificamente, do ballet, tendo em vista que essas 

manifestações materializaram suas significações. Tal como Marx (1997, p. 21) aponta, “Os 

homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha e, sim, sob aquelas com as quais se defrontam diretamente, 

legadas e transmitidas pelo passado”. 

O ballet é importante para a formação técnica e estética do bailarino, mas o modelo 

tradicional e conservador impossibilita seu desenvolvimento criativo. Ele desenvolve processos 

psicológicos, tais como atenção e memória, fornecendo a base para a imaginação; porém, na 

aula em si, a atividade criadora não tem sido trabalhada, propiciada e estimulada. Em contraste, 

a dança moderna e a contemporânea, tanto na literatura quanto no discurso de Rodolfo, é 

apresentada como superação dos limites do ballet, tanto no método de ensino quanto na didática 

e na relação professor-aluno.  

A dança pode vir a ser um meio efetivo de superação das determinações sociais, como 

possibilidade catártica, ou seja, de transformação do sentimento. Essa constatação nos leva a 

afirmar que as elaborações teóricas de Vigotski, em sua obra em geral e na Psicologia da Arte 

em especial, constituem-se em referencial importante para se pensar a formação e a arte do 

ballet e da dança, devendo ser mais aprofundada em novas pesquisas. 
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RELAÇÕES ENTRE RACIOCÍNIO LÓGICO E RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 
 

Daniele de Lima Kramm, PUC-SP, daniele.kramm@gmail.com 

Simone de Oliveira Andrade Silva, PUC-SP, monemestre@gmail.com 

Sérgio Vasconcelos de Luna, PUC-SP, svluna@uol.com.br 

 

Palavras-chave: raciocínio lógico; raciocínio matemático; Psicologia da Educação. 

 

Introdução 
A literatura educacional, embora apresente controvérsias acerca dos objetivos a serem 

atingidos pela escola e de qual seria a melhor forma de alcançá-los, em geral ressalta a 

importância de que o ambiente escolar propicie condições para que os alunos aprendam a 

raciocinar eficientemente (NUNES; BRYANT; EVANS; BELL; GARDNER; GARDNER; 

CARRAHER, 2007; SKINNER, 1998), tornando-se indivíduos críticos e autônomos, capazes 

de contribuir efetivamente para a sociedade. Um problema pode ser resolvido através de 

diferentes recursos, indicando que os repertórios utilizados podem variar. Embora raciocinar 

logicamente seja compreendido como um pré-requisito fundamental para a aprendizagem de 

diversos conteúdos acadêmicos, não está suficientemente claro quais são as habilidades lógicas 

que contribuem para o desenvolvimento de quais habilidades matemáticas, merecendo essa 

questão destaque na pesquisa educacional. Este estudo buscou identificar o raciocínio 

empregado para a resolução de problemas lógicos e problemas matemáticos. 

 

Método 
Foram avaliadas 40 crianças na faixa etária de 7 a 10 anos, provenientes de três escolas 

públicas da cidade de São Paulo, classificadas em dois grupos: fortes e fracos, de acordo com 

o desempenho apresentado em matemática, tanto pela observação de professores quanto pela 

aplicação de testes iniciais para classificação dos participantes. O Instrumento foi composto por 

grupos de problemas matemáticos e de problemas que abordavam algum tipo de violação lógica 

(causais, temporais e gerais), alguns exemplos dos itens utilizados podem ser observados nas 

Tabelas 1 e 2. O critério de acerto implicava que a resposta estivesse na direção prevista, 

acompanhada pela justificativa correta, obtida por meio de inquérito dos pesquisadores (LUNA; 

MARINOTTI, 2012, MEIRA; DIAS; SPINILLO, 1993). Os dados foram analisados em três 

etapas: análise dos problemas, análise das justificativas e testes estatísticos. 

 
Tab. 1 – Exemplos de Problemas Matemáticos do instrumento:  

Tipos Problemas Matemáticos 

Sem 

Número 

Pedro emprestou 11 revistas de história para o seu primo. Quando ele for lhe devolver, 

como poderá fazer para saber se o número de revistas é o mesmo que ele emprestou? 

Com/Sem Solução 

Sem 

Solução 

A avó de João abriu uma caixa cheia de bombons. Deu 3 para sua irmão, 2 para seu 

irmão e 5 para ele. Quantos bombons ainda têm na caixa? 

Com 

Solução 

O pai de João foi à farmácia com R$15,00 para comprar um remédio. Mas o dinheiro 

não deu e ele teve de pegar mais R$4,00. Quanto custava o remédio? 
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Tab. 2 – Exemplos de Problemas Lógicos do instrumento: 

Tipos Problemas Lógicos 

Gerais Impossíveis Lúcia foi descendo da árvore até chegar no alto dela. 

Gerais Possíveis A Mãe de Joana comprou tomates, mas eles não eram vermelhos. 

Inversão Temporal 

Impossíveis 

Vou convidar meus amigos para virem na minha festa de aniversário, 

na semana passada. 

Inversão Temporal 

Possíveis 
No mês que vem, Julia vai visitar sua avó. 

Inversão Causal 

Impossíveis 
Quando eu bebo muita água, eu fico com sede. 

Inversão Causal Possíveis O time de João fez mais gols na partida, porque ganhou o jogo. 

Obs.: Em todos os casos, os problemas “possíveis” foram empregados como elementos de controle. 

 

Resultados 
As questões que apresentaram maior percentual de acerto foram as de inversão temporal, 

enquanto que o maior número de erros decorreu dos problemas de inversão causal. Com 

exceção dos problemas com violações lógicas “gerais”, a análise estatística apontou diferenças 

significativas entre os desempenhos dos alunos classificados como fortes e fracos nos demais 

problemas apresentados, tanto pelas professoras quanto pelos testes aplicados, inicialmente, nos 

participantes. 

 

Discussão 
Os resultados apontaram que: 

 O instrumento utilizado possibilitou a verificação e confirmação da hipótese inicial. 

 Os desempenhos entre alunos classificados como fortes e fracos em matemática são 

distintos, tanto nos problemas matemáticos, quanto nos que abordam violações lógicas. 

O que sugere haver forte correlação entre raciocínio lógico e raciocínio matemático.  

 Além disso, indicaram-se possíveis variáveis que podem controlar a resposta das 

crianças diante de problemas.  
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A POSSÍVEL INFLUÊNCIA DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO SOBRE A ATUAÇÃO DE 

ADOLESCENTES COMO CIDADÃOS POLITICAMENTE ATIVOS 
 

Jorge de Oliveira Vieira, PUC-SP, psico.jorge@hotmail.com 

Sérgio Vasconcelos de Luna, PUC-SP, svluna@uol.com.br 

 

Palavras-chave: Ensino Médio; Adolescência; Política. 

 

Introdução 
Ao falar-se sobre política, pode-se pensar exatamente sobre qual política se refere, ou 

Políticas no plural, como citado por Nogueira (2004). Há política em tudo o que é feito: na esfera 

pública, na privada, no plano pedagógico, no sufrágio universal, nas manifestações sindicais, no 

esporte entre outros (Charlot, 2013). Para ele cada um desses campos representa uma extensão da 

política, podendo-se reconhecer, por exemplo, as lutas de classe, as contradições na organização do 

trabalho, as repercussões sociais entre outros. 

Este autor diz que a Educação é política. Para tanto, aponta quatro cenários em que 

Educação e política se articulam: a) a educação é capaz de transmitir os modelos sociais; b) a 

educação auxilia na formação da identidade; c) a educação pode ser difusora de ideologias políticas; 

e d) a educação é foco da instituição escolar. 

Concorda-se com o autor quando este afirma que a política será oportunidade para os 

conflitos de relações entre classes, pelos que detêm o poder e os que almejam o poder. A educação, 

nesse interim, não apenas cumpre o papel de transmitir modelos e ideais, mas também um 

significado político e social. 

É na escola, instituição socialmente estabelecida, que a educação será pensada de maneira 

melhor estruturada e sistematizada, seguindo os pressupostos da sociedade na qual está inserida 

(Charlot, 2013). 

 

Método 
Participaram da pesquisa jovens de ambos os sexos, entre 15 a 18 anos. Justifica-se esta 

escolha, por ser tratar de adolescentes que segundo a legislação eleitoral vigente no Brasil, possuem 

o direito do voto, exceção aos jovens com 15 anos. A seleção da amostra e coleta de dados foi feita 

em escolas de Ensino Médio de São Paulo, seguindo aspectos de diferenciação de IDH segundo o 

Atlas da Exclusão Social de Pochmann.  

Assim, foram visitadas 3 escolas de Ensino Médio, sendo 2 públicas e 1 privada. Em cada 

escola, o instrumento de coleta de dados foi apresentado a uma turma do primeiro ano, uma turma 

do segundo ano e uma turma do terceiro ano do Ensino Médio.  

Optou-se por um instrumento semi-aberto de 29 perguntas, sendo 26 questões de múltipla 

escolha e 3 abertas, com o objetivo de identificar dados pessoais como série em que estuda, se 

possuem o título de eleitor; além das possíveis ações integradas da escola, ou seja, se, e em que 

medida, a instituição escolar ou seus diversos atores realizou atividades que possam ser 

compreendidas por este como de cunho político. Além disso, o instrumento aplicado pretendia 

identificar qual a relevância do ensino de política nas escolas na observação desses adolescentes. 

 

Resultados e Discussão 
Foram obtidos 283 questionários. A análise inicial sugere que a maioria dos adolescentes 

participantes se declarara branca (53%), com idade entre 15 e 16 anos (30%), do sexo masculino (52%) 

e não exercem trabalho remunerado (83%). A maioria dos participantes se concentra no 2º ano do 

Ensino Médio (36%). A maioria informou não possuir o título de eleitor (86%). Aproximadamente 

80% dos participantes informaram não terem parentes ou amigos envolvidos em partidos políticos, ou 

em iniciativas políticas promovida por igrejas, movimentos sociais e/ou associações de bairro. 
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Dos adolescentes participantes do estudo 43% afirmam existir grêmio estudantil em sua escola, 

e 82% desses não participam dele. Há um contingente de quase 60% dos participantes, que afirmam 

desconhecer ou não existir grêmio estudantil em sua escola. 

Sobre possíveis ações da escola no campo político, a maioria dos participantes (81%) nunca 

participou de eventos políticos organizados pela escola, sendo que 69% afirmam que a escola nunca 

os incentivou a participar de palestras ou eventos sobre política. Dos participantes, 56% apontam que 

a escola nunca proporcionou palestras ou aulas sobre o valor do voto, mesmo percentual dos que citam 

que a escola nunca proporcionou palestras ou aulas sobre a relevância de se conhecer melhor os 

partidos políticos e os candidatos. 

Quando a pergunta tratou de assuntos que foram objeto de forte repercussão na mídia, como a 

ocupação das escolas estaduais no final de 2015, 50% dos participantes afirmaram que a escola não 

abordou esse assunto. Entretanto, dos que disseram que a escola ofereceu algum tipo de informação 

sobre esse tema, 75% relataram não estar presentes na aula em que isso ocorreu. Sobre esse assunto, 

apenas 43% sabiam identificar os motivos que levaram a ocupação das escolas em 2015. 

Foi perguntado aos participantes se a escola ofereceu informações sobre o processo de 

impeachment da Presidente Dilma: 51% dos participantes responderam que não. Entretanto, 60% 

consideram estar informados sobre o tema, mesmo percentual dos que afirmam se interessar sobre o 

assunto. 

Procurou-se saber se os adolescentes participantes identificam que seus professores usam as 

redes sociais para manifestar opinião política ou mesmo incentivar as pessoas a participarem de eventos 

políticos, Cerca de 62% dos participantes dizem não saber se isso ocorre. Aliás, questionados se eles 

consideram relevante possíveis publicações políticas de seus professores pelas redes sociais, 43 

disseram não saber e outros 32% disseram que sim. 

Quando perguntados se os participantes consideram que a escola contribuiu com sua formação 

política, 40% disseram que não, 41% que em parte, e apenas 4% afirmaram que muito. Dos 

adolescentes participantes, 44% dizem que o ensino sobre política nas escolas às vezes seria relevante, 

enquanto outros 34% afirmam que isso sempre seria importante. 

Os resultados iniciais das questões abertas sobre como os alunos participantes dizem que a 

escola contribuiu ou poderia contribuir para sua formação política, sugerem em linhas gerais a 

intervenção da escola e/ou a contribuição dos professores para a formação política mais abrangente, 

como cidadão inserido num contexto social aparentemente, que, aliás, é a razão principal que os jovens 

participantes identificam para a relevância do ensino de política nas escolas de ensino médio. 

Estes são os dados disponíveis até o presente momento das análises. 
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Introdução 
No final da década de 1960, Universidades apoiadas pelo Parecer nº 977/65 do Conselho 

Federal de Educação (CFE) – que sanciona a criação da pós-graduação no Brasil, iniciaram o 

processo de inclusão de programas de pós-graduação em suas grades curriculares. A Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) estava entre essas instituições. 

O Programa de Pós-Graduação em Educação: Psicologia e Educação (PED) nasceu em 

1969, sendo o primeiro a ter como foco central a relação entre a Psicologia e a Educação.  

A história do programa revela sua importância para a comunidade científica pela 

quantidade expressiva de publicações científicas produzidas pelo corpo docente e discente do 

programa. E, considerando-se a relevância desse programa para o contexto educacional 

nacional, a presente pesquisa surgiu como uma proposta de resgatar e registrar sua história para 

que se possa compreender melhor parte da sua contribuição nos rumos que a educação vem 

tomando no país. 

 

Objetivos 
 Caracterizar e analisar a produção de teses e dissertações do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Psicologia da Educação – PED, entre 1996 a 2014; 

 Dar continuidade a um projeto desenvolvido no PED com o intuito de resgatar e registrar 

a história do programa, realizado por um grupo de pesquisadores, alunos de pós-

graduação e professores do PED sob a coordenação da professora Melania Moroz 

(Moroz et al., 1999). 

 

Método 
Foram utilizados como fonte de informação para a realização desta pesquisa os Resumos 

das Dissertações de Mestrado e das Teses de Doutorado produzidas pelo PED dentro do período 

selecionado (1996 – 2014). Tais resumos foram localizados e acessados através da consulta à 

Biblioteca Virtual PUC SP SAPIENTIA. 

Das oito variáveis analisadas pelo grupo de pesquisadores coordenado por Moroz 

(1999), três foram selecionadas para a realização desse trabalho: Recorte Temático, Recorte 

Teórico e Contexto. A escolha dessas variáveis foi embasada na crença de que elas forneceriam 

dados suficientes para compreender o foco e rumo que o PED tem tomado ao longo dos anos: 

qual contexto é priorizado, quais temas são mais discutidos e quais linhas teóricas dão o 

embasamento para discussão. 

Usando os mesmos critérios de Moroz, foi produzido um Banco de Informações 

contendo todas as informações relevantes retiradas dos resumos acessados. A partir da 

sistematização dessas informações foram obtidos os dados necessários para o desenvolvimento 

da pesquisa. Tais dados foram agrupados em qüinqüênios e apresentados em forma de gráficos 

e tabelas e analisados com intuito de caracterizar a produção de teses e dissertações do PED 

dentro do período analisado. 
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Resultados e Discussão 
Em um panorama geral, no período considerado pela presente pesquisa, o PED teve um 

total de 611 produções entre teses e dissertações defendidas, número que representa quase o 

dobro do total de trabalhos analisados por Moroz et al., que analisaram 322 resumos no artigo 

que serve de base para este texto. Isso significa que 65,48% da produção total do programa, 

dentro de sua história, estão localizados no período analisado neste trabalho. Desse total, 409 

representam dissertações de Mestrado e 203 teses de Doutorado. 

Com relação à variável Recorte Temático foi possível visualizar grande dispersão 

temática. A produção de teses e dissertações do PED apresenta temáticas bastante heterogêneas. 

Apenas três categorias de temas alcançam ou ultrapassam o percentual de 10% do total de 

trabalhos produzidos dentro do período analisado. 

Por intermédio da variável Contexto, podemos perceber que é a Escola Pública que 

serve de ambiente-base para a maior parte das pesquisas realizadas no PED dentro do período 

analisado: quase metade dos resumos (39,96%) pode ser agrupada sob essa categoria. Os outros 

60,04% estavam distribuídos entre: Escola (Não especificado), com 22,78% da produção; e os 

resumos em que a escola não era necessariamente o contexto-alvo, ou seja, a categoria Outros, 

totalizando 20,27% da produção do período; em quarto lugar aparecem os trabalhos realizados 

em Escola Particular que agruparam 14,48% dos resumos; e, por último, as teses e dissertações 

realizadas tanto em escolas públicas quanto particulares: a categoria Escola Pública/Escola 

Particular que representa 2,51% da produção. 

Os resultados da presente pesquisa sob à variável Recorte Teórico, e também os compara 

com os resultados obtidos por Moroz et al. (1999). Pode-se observar que, ao longo dos anos de 

existência do PED, houve variedade de referenciais teóricos embasando as pesquisas. 

Entretanto, algumas linhas teóricas aparecem mais que outras durante toda a trajetória do 

programa: é o caso da Psicologia Sociocultural (também referida como Materialismo Dialético) 

que começa a aparecer em teses e dissertações a partir de 1986, e passa a figurar na maioria dos 

trabalhos produzidos até os dias atuais. No extremo oposto, alguns referenciais teóricos quase 

não apareceram, ou seja, tiveram algumas produções ao longo dos anos, mas foram menos que 

10 trabalhos em todo tempo estudado (e, em alguns casos, aparece apenas um trabalho durante 

todo esse período); foram esses os referenciais da Psicanálise, Psicologia Analítica, 

Psicodrama, Psicologia Humanista e as Teorias de Goffman e Merton. 

 

Considerações Finais 
Os dados obtidos na presente pesquisa não se distanciam dos resultados apresentados 

na publicação original (Moroz et al., 1999), fato esse que permite considerar que estas são as 

características centrais do PED. Entretanto, existe um percentual grande de resumos analisados, 

em ambas as publicações (a original e a atual) cuja omissão de informações ou falta de clareza 

no registro impossibilitou a classificação dentro das categorias existentes. Embora a pesquisa 

atual tenha mostrado um expressivo declínio no percentual de trabalhos agrupados dentro da 

categoria Insuficiência de Informações, a ausência de tais dados impossibilita maior precisão e 

fidedignidade dos resultados obtidos.  

Em relação à pesquisa realizada em 1999, percebemos um aumento significativo na 

produção de teses e dissertações. Fora isso, é possível perceber que, dentro da variável Recorte 

Temático, surgiram novos temas como: Inclusão, Violência, Políticas Públicas, Arte, Ética 

Justiça e Cidadania, Afetividade e Aprendizado e a Relação entre a escola e a Comunidade 

escolar. 
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Introdução 
Nas revistas e jornais de grande circulação no Brasil é sempre possível observar críticas 

ao mau desempenho apresentado nas provas de larga escala por escolas públicas e em regiões 

de baixo capital econômico e social. Estudos estatísticos comprovam que existe uma relação 

entre mau rendimento escolar e o fato de o aluno estudar em uma escola pública ou pertencer a 

uma família de nível socioeconômico baixo no Brasil (GUSMÃO, 2011). 

Entretanto, tal constatação não nos diz nada sobre a causalidade dos eventos. Será que 

estudar em uma escola pública é a causa de o aluno ter pior desempenho nos exames de larga 

escala? Ou, será que ser de família de baixa renda, faz com que o aluno tenha pior desempenho 

nos exames de larga escala? 

A razão de conduzir esta pesquisa vem da convicção de que existem outros fatores que 

podem ter efeitos sobre o rendimento dos alunos, os quais, se trabalhados com eficiência, 

podem fazer com que o efeito de estudar em escola pública e pertencer à família de baixa renda, 

não contribua negativamente para o desempenho acadêmico do aluno. Um fator que se acredita 

ser de extrema importância é o elo entre família e escola. 

As análises das pesquisas brasileiras evidenciam certa dificuldade na execução das 

práticas de integração família-escola no Brasil. A escola mostrou seguir um modelo de 

integração família-escola que não leva em conta a heterogeneidade das famílias (CARVALHO, 

2000, 2004; RIBEIRO; ANDRADE, 2006). Ao invés de se adaptar aos mais distintos formatos 

de família e à grande disparidade social e cultural presente no Brasil, a escola culpa as famílias 

que não se encaixam no seu modelo de família ideal, denominando-as de famílias deficitárias 

(SZYMANSKI, 2004). A baixa qualidade na comunicação com a família faz com que a escola 

não consiga reverter o quadro de mau desempenho do aluno e afastamento da família, 

impedindo que a mesma tenha oportunidades de mudar sua condição, imposta pela escola, de 

família deficitária (CHECHIA; ANDRADE, 2005). 

Pesquisas norte-americanas evidenciam que o elo entre família e escola, quando bem 

feito, consegue elevar o desempenho de alunos independentemente de sua situação econômica 

ou social (HENDERSON; MAPP, 2002). As escolas de sucesso mostraram ser importante ter 

uma relação com a família em que o poder e as responsabilidades são divididos de maneira 

igualitária, reconhecendo e respeitando suas necessidades, suas restrições de tempo e sua falta 

de conhecimento sobre as questões educacionais (HENDERSON; MAPP, 2002). 

A constatação das pesquisas norte-americanas, de que é possível elevar o desempenho 

do aluno via práticas de integração família-escola independentemente da condição social ou 

cultural da família, corrobora as observações feitas pelas pesquisas brasileiras, de que o 

problema das práticas de integração família-escola no Brasil está no não cumprimento de 

critérios cruciais para seu êxito. É preciso haver mais pesquisas no Brasil que consigam avaliar 

a eficácia das práticas de integração família-escola e as particularidades que a influenciam. Com 

um maior entendimento sobre esta temática conseguiremos transformar estes resultados em 

políticas públicas que ajudem a melhorar ou excluir práticas que apenas ajudam a perpetuar a 

desigualdade social brasileira. 
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Foi interessante notar também que as pesquisas brasileiras analisadas foram pesquisas 

“locais” e com análises qualitativas. Faltam pesquisas que busquem identificar a eficácia desta 

temática de uma maneira mais global e também com análises quantitativas. 

Procurando superar esta deficiência, decidiu-se trabalhar com material encontrado nos 

microdados do Saeb. Trata-se de uma série de perguntas respondidas por alunos, professores e 

diretores de escolas públicas e privadas de todo o pais, que podem se transformar em variáveis 

representativas de práticas de integração família-escola. 

Esta pesquisa analisou os dados dos alunos do 5o ano do Ensino Fundamental. O motivo 

para esta escolha é que existe um decréscimo de participação dos pais nas questões escolares 

do filho na medida que ele avança as séries (OLIVEIRA; MARINHO-ARAUJO, 2010), e 

muitos estudos no Brasil analisaram a relação família-escola nesta faixa etária. 

Concluindo, o problema de pesquisa pode ser estabelecido como: avaliar o efeito das 

práticas de integração família-escola sobre o nível de proficiência em matemática e português 

dos alunos do 5º ano do ensino fundamental a partir dos microdados SAEB de 2011. 

Com isso em mente, este trabalho teve os seguintes objetivos: 

1- Identificar a eficácia de práticas de integração família-escola no Brasil. 

2- Identificar a eficácia de práticas de integração família-escola em crianças que vêm de 

situações socioeconômicas desfavoráveis. 

 

Método 
Para atingir os objetivos da pesquisa, este trabalho criou, a partir dos microdados Saeb 

de 2011, um modelo de regressão múltipla para identificar as variáveis que podiam se relacionar 

com, ou explicar, o nível de proficiência atingido pelos alunos do 5º ano do ensino fundamental 

naquela avaliação. Os microdados Saeb de 2011 possuíam informações de 3.238.506 alunos do 

5º ano do ensino fundamental, provenientes de 128.653 turmas e de 64.812 escolas. Esta 

amostra abrangeu alunos de escolas federais, estaduais, municipais e privadas de todas as 

regiões do Brasil. 

Como variável dependente, que buscou mensurar a aprendizagem dos alunos, foi 

utilizado o nível de proficiência atingido pelos alunos em matemática e língua portuguesa 

calculado pelo Saeb. Foram utilizadas as respostas aos questionários do Saeb de 2011, feitas 

pelos alunos, professores e diretores das escolas, para serem criadas as variáveis independentes 

do modelo. Dentro destas variáveis buscou-se utilizar questões nos questionários que poderiam 

representar as práticas de integração família-escola. As práticas de integração família-escola 

representadas por estas variáveis foram: dever de casa, reunião de pais, expectativas da escola 

em relação aos pais ou responsáveis do aluno e as estratégias de comunicação da escola com a 

família. 

Via o método de mínimos quadrados, o modelo de regressão múltipla buscou captar 

como as variáveis independentes poderiam conjuntamente explicar a proficiência dos alunos. 

Foram criados dois modelos de regressão múltipla: um com a variável dependente sendo a 

proficiência em matemática dos alunos e outro com a variável dependente sendo a proficiência 

em língua portuguesa dos alunos. 

 

Resultados e Discussão 
Observou-se que, em geral, as variáveis independentes criadas para analisar o papel de 

práticas de integração família-escola sobre a proficiência em matemática e língua portuguesa 

mostraram uma relação positiva entre elas. As variáveis que apresentaram relação positiva com 

o desempenho escolar dos alunos foram àquelas que representaram alunos que: faziam sempre 

ou quase sempre dever de casa de matemática e língua portuguesa, possuíam pais que iam 

sempre ou quase sempre às reuniões de pais e que possuíam pais que os incentivavam a ler, 

estudar ou ir à escola. Esta constatação corrobora os achados das pesquisas analisadas por 
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Henderson e Mapp (2002) mostrando que, independente da região e do capital cultural da 

família, práticas de integração família-escola produziram efeitos positivos para o aluno.  

Entretanto, para o cenário brasileiro, alguns pontos importantes foram lançados sobre a 

execução destas práticas no Brasil. Mais importante do que incentivar práticas de integração 

família-escola, temos que garantir que estas sejam pensadas e orquestradas levando em conta 

as capacidades e realidades vividas pelas famílias brasileiras. 

Sobre a prática Reunião de Pais, por exemplo, mesmo que o efeito sobre a proficiência 

do aluno dos pais irem às reuniões de pais sempre ou quase sempre foi positivo, quando a escola 

mostrou que a reunião de pais foi um momento de chamar a atenção individual dos pais, o 

resultado sobre a proficiência do aluno que estudou em tal escola foi negativo. Ir às reuniões é 

uma prática importante para ajudar na proficiência do aluno: entretanto, a escola não pode fazer 

dela um mecanismo de cobrança e que envergonhe os pais. A estratégia de comunicação com 

a família que mostrou ter o maior impacto sobre a proficiência dos alunos foi chamar os pais 

na escola para ter uma conversa individual. 

Em relação à prática dever de casa, mesmo que tenha sido observado que, 

independentemente do capital cultural da família, alunos que faziam sempre ou quase sempre 

dever de casa apresentavam proficiência maior do que alunos que não faziam com tal 

frequência, o rendimento, em termos de aumento de proficiência de um aluno que fazia sempre 

ou quase sempre dever de casa e cujos pais não sabiam ler e escrever, foi um terço do 

rendimento de um aluno que também fazia dever de casa sempre ou quase sempre, mas que 

possuía pais que sabiam ler e escrever. Esta disparidade mostra o quanto temos que tomar 

cuidado na execução das práticas de integração família-escola para não fazer delas, como no 

caso da prática Dever de Casa, mais um mecanismo que ajude a perpetuar a desigualdade social 

no Brasil. 
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Introdução 
Neste estudo buscamos analisar como se dá a constituição identitária docente em relação 

à inclusão de pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação, e como a formação inicial docente interfere nas condições que são 

atribuídas ao educador e as pertenças. Os objetivos desta pesquisa visam identificar as tensões 

e crises que ocorrem no trabalho docente com os alunos e suas peculiaridades e como essas 

tensões e crises refletem na maneira como o professor se vê e percebe sua atuação frente às 

práticas inclusivas, e conhecer como o docente identifica na sua formação inicial as condições 

que lhe foram atribuídas ou não para sua atuação na educação inclusiva, condições estas 

importantes para sua constituição identitária. 

 

Método 
Para conhecermos como o docente se relaciona com a educação inclusiva, o sujeito de 

pesquisa deveria ter formação em Pedagogia; de 2 a 5 anos de experiência na profissão; estar 

inserido no ensino regular básico, público ou privado; ter, ou ter tido, pelo menos um aluno 

com deficiência em sua sala de aula e atuar em uma cidade da região do Alto Tietê. 

Foram realizadas 2 entrevistas semiestruturadas, gravadas com o consentimento da 

professora escolhida, para que toda a história de vida fosse resgatada com detalhes e rigor, 

atentos a trajetória profissional docente. Na 1ª entrevista, a docente trouxe informações de sua 

formação inicial e continuada, especificando seu trabalho na escola, a relação que tinha com a 

educação inclusiva, além de situações com os filhos e amigos. Após o encontro, foi feita a 

transcrição e várias leituras do material para verificar os aspectos que seriam aprofundados na 

entrevista seguinte. A 2ª entrevista foi realizada algumas semanas depois e foram aprofundados 

os pontos relacionados ao mote da pesquisa.  

 

Resultados e Discussão 
A docente descreveu sua trajetória profissional e fez um resgate do ensino médio, 

passando pela formação inicial, até a pós-graduação em Psicopedagogia. Tanto na 1ª quanto na 

2ª entrevista, é colocada a importância de todo docente buscar atualizações para desenvolver 

seu trabalho, mostrando a necessidade de considerar a dimensão da formação continuada. O 

conjunto de dimensões propostas no referencial teórico nesta pesquisa se estabelece como 

oportunidade para que o docente possa rever posições, apropriar-se de atribuições ligadas à 

educação inclusiva e assumi-las como pertenças. (PLACCO, 2008). 

As falas foram organizadas nas seguintes categorias: Trajetória Profissional Docente; 

Inclusão; Crises Identitárias; Formação Inicial e a Educação Inclusiva; Práticas Pedagógicas e 

Atribuições e suas Pertenças e analisados com base no referencial teórico proposto em Dubar 

(2005, 2009), Placco (2008) e Placco e Souza (2010). 

Foram assinalados pela docente entrevistada, os momentos de crise e as rupturas que se 

desencadearam em sua carreira docente, assim como as reflexões que a prática inclusiva lhe 

proporcionou e as situações do cotidiano escolar com as peculiaridades que seus alunos 

apresentavam.  
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Distinguiu, também, algumas situações em relação à formação inicial e sobre como os 

professores formadores atuam em relação à educação inclusiva na graduação; sobre como as 

ocorrências cotidianas, tanto pessoais quanto profissionais, são determinantes na relação com 

o outro, como Norbert Elias traz em sua teoria, “não o existe o Eu sem o Nós” (DUBAR, 2009, 

p. 28). 

A tensão entre os papéis do professor de educação básica tradicional e o professor de 

educação básica numa perspectiva inclusiva chama a atenção nas falas da professora, porque o 

papel, antes atribuído (tradicional), era conhecido e incorporado; mas houve uma ruptura no 

conjunto de atribuições institucionais e a docente percebe a necessidade de transformação de 

suas práticas pedagógicas sob outra forma identitária. (DUBAR, 2005) 

A maneira como a professora entende os alunos com deficiência e a forma como lida 

com eles nos permitem compreender alguns pontos de sua constituição identitária, mas é 

fundamental um olhar para sua formação inicial, relacionada à educação inclusiva. Muitos 

conteúdos não foram aprofundados na graduação e, como consequência, encontramos docentes 

em crise, e nem todos têm desenvolvidas, na sua constituição identitária, características 

reflexivas para se apropriar dos atos de atribuições apresentados na formação inicial docente, 

tornando-os atos de pertencimento. 

Para Placco e Souza (2010), a identidade é um processo de construção em constante 

movimento, relacionado à história individual e ao contexto social do sujeito, em que articulam 

atos de atribuição (do outro para si) e de pertença (de si para o outro). Diante deste conceito, 

somadas às entrevistas realizadas, vários são os momentos nos quais a docente se apropria do 

que lhe é posto, como há situações em que há a rejeição da identidade proposta. 

Diante da dualidade constante entre atos de atribuições e de pertenças que permeiam a 

carreira docente, a professora se apropria de aspectos do papel do professor inclusivo e, em 

alguns momentos, de aspectos do papel do professor tradicional, pois o cenário no qual a 

docente, sujeito desta pesquisa, está inserida, tem como base as crises identitárias, pois, para 

onde se olhe, está instaurada uma crise decorrente das oscilações e contradições constantes. 

 

Considerações Finais 
Uma série de contradições emergiu do processo de análise das entrevistas que, 

confrontadas com as políticas educacionais referentes à formação inicial e à educação inclusiva, 

provocaram muitas inquietações. Mas, retomando os teóricos utilizados nesta pesquisa, como 

Dubar (2005 e 2009), Placco (2008) e Placco e Souza (2006 e 2011), observamos que as 

contradições fazem parte de um conjunto de tensões e rupturas, geradas pelas crises dos 

movimentos identitários dos sujeitos. 

Esta pesquisa traz, como um de seus objetivos, identificar as tensões e crises que 

ocorrem no trabalho do docente com alunos com deficiência. Pudemos observar várias 

situações que mostram que o educador oscila entre as atribuições e pertenças do papel de 

professor tradicional e de professor inclusivo. Um dos motivos desta contradição se dá pela 

ambiguidade das políticas públicas, que confundem as instituições e os docentes. 

As políticas públicas interferem na graduação e dificultam o desenvolvimento da 

perspectiva inclusiva dos futuros docentes, trazendo para a formação inicial situações que 

dificultam o entendimento e desenvolvimento de uma conscientização para a educação 

inclusiva, que num círculo intrigante, confundem o professor formador e o futuro professor, 

que se apropria de considerações equivocadas, as quais serão utilizadas na sala de aula da 

educação básica regular. Percebe-se, também a insuficiência de tempo e espaço de reflexão e 

tematização de práticas pedagógicas inclusivas e que possam atender à diversidade encontrada 

nas escolas. Diante disso, podemos afirmar que a formação inicial não oferece subsídios para o 

professor atuar em classes inclusivas. 
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Por isso, é frequente que os professores rejeitem esta atribuição, no exercício docente, 

devido à crise identitária vivenciada – professor tradicional/professor de inclusão –, que 

interfere na maneira pela qual o professor se vê, como ele se percebe professor e, 

consequentemente, na sua atuação na educação inclusiva. 

A formação inicial poderia oferecer ao futuro professor, experiências reflexivas voltadas 

para a inclusão, pautada no conjunto multidimensional de atitudes na profissão, proporcionando 

ao aluno sentidos e significados constituídos pelas relações pedagógicas e pessoais 

significativas, através dos aspectos cognitivos, sociais e afetivos. (PLACCO, 2008) 

Identificar como as tensões e crises se reflete na maneira como o professor se percebe, 

em sua atuação na educação inclusiva, outro objetivo desta pesquisa e, percebemos vários 

momentos nos quais há a pertença do que lhe é atribuído, como há ocasiões em que o sujeito 

rejeita essa atribuição. A inclusão, em seus princípios filosóficos, explicita a necessidade de 

novas práticas pedagógicas, para que todos os estudantes (com ou sem deficiência) sejam 

favorecidos e possam participar das atividades propostas.  

Em relação aos atos de atribuições e de pertenças que permeiam a carreira docente, a 

professora se apropria de aspectos do papel do professor inclusivo e, em alguns momentos, 

assume aspectos do papel do professor tradicional, pois o cenário no qual a docente, sujeito 

desta pesquisa, está inserida, tem como base as crises identitárias: em várias direções do 

contexto (legislação, escola, professores, comunidade) está instaurada uma crise, decorrente 

das oscilações e contradições constantes; e a formação inicial contribui pouco em relação à 

constituição identitária do professor em relação à educação inclusiva. 

Assim, quando refletirmos sobre uma nova proposta para a formação inicial docente, é 

importante que consideremos atribuições que não são relevadas atualmente, como: desenvolver 

no futuro professor atitudes e práticas que ressaltem a aprendizagem de todos os alunos, 

atividades em que todos possam participar e se beneficiar. 

Todos têm o direito à educação como cidadãos brasileiros. A educação é de todos e de 

todas e para todos e todas. 
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Introdução 

O tema drogas, embora ocupe amplo espaço na mídia e seja referido no ambiente escolar 

como “grave problema”, não encontra espaço na formação básica ou continuada de um grupo 

de professores da rede pública municipal de São Paulo. O projeto aqui apresentado, 

desenvolvido como Estágio de Pós-Doutorado na PUC-SP, procurou compreender as lacunas 

na formação e na atuação de um grupo de 63 docentes, alunos de um curso de Mestrado 

Profissional em uma Universidade Particular de São Paulo. 

 

Método 

Foram escolhidos 63 alunos de duas turmas de Mestrado Profissional, com formação e 

atuação nas redes pública e particular de São Paulo e Santos, excluindo-se docentes que não 

estavam em atuação em sala de aula. O instrumento foi desenvolvido em Disciplina Projeto na 

PUC-SP e aplicados 15 questionários (de autopreenchimento) como pré-teste. Feitos os ajustes, 

e após registro em Conselho de Ética e preenchimento, por parte dos alunos, do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, foram aplicados 63 questionários, com 30 perguntas de 

múltipla escolha e 30 questões em aberto. Os dados foram tabulados em planilha Excel e 

analisados. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com alunos-professores 

voluntários, com os mesmos eixos temáticos do questionário autoaplicável: dados 

sociodemográficos, formação escolar detalhada, reprovações e causas, cursos de graduação e 

pós-graduação já realizados, atuação atual, conhecimentos básicos na área de drogas (políticas, 

instituições, fisiologia básica) e descrição de situações pessoais vividas que implicavam 

diretamente com o tema drogas.  

 

Resultados e Discussão 

A amostragem, predominantemente feminina, com formação no ensino fundamental e 

atuação no magistério público, graduação e atuação simultânea na rede particular, apresentou 

graves falhas no que se refere a conhecimento básico na área de drogas. Preconceitos, como a 

“escalada das drogas”, desconhecimento sobre órgãos e políticas, e unânime descrição de 

situações pessoais dramáticas, com problemas muito sérios pessoais ou familiares relativos ao 

abuso de psicoativos. A questão “ Você tem alguma curiosidade sobre o tema drogas? 

Descreva” também teve resultado unânime: a resposta nenhuma. Curiosidade? Nenhuma! 

Todos consideram a escola “o” espaço privilegiado para se trabalhar o tema drogas, porém não 

tiveram qualquer formação específica (exceto duas alunas) além de “trabalhos em grupo e 

palestras”, e também não realizam qualquer atividade referente ao tema exceto “trabalhos em 

grupo e palestras”. Mencionam o trabalho da Polícia Militar, Proerd, como referência de boa 

atuação, sendo que este é um projeto amplamente criticado entre os especialistas da área de 

drogas e saúde coletiva. Não consideram ansiolíticos como drogas, nem remédios para 

emagrecer. Não conhecem (99%) quaisquer siglas relativas ao tema drogas, como por exemplo 

a SENAD, Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas. Desconhecem os Conselhos 

Municipal e Estadual de Políticas Sobre Drogas e apenas três respondentes sabiam o que faz o 
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Conselho Tutelar. As situações pessoais relatadas incluíram episódios de violência doméstica, 

separação conjugal, abusos sexuais e alguns poucos relatos sobre excesso de álcool em eventos 

escolares. Há consenso sobre o que foi respondido nos temas específicos técnicos e as vivências 

pessoais: puro senso comum. Apenas duas alunas reportaram maior conhecimento técnico, as 

únicas que sabiam o que significa Redução de Danos. Apenas uma aluna mencionou o programa 

Prevenção Também se Ensina, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Frente a questão 

“o que possibilita que alguém use drogas sem tornar-se dependente”, a imensa maioria 

respondeu com “não existe essa possibilidade” ou similares. Frente à pergunta “o que leva 

alguém a tornar-se dependente”, novamente senso comum: “desespero”, “fuga”, “não suportar 

as adversidades da vida”, “problemas emocionais”, “pré-disposição física”, “imediatismo”, 

“pressão do grupo”. Nas questões em que era solicitada a resposta “concorda/ discorda”, 90% 

de respostas em branco ou “nem concordo, nem discordo”. Concordam que há problemas sérios 

relacionados ao uso e abuso de drogas entre os professores e funcionários, porém sem qualquer 

comentário a respeito. Em relação à religião, afirmam que “interfere” no tratamento de abuso 

de drogas, porém sem qualquer explicitação sobre a possível forma. Em relação às famílias, o 

conceito “família desestruturada” foi o mais mencionado. Sobre o que gostaria de aprender 

sobre o tema drogas, novamente o senso comum, assistencialista e com visão pautada na 

“guerra às drogas”: “como evitar o uso pelos jovens”, “como tirá-los desse caminho”, “como 

incluir o aluno que usa drogas nas atividades escolares”; na relação entre drogas e violência, 

novamente os resultados se repetem: “como enfrentar o comportamento agressivo”, “o sujeito 

em abstinência fica violento”, “o drogado não tem limite”, e várias respostas em branco. 

Finalmente, frente à afirmação “A escola pouco pode fazer em relação ao tema drogas”, todos 

discordaram! 

 

Considerações Finais 

Os limites desse estudo referem-se à quantidade de alunos-professores entrevistados, 

63. Porém, os consensos e unanimidades nas respostas chamam a atenção pela ancoragem no 

senso comum, salvo raríssimas exceções, e a contradição entre o que em certo momento se diz 

– “tema necessário”, “muito importante” e o que se faz: nada. Os professores, embora relatem 

episódios envolvendo violência e sofrimento na vida pessoal, que avaliam como diretamente 

relacionados ao tema drogas, não apresentam qualquer abertura ou disposição em pensar 

espaços para ampliação de conhecimentos, estudos, atualizações – talvez por isso mesmo. As 

verbalizações durante a aplicação do questionário coincidiram com as respostas dadas nas 

entrevistas, no que se refere a uma conscientização do grau de desconhecimento e auto referida 

alienação quanto ao assunto drogas no ambiente escolar. Importante avaliar que, embora sejam 

descritas várias ações formativas na área de drogas, muitas delas subsidiadas por órgãos como 

UNESCO, UNICEF, nesse grupo de professores foram explicitados apenas dois projetos: o 

Proerd, conduzido pela polícia militar em todo o Brasil e o Prevenção Também se Ensina, da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Fica explícito que a ideia geral que esse grupo 

de professores pesquisados tem a respeito do tema drogas é limitado ao senso comum, com 

pauta no paradigma da “Guerra às Drogas”, com conceitos técnicos ultrapassados e incorretos, 

frente aos avanços e estudos já solidificados no Brasil e no exterior. Portanto, a partir desse 

cenário e da contradição básica – a escola é o lugar privilegiado para trabalhos no tema drogas 

vs. nunca tive nada além de palestras e trabalhos em grupo/ não faço qualquer trabalho 

educativo sobre o tema, pensar espaços para se mobilizar capacitações, propostas de projetos 

inter e multidisciplinares, divulgação dos cursos promovidos pelo Governo Federal/ SENAD 

(são muitos e com modalidade de ensino à distância), Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) e 

Município (Redução de Danos na Escola), talvez aproveitando o calendário nacional – o mês 

de junho é dedicado ao tema Drogas – e desconstruir as arraigadas ideias de “escalada das 

drogas”, “fuga”, assim como o desconhecimento que, por exemplo, as anfetaminas também são 
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psicoativos, assim como o “rivotril” (referido como utilizado “para permitir sono”). O diálogo 

entre Saúde, Educação e Segurança Pública (área que concentra as ações relativas a educação 

em drogas no Brasil) precisa chegar à Educação e aos Educadores. A proposta é aproveitar esse 

nível de não-saber e ignorância e a partir desse cenário começar diálogos construtivos e 

formações continuadas. 

 

Referências 
ALMEIDA, Laurinda Ramalho; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza (orgs) – O coordenador 

pedagógico e as questões da contemporaneidade. SP: Ed. Loyola, 2006. 

ARAÚJO, Renata Brasil; OLIVEIRA, Margareth da Silva; PEDROSO, Rosemeri Siqueira, 

MIGUEL, Alessandra Cecília, CASTRO, Maria da Graça Tanori. Craving e Dependência química: 

conceito, avaliação e tratamento. J. Bras. Psiquiatr. 2008, 57(1):57-63. 

BRASIL - Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas – Drogas: cartilha álcool e jovens. 

Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria nacional de Políticas sobre Drogas, 2011. 

BRASIL – Legislação e Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, 2011. 

BRASIL – VI Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas entre estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino nas 27 capitais Brasileiras 

– 2010. São Paulo: CEBRID: UNIFESP, 2010. 503p. 

BRASIL – Saúde e Prevenção nas Escolas: Guia para a formação dos profissionais de saúde e de 

educação. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

BRASIL – Política Nacional Sobre Drogas. Brasília: Ministério da Justiça, 2005. 

DIELH, Sandra e FIGLIE – Prevenção ao uso de álcool e drogas: o que cada um de nós pode e 

deve fazer? São Paulo, Artmed, 2014. 

FREIRE, P. – Conscientização. São Paulo: Editora Moraes, 1980. 

FROMM, Deborah – Deus e o Diabo na Terra do Crack – uma etnografia “cosmopolítica”batista. 

Monografia em Ciências Sociais – Universidade Federal de São Carlos, 2014.  

KARAM, Maria Lúcia – Drogas: Legislação Brasileira e violações a direitos fundamentais. Paper, 

s/d. 

LIMA, Helena Maria Medeiros Lima – Educação e Drogas: as famílias podem melhorar? 

Disponível em www.associaçãolivre.com.br/artigos. 

LINES, Rick - “The Death Penalty for Drug Offences – A Violation of International Human Rights 

Law”. IHRA- International Harm Reduction Association, disponível em www.ihra.com. Acesso 

em 09 de outubro, 2016. 

PEDUCA, Marco - Avessos do Prazer – drogas, aids e direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2005.  

RUSSO, Kalline e ARREGUY, Marília Etienne – Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas: 

percepção de professores e alunos sobre a distribuição de preservativos masculinos no ambiente 

escolar. Physis, Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 25[2]: 501-523, 2015. 

SILVA, Eroy Aparecida – Vulnerabilidades, Resiliência, Redes: Uso, abuso e dependência de 

drogas. São Paulo: Red Publicações, 2015. 

SOARES, Cássia Baldini e JABOBI, Pedro Roberto – Adolescentes, Drogas e Aids: avaliação de 

um Programa de Prevenção Escolar. Cadernos de Pesquisa, nº 109, p.213-237, março/2000. 

SODELLI, Marcelo – Uso de Drogas e Prevenção – Da desconstrução da postura proibicionista 

às Ações Redutoras de Vulnerabilidade. São Paulo: Iglu editora, 2010. 

TASCA, Jorge Eduardo – Avaliação do Processo de Capacitação dos Policiais Militares 

instrutores do Programa Educacional de Resistências às Drogas – PROERD, em Santa Catarina, 

por meio da MCDA-C. Dissertação de Mestrado em Engenharia de Produção – Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2010. 

  

http://www.ihra.com/


IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

165 
 

 

A CONSTITUIÇÃO DA PROFISSIONALIDADE E OS SABERES DOCENTES NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO DAS ÁREAS DE SAÚDE E 

BEM-ESTAR 
 

Danielle Girotti Callas, PUC-SP, dgirotti@gmail.com 

Vera Maria Nigro de Souza Placco, PUC-SP, veraplacco7@gmail.com 

 

Palavras-chave: Saberes Docentes; Profissionalidade. 

 

Introdução 

O seguinte texto é um resumo da dissertação de mestrado acadêmico PED-PUC 

apresentada em setembro de 2015. 

Passamos por várias transformações sociais e econômicas em nosso país, que 

culminaram em consequentes mudanças nos sistemas de ensino. Fato é que uma preocupação 

no âmbito internacional sempre foi quanto à integração entre a escola e o mundo do trabalho. 

Mesmo com essas transformações, um aspecto que ainda merece reflexão e estudos na educação 

profissional é o pensamento hegemônico de que a teoria deve preparar indivíduo para a prática. 

Barato (2003, p. 6), defende que “[...] a técnica é um saber com status epistemológico próprio” 

e, ainda na atualidade, algumas “[...] profissões que exigem muito uso das mãos e são exercidas 

em ambientes com certas restrições físicas são vistas como fazeres desprovidos de inteligência”. 

Freire (2002, p. 24) também faz referência a esse pensamento hegemônico, ao afirmar 

que: “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática, sem a 

qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo”.  Com isso, encontramos razões 

para estudar a educação profissional, afinal: que “fazer-saber” é esse que encontramos nos 

chamados cursos técnicos? O que encontramos na educação profissional que pode unir, 

finalmente, mão e cérebro? De qual epistemologia tratamos? 

A revisão bibliográfica realizada no site do Banco de Teses da CAPES e na Biblioteca 

Virtual da PUC-SP mostra como a educação profissional ainda não foi exaustivamente 

estudada. 

Como objetivo geral desta pesquisa, buscamos compreender como se dá a constituição 

da profissionalidade docente e quais saberes docentes se fazem necessários no contexto da 

educação profissional técnica nas áreas da Saúde e Bem-estar. 

Para tanto, tenho como objetivos específicos: 

 Buscar elementos na trajetória profissional e pessoal de profissionais das áreas da Saúde 

e Bem-estar que possam ter influenciado suas escolhas pela docência na educação 

profissional; 

 Compreender como se dá o processo de constituição da profissionalidade docente nas 

áreas de Saúde e Bem-estar, em que se observa a carência de profissionais formados 

para a docência; 

 Diferenciar os saberes docentes envolvidos nas áreas da Saúde e Bem-estar, que vão 

além do saber pedagógico; 

 Reconhecer a importância da atuação prática, como docente e como profissional das 

áreas de Saúde e Bem-estar, para o desempenho na sala de aula; 

 Apontar a relevância das formações específicas para o exercício docente nas áreas de 

Saúde e Bem-estar. 
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Método 
Segundo Tardif (2002, p. 84), “[...] autores interessados pela socialização profissional 

dos professores [...] (Lortie, 1975; Gold, 1996; Zeichner & Gore, 1990)” apontam duas fases 

relacionadas aos primeiros anos da carreira docente: 

a) Fase de exploração (de um a três anos na profissão), considerada também como a fase 

do “choque com a realidade”; 

b) Fase de estabilização e de consolidação (a partir de três anos até sete anos na 

profissão), considerada também a fase de foco no aluno e do aprendizado com os pares. 

Priorizamos as entrevistas com sujeitos que já estavam na fase de estabilização (período 

considerado crítico), ou que a tinham superado (ou seja, que tenham superado o período crítico 

e permanecido na profissão). Os sujeitos escolhidos a partir desse critério (período na docência) 

demonstraram interesse e disponibilidade em participar voluntariamente da pesquisa. 

Foram realizados também dois encontros coletivos psicodramáticos, com seis 

participantes dos dez pesquisados. A opção por essa segunda fase da coleta de dados se deu em 

prol do compartilhamento entre pares e da construção coletiva mais criativa e espontânea. 

 

Resultados e discussão 
Na análise dos dados emergiram os seguintes eixos temáticos centrais: das influências, 

da profissionalidade, dos saberes docentes e das formações. 

Considerando todo contexto da pesquisa, é possível analisar a constituição da 

profissionalidade como um processo de desenvolvimento do exercício docente, in loco e na 

relação aluno-docente, de modo gradativo, contínuo e inesgotável. Tal desenvolvimento 

humano ultrapassa a relação profissional aluno-docente e se expande para fora dos muros da 

escola, enfim, para o mundo pelo qual somos todos responsáveis. O docente que inicia sua 

carreira não chega desprovido de subsídios. Ele carrega consigo seus valores e crenças oriundos 

da fase de socialização primária, suas experiências e vivências da fase de socialização escolar 

e, de forma destacável, carregam consigo os “professores internos” que vivem (e sobrevivem, 

mesmo com o passar do tempo e a distância física), em suas diferentes concepções sobre 

educação, ensino, aprendizagem, compartilhamento e afetividade. O indivíduo inicia a carreira 

docente influenciado por seu contexto familiar, por seus “professores internos” e munido de 

suas experiências como profissionais. In loco, com os alunos e com seus pares, amplia o 

desenvolvimento de saberes que se tornam imprescindíveis para o “saber-fazer” docente. No 

contexto da educação profissional, suas atuações nas áreas de Saúde e Bem-estar os sustentam 

na profissão docente, enquanto buscam o desenvolvimento do “saber-fazer” docente. Para isso, 

formações específicas para a docência (saber pedagógico) devem permanecer no centro das 

prioridades de ações, em prol de uma educação profissional de qualidade. 

Foi percebida a ampliação da função social da docência. Conseguiremos melhorar a 

Enfermagem, a Podologia, a Massoterapia, a Estética ou a Segurança do Trabalho, se 

conseguirmos oferecer uma educação profissional de qualidade para os alunos. O docente, 

portanto, também é disparador do processo constitutivo da profissionalidade do futuro 

profissional das áreas de Saúde e Bem-estar. 

São os diferentes saberes de alunos e de docentes que proporcionam a aprendizagem 

efetiva in loco e com o grupo de aprendizagem, assim como vemos em Placco e Souza (2006). 

O “saber ser” é associado ao “fazer-saber” que Barato (2003) nos propôs, rompendo a 

dicotomia entre teoria e prática, assim como Balzar (2002 apud ROSE, 2007, p. 280) nos 

instigou a pensar sobre a integração mente e corpo: “Não deveríamos abrir espaços em nossas 

escolas para expandir a experiência dos estudantes, [...] para reconciliar suas mãos com suas 

mentes? ”. O futuro profissional constituirá sua profissionalidade a partir do saber ser e do 

“fazer-saber”. Mãos e mentes integradas para o cuidado com o ser humano. 
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Considerações finais 
Buscamos, com esta pesquisa, estimular o avanço de estudos sobre a constituição da 

profissionalidade docente no contexto da educação profissional técnica, nas áreas de Saúde e 

Bem-estar, levando-se em consideração sua relevância, tanto acadêmica como social. Também 

poderemos aprofundar, em um futuro estudo, a questão da gestão do conhecimento diante de 

todos os saberes que se entrelaçam na constituição da profissionalidade docente. Afinal, 

tratamos da profissionalidade docente como um processo infindável que passa pela 

imortalidade do conhecimento. Foi a fala da entrevistada Gabriela que nos estimulou a refletir 

sobre isso: 

 
O amor pelo ensinar, pelo pensar que eu posso mudar a vida de alguém [...] eu 

posso lançar uma sementinha minha para o João e essa sementinha é a do meu 

professor que já morreu. Eu não estou deixando o meu conhecimento morrer. 

Estou levando isso adiante e isso é uma coisa que me toca. (Gabriela)  

 

Seguimos com o desafio permanente de nos tornarmos melhores educadores na 

educação profissional todos os dias, cuidando de vidas, de sonhos e do “nosso” mundo. 
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Introdução 
A gênese deste estudo de doutoramento está em um processo de pesquisa intitulada “A 

dimensão subjetiva dos processos educacionais” realizada pelo “Grupo Atividade Docente e 

Subjetividade - GADS”, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Cabe 

salientar que a referida pesquisa integra o projeto PROCAD – Edital 071/2013 – Tecendo redes 

de colaboração no ensino e na pesquisa em educação: um estudo sobre a dimensão subjetiva da 

realidade escolar.  

Desde 2002, o GADS, coordenado pelas Profas. Dras. Wanda Maria Junqueira de 

Aguiar e Cláudia Davis vem produzindo conhecimento cada vez mais aprofundado sobre os 

aspectos subjetivos que constituem a atividade docente.  Para isso, vem desenvolvendo um 

modo de pesquisar que inclui ações interventivas nos processos educacionais, mais 

especificamente na escola, envolvendo, desse modo, a formação de professores e gestores. O 

processo de pesquisa do grupo ancora-se na perspectiva teórica da Psicologia Sócio-Histórica 

(PSH) que é fundamentada no Materialismo Histórico e Dialético (MHD) e, atualmente, tomou 

como referência de procedimento metodológico, a Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol 

(MAGALHÃES, 2011). 

Nesse cenário, configurou-se como tema de doutorado a formação, tendo a docência 

como objeto de estudo. Para tanto, o objetivo geral é compreender a dimensão subjetiva da 

docência a partir da análise das significações de professores e gestores sobre “ser professor”, 

produzidas em um processo de pesquisa e formação.  Seguem-se, como objetivos específicos, 

analisar e interpretar as significações de professores e gestores sobre a docência, produzidas na 

participação em encontros com pesquisadores, nas unidades escolares, que tinham como 

referência metodológica a Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol e ainda, explicitar e 

explicar possíveis transformações nas significações sobre a docência a partir da referida 

participação.  

Nesse entendimento, a tese defendida é de que professores e gestores, ao participarem 

de processos formativos mediados por conteúdos engendrados na perspectiva da psicologia 

sócio-histórica e nos procedimentos metodológicos da PCCol, poderão produzir novas 

significações sobre a docência e isso afetará positivamente seu modo de ser professor e, ao 

mesmo tempo, a aprendizagem de seus alunos e alunas, reverberando em possíveis 

transformações na escola como um todo. 

 

Método 
A base de sustentação teórica das discussões forjadas nesta pesquisa teve como ponto 

de partida o pensamento de Lev S. Vigotski (1896-1934) e seus seguidores, bem como as 

contribuições Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), por entender que estes 

últimos constituem a gênese da psicologia proposta por Vigotski. 

Além dos autores clássicos, recorre-se também a autores contemporâneos que 

aprofundaram os estudos na área da Psicologia Sócio-Histórica (AGUIAR et al, 2006; BOCK 

e GONÇALVES, 2009; FURTADO, 2011) e ampliaram seu entendimento na área educacional. 

E, ainda, para aquecer as discussões e com intuito de expandir as análises e interpretações, 
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dialoga-se com diferentes autores das áreas da Educação, mais especificamente da Pedagogia 

Histórico-Crítica (SAVIANI, 2015; LIBÂNEO, 2012), da Psicologia e da Filosofia da 

Educação.  

O campo e sujeitos da pesquisa são duas escolas públicas de São Paulo - Escolas 

Colaboradoras 1 e 2 (EC1 e EC2), e cerca de quarenta participantes, entre eles, professores, 

gestores e pesquisadores. Para produção dos dados foram realizados encontros com temas 

suscitados nas escolas, gravados e filmados com o consentimento prévio dos participantes. 

Utiliza-se, para análise dos dados, do procedimento Núcleos de Significação (AGUIAR 

e OZELLA, 2006, 2013; AGUIAR, SOARES e MACHADO, 2015). 

 

Resultados e Discussão 
Para esta apresentação exibem-se os resultados preliminares da análise do primeiro de 

três encontros quinzenais realizados na Escola Colaboradora 2 (EC2) com dez professores e 

três pesquisadoras, em que a temática foi autoconhecimento. As significações sobre a docência 

produzidas naquele encontro, em grupo, foram analisadas à luz do procedimento Núcleo de 

Significação (NS), por meio do qual se explicita um conjunto de mediações constitutivas que 

compõem as partes e revelam os nexos da totalidade do fenômeno investigado.  

A intenção é ao se expor um núcleo de significação, exemplificar e explicar o tipo de 

análise que se defende, a partir do qual se teoriza sobre as significações de professores sobre 

ser professor e a atividade docente, produzidas no embate de diferentes percepções sobre a 

docência.  

A explicação sobre o movimento das múltiplas determinações acerca das significações 

da docência, que se efetivaram nas discussões desencadeadas em grupo, foi possível pelo 

arcabouço teórico-metodológico adotado e pelo entendimento da essencialidade daquilo que se 

denominou de Questão Mediadora (QM).  A compreensão da importância da Questão 

Mediadora (QM) foi fundamental para apreensão e explicação da produção das significações 

da docência e das mediações que as constituem.  

Não é qualquer questão. Trata-se de uma ou mais questões que revelam elementos 

mediadores capazes de provocar no outro/grupo um retorno/reflexão sobre o que havia pensado 

e dito acerca de algo, gerando um movimento de reformulação do pensamento: superação. 

Das discussões ocorridas em grupo, destacam-se alguns trechos nos quais é perceptível 

que, a partir do modo que o professor se empenha em elaborar respostas e posicionar-se diante 

do grupo, sinaliza qualidades de participação diferenciadas, pois evidencia elementos 

significativos que favoreceram ou não movimentos de reflexão no grupo e, ainda, que podem 

auxiliar na identificação das contradições presentes nas significações produzidas pelo grupo a 

partir de diferentes mediações. Isso foi apreendido nos trechos das discussões que continham 

questionamentos, afirmações, concordância, discordância, crítica, ironia, brincadeiras etc., ou 

seja, uma Questão Mediadora. 

Até o momento, foi constatado que os professores, ao colocarem em xeque o significado 

da docência, numa situação em que tinham de responder a um extraterrestre, alguém que nada 

sabe o que é ser professor, expressaram certa fragilidade em definirem-se como professores, 

chegando a questionar se “são ou estão professores”. Parecem evitar falar de si, revelando não 

“fazerem parte” das discussões de processos educacionais; expressam a dicotomia na unidade 

dialética professor e aluno/ensino e aprendizagem.   

Percebemos também que esse “jeito” de analisar, identificando Q.M., em trechos de 

discussões dos participantes, da pesquisa exemplificada, parece ser propício para apreender 

processos de pensamento (movimento do pensar sobre o pensar) que produzem novas formas 

de pensar e reverberam em novas significações sobre determinado fenômeno da realidade.  No 

caso a dimensão subjetiva da docência. 
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Considerações Finais 
Diante do que foi analisado e apresentado até o momento, pode-se pensar em possíveis 

lacunas no que concerne considerar, nos processos formativos, a subjetividade do profissional 

da educação como elemento fundamental para alcançar configurações de formação que 

contemplem a realidade da escola e a efetiva participação daqueles que lá estão. Afinal, a 

participação em formações docentes não garante por si só, mudança na atividade docente. As 

políticas públicas de formação de professores revelam essa afirmativa. 

 

Referências 
AGUIAR, W. M. J.; OZELLA, S. Núcleos de significação como instrumento para a apreensão 

da constituição dos sentidos. Psicologia: Ciência e Profissão, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 222-

247, 2006.   

________. Apreensão dos sentidos: aprimorando a proposta dos núcleos de significação. 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 94, n. 236, p. 299-322, jan./abr. 2013. 

AGUIAR, W. M. J. et. al. Reflexões sobre sentido e significado. In: BOCK, A. M. B.; 

GONÇALVES, M. G. M. A dimensão subjetiva da realidade: uma leitura sócio-histórica. 

São Paulo: Cortez, 2009. p. 54-72. 

AGUIAR W. M. J.; SOARES, J. R.; MACHADO, V. C. Núcleos de significação: uma proposta 

histórico-dialética de apreensão das significações. Cadernos de Pesquisa, v. 45, n. 155, p.56-

75, jan./mar. 2015. 

BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, M. G. M. A dimensão subjetiva da realidade. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

LIBÂNEO, José C. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do pensamento 

pedagógico brasileiro? IN: Ghedin, E (org.) Professor Reflexivo no Brasil: questões e crítica 

de um conceito. S.P. Cortez, 2005, p. 59 (53 -79) 

MAGALHÃES, M. C. C. Pesquisa crítica de colaboração: escolhas epistemo-metodológicas na 

organização e condução de pesquisas de intervenção no contexto escolar. In: MAGALHÃES, 

M. C. C.; FIDALGO, S. S. (Orgs.). Questões de método e de linguagem na formação 

docente. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011, p. 13-40. 

SAVIANE, D. – O Conceito dialético de mediação na Pedagogia Histórico-Crítica em 

intermediação com a psicologia Histórico-Cultural. Em Revista Germinal: Marxismo e 

Educação em Debate, Salvador, v. 7, n. 1, p. 26-43, jun. 2015 

 

  



IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

171 
 

 

A PESQUISA COLABORATIVA COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
 

Maria de Fátima Gomes da Silva, PUC-SP, mariadefatimagm@terra.com.br 

Wanda Maria Junqueira de Aguiar, PUC-SP, iajunqueira@uol.com.br 

Virgínia Campos Machado, UFBA, vickynut@hotmail.com 

Nadja Maria Gomes Murta, UFVJM, nadjamurta@gmail.com 

Luciana Neri Nobre, UFVJM, lunerinobre@yahoo.com.br 

 

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional; Pesquisa Colaborativa. 

 

Introdução 

A promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar tem sido foco de 

políticas públicas nas áreas de saúde e de educação. Neste sentido, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) estabeleceu, em suas normas, diretrizes que incluem a 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no processo de aprendizagem que perpassa pelo 

currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e também o desenvolvimento de 

práticas saudáveis de vida nas perspectivas da segurança alimentar e nutricional e do direito 

humano à alimentação adequada (BRASIL, 2009) 

A inserção da EAN no currículo escolar demanda, portanto, a formação de professores 

sobre o tema e, por isso, o interesse desta pesquisa volta-se para a compreensão de como 

propiciar contextos de formação em que as práticas de sala de aula e as intenções de agir de 

professores, coordenadores, pesquisadores sejam, como afirma Magalhães (2007) 

problematizadas, compreendidas e transformadas à luz de novas informações construídas 

durante trocas discursivas ocorridas neste espaço formativo. 

Nesta perspectiva, pesquisas também apontam a necessidade de intervenções baseadas 

em metodologias participativas de educação em saúde. O campo da EAN precisa de métodos 

capazes de considerar a subjetividade que constitui o processo educativo, principalmente na 

tentativa de superar a dicotomia existente entre o campo da Nutrição (que atribui um sentido ao 

comer, em que o alimento aparece abstraído em nutrientes) e o campo da Alimentação (que se 

encontra representado pelos inúmeros ritos e símbolos, saberes e práticas que permeiam o ato 

de comer). 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é discutir a viabilidade da utilização da pesquisa 

colaborativa como estratégia na formação de professores do ensino fundamental sobre o tema 

EAN. 

 

Método 

O presente estudo inspira-se na Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2007) 

que se fundamenta no materialismo histórico e dialético e nos pressupostos de Vigotski. Este 

fundamento permite-nos apreender o sujeito constituído numa relação dialética com o social e 

com a história. Nessa direção, a pesquisa colaborativa, possibilita-nos também compreender os 

processos de aprendizagem-desenvolvimento como construções sociais coletivas e 

colaborativas e não como processos individuais (VIGOTSKI, 2001). 

Na pesquisa colaborativa teoria e atividade prática transformadora (práxis) não se 

dissociam e, segundo Vázquez (2011), entre uma e outra, se insere o trabalho de educação das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação, no sentido de 

desenvolver ações reais efetivas. Dessa forma, a utilização de metodologias que proporcionem 
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a construção coletiva do saber é fundamental, tendo em vista que as mesmas não são priorizadas 

em pesquisas no campo da Nutrição. 

Participaram do estudo quinze professores e quatro supervisoras de escolas públicas 

municipais da cidade de Diamantina-MG. Em sua condução estiveram pesquisadores de 

diferentes áreas de formação, o que possibilitou aproximação entre as Ciências Sociais e 

Humanas e o campo da Nutrição. Foram realizadas, ao longo de um ano, nove sessões 

reflexivas.  

O Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas 

foi utilizado como documento norteador para as discussões nas referidas sessões. Tal 

documento ressalta a “educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e 

participação ativa e cientificada dos sujeitos” (BRASIL, 2012).  

As sessões reflexivas foram videogravadas, transcritas e, posteriormente analisadas e 

interpretadas, utilizando-se os Núcleos de Significação (AGUIAR e OZELLA, 2006). 

 

Resultados e Discussão 

A análise das falas produzidas nas sessões reflexivas revelou que os professores, apesar 

de reconhecerem a importância de trabalharem o tema na escola, apontaram algumas condições 

impeditivas para desenvolver ações de EAN como: pouca ou nenhuma formação sobre o 

assunto, sobrecarga curricular e falta de materiais didáticos de apoio. Além disso, observamos 

a predominância da racionalidade nutricional (biomédica) dada à alimentação em detrimento 

das questões subjetivas e sociais que envolvem o ato humano de se alimentar.  

Em relação aos pesquisadores, tais sessões proporcionaram melhor conhecimento da 

realidade estudada e dos sentidos e significados de EAN para os professores, assim como de 

suas múltiplas determinações.  

Destacamos ainda que as sessões reflexivas se constituíram em espaço para interação 

dialógica entre pesquisadores e professores, permitindo o movimento de ressignificação do 

conceito de EAN pelos sujeitos – pesquisadores e participantes da pesquisa.  

 

Considerações Finais 

Nesse estudo, discutimos a viabilidade da utilização da pesquisa colaborativa como 

estratégia de formação de professores em EAN. Os resultados encontrados demonstraram que 

a colaboração propiciou maior participação e apropriação do processo de pesquisa e de 

formação por parte dos envolvidos. Acreditamos que estes resultados decorrem da 

possibilidade, que o método proporciona, de conhecer os sujeitos e suas atividades a partir da 

dialética entre os aspectos singulares e os socialmente compartilhados. Por se tratar de uma 

metodologia epistemologicamente diferente daquelas predominantes no campo da pesquisa em 

alimentação e nutrição, a ampliação da utilização dessa metodologia cujo foco é articular 

pesquisa e formação configura-se como um desafio a ser enfrentado.  
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Introdução 
O problema em educação que justifica essa pesquisa é a dinâmica de culpabilização 

presente na relação família-escola e o impacto desta nos processos educacionais. GOMES 

(2013), constatou que os docentes não consideravam os processos histórico-culturais, as 

relações de poder e as transformações no modo de organização social como imprescindíveis 

para compreensão dos processos educativos, mas atribuíam à família a “falha” no seu dever de 

educar. 

A investigação da culpabilização na relação família-escola faz-se relevante, pois sua 

intensificação tem escamoteado aspectos macros que determinam essa condição, num ciclo 

gnosiológico que precisa ser amplamente discutido e superado. Com essa pesquisa pretende-se 

realizar a análise da dimensão subjetiva da relação família-escola, tendo em vista a 

possibilidade de contribuir para a práxis do professor, em especial, no que se refere as relações 

entre professor, família e educando. 

A pesquisa será realizada em uma escola da rede municipal de ensino de Manaus e outra 

em São Paulo, localizadas em áreas urbanas, que atendam ao ensino fundamental. As escolas 

escolhidas deverão possuir um grande número de salas de aulas para que se tenha disponível 

uma maior variedade de sujeitos (professores) para análise dos processos de significação acerca 

do tema abordado. Já os sujeitos da pesquisa serão os docentes que atuam na unidade de ensino 

pesquisada. 

O objetivo geral deste estudo é analisar os sentidos e significados constituídos por 

docentes sobre a função social da família e sua repercussão no trabalho pedagógico. Já os 

específicos são: (a) analisar os significados e sentidos constituídos pelos docentes sobre a 

função social da família; (b) analisar se e como os significados sobre a função social da família 

constituem a dimensão subjetiva dos processos pedagógicos. 

 

Método 
Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa, fundamentada na psicologia sócio-

histórica (VIGOTS-KI, 2001, 2007), cujo suporte se encontra nos pressupostos do materialismo 

histórico-dialético. Como procedimento teórico-metodológico será realizado pesquisa de 

campo e bibliográfica (BAPTISTA, 2014). Quanto aos instrumentos e técnicas de coleta de 

dados, será por meio de grupo focal, entrevistas semiestruturadas, observação participante 

(BAUER & GASKELL, 2008). Já a metodologia de análise dos dados será fundamentada na 

proposta de AGUIAR e OZELLA (2006, 2013); AGUIAR, SOARES, MACHADO (2015) de 

análise de núcleos de significação. 

 

Resultados e discussões 
Com a universalização da educação básica e democratização do ensino, muitos desafios 

têm sido impostos à escola e mobilizado pesquisadores para compreensão dos processos 

educativos, em busca de uma educação de qualidade e do pleno desenvolvimento das 

capacidades humanas. As transformações sociais, culturais e econômicas evidenciam a 
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dimensão dialética dos processos históricos, geradores conflitos, contradições e reorganizações 

que precisam ser investigados e compreendidos em seu processo de constituição. 

A revisão de literatura sobre a integração entre escola e família (SZYMANSKI 1995, 

2004; ARAÚJO, 2008; DESSEN &POLÔNIA, 2005, 2007; ROSSO& SERPE, 2012; 

CARVALHO, 2004; FARIA FILHO, 2000) revela uma profícua produção, principalmente no 

que se refere às implicações deste envolvimento para o desenvolvimento social e cognitivo e o 

sucesso escolar do aluno. Nota-se, entretanto, que estas pesquisas prestigiam a perspectiva de 

pais, alunos e comunidade sem, contudo, considerar a subjetividade docente, menos ainda, a 

dimensão subjetiva do fenômeno (GOLÇALVES, BOCK, 2009).  

Compreende-se que há insuficiente produção teórica (CORDEIRO, CANADUZZI & 

SCHLINDWEIN, 2008; SARAIVA & WAGNER, 2013; LIMA & PORFÍRIO, 2006) que 

analisa as concepções docentes sobre o tema proposto, mas com o recorte deste projeto de 

pesquisa, pretende-se produzir análise sobre a dialética contida nas significações que medeiam 

a prática docente.  

Nesse sentido, optou-se pela fundamentação da psicologia sócio-histórica de Lev 

Semenovitch Vygotsky (1896 – 1934) que concebe o fenômeno psicológico como uma síntese 

individual do social e considera a sociedade e sua cultura como lugar do seu desenvolvimento. 

Para a Psicologia sócio-histórica o ser humano não deve ser compreendido a despeito de 

aspectos históricos e culturais da vida material que o constituem. Assim, o ser humano não é 

essencializado com uma natureza que o determina a priori, mas, sim, como um ser ativo 

encarnado na história, como um ser que age e modifica seu meio e é por ele modificado. 

A análise, nesta pesquisa, subsidiada pela concepção histórico-dialética do 

desenvolvimento humano torna-se importante por não dicotomizar a realidade social em níveis 

subjetivos e objetivos, uma vez que num processo dialético existe uma interdependência de 

ambos os aspectos. 

 

Considerações finais 
Espera-se ampliar a compreensão das determinações que favorecem ou não os processos 

de ensino-aprendizagem, tendo como objeto a análise histórico-dialética dos processos 

intersubjetivos presentes na relação escola-família, compreendendo o seu percurso histórico e 

apreensão desta realidade pelos docentes. E, assim, contribuindo para o avanço do 

conhecimento científico, no campo da pesquisa educacional. 

Considera-se que a compreensão da dimensão subjetiva do processo pedagógico 

investigado, a partir das significações dos docentes, poderá contribuir, também, no balizamento 

de políticas públicas de formação inicial e continuada de professores, bem como direcionar o 

olhar pedagógico para questões subjetivas permeadas pela materialidade dos movimentos 

históricos que determinam tais condições. 
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Resumo 
O presente trabalho é um recorte de pesquisa em andamento que atenderá a exigência parcial para 

obtenção do título de Mestre em Educação - Psicologia da Educação da PUC-SP. A pesquisa 

aborda o desenvolvimento da criança na sua totalidade e salienta que os aspectos afetivos e 

cognitivos são dimensões de um mesmo processo. O aporte teórico está pautado nas premissas 

do Materialismo Histórico Dialético de Lev Vigotski, nos conceitos da Psicogenética de Henri 

Wallon, nos conhecimentos de Sergio Leite (2006) sobre “Afetividade e práticas pedagógicas” e 

autores atuais. O estudo destaca a dimensão afetiva no processo ensino-aprendizagem. A pesquisa 

evidencia também pesquisadores contemporâneos como Ricardo Primi e Daniel Santos que 

dicotomizam essas dimensões além do enfoque didático, fomentando controvérsias que dão maior 

visibilidade a separação dessas dimensões colocando-as como instrumento de avaliação no 

contexto escolar e políticas públicas. O embasamento teórico deste estudo discorre também sobre 

as considerações dadas aos documentos oficiais de educação infantil na ótica da dimensão afetiva. 

Os registros declaram que os desígnios da educação infantil no seu surgimento era antecipar o 

preparo da criança, menor de seis anos, para o ensino fundamental. A dimensão afetiva surge nos 

registros, somente em 1998, no assentamento do Referencial Curricular Nacional. Na trajetória 

dos acontecimentos, a educação infantil abarca nas práticas educativas, propósitos que garantem 

a criança o exercício da cidadania, contemplando suas concepções cognitivas, afetivas e sociais. 

Esta investigação busca compreender os sentidos e significados constituídos pelo professor de 

educação infantil a respeito da dimensão afetiva no processo ensino-aprendizagem. A construção 

dos dados se dará por meio da dinâmica conversacional sugerido por Gonzáles Rey, e os sujeitos 

serão dois professores da educação infantil, um da rede pública e outro da rede privada. Os dados 

coletados serão analisados com a construção de Núcleos de Significação, conforme proposições 

de Aguiar e Ozella. 
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Resumo 

Ao longo da história, foi se constituindo a dicotomia da educação profissionalizante para 

trabalhadores versus educação propedêutica para as elites. Durante a ditadura militar foi 

obrigatória sob o pretexto de dirimir o dualismo, no entanto, tal intervenção não afetou, tal 

como se pretendia a hegemonia das estruturas sociais estabelecidas. Em políticas recentes, 

falou-se em ensino integrado, mas, nunca houve de fato, “uma escolaridade e formação técnico-

profissional para a maioria dos trabalhadores para prepará-lo para o trabalho complexo que 

a colocasse, enquanto classe detentora do capital, em condições de concorrer com o 

capitalismo central” (FRIGOTTO, 2007). O dualismo e assistencialismo são marcantes na 

educação profissional desde sua origem e essas características são perceptíveis na legislação 

educacional. Em busca de apreender as múltiplas determinações do fenômeno e ao mesmo 

tempo pensar possíveis transformações na realidade da formação profissional técnica, essa 

pesquisa terá como referencial teórico-metodológico o materialismo-histórico dialético, tendo 

em vista que a categoria historicidade permitirá entender e explicar o processo de formação 

profissional de nível médio na juventude. Assim, esse trabalho objetiva analisar a dimensão 

subjetiva da escolarização profissional de nível médio por meio dos sentidos e significados 

atribuídos pelos alunos à profissionalização, a partir de seus relatos sobre o ingresso e percurso 

no processo de escolarização profissional. A coleta de dados será realizada por meio de 

conversação proposta por Gonzalez Rey (2005), e será realizada no formato de grupo. As 

entrevistas serão analisadas através dos Núcleos de Significação, como proposto por AGUIAR, 

OZELLA (2013), para apreensão dos sentidos constituídos pelos jovens estudantes da educação 

profissional de nível médio.  
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Resumo 

Dentre as políticas educacionais para surdos vigentes no Brasil, encontramos a educação 

especial bilíngue e a educação inclusiva. No contexto da educação bilíngue, o conteúdo escolar 

é apresentado a partir do uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o português escrito é 

trabalhado como segunda língua. Em contraposição, a educação inclusiva defende a 

escolarização de alunos surdos em escolas regulares por meio de recursos adicionais, como a 

presença de intérpretes de Libras na escola e a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Esta pesquisa tem como objetivo investigar e dar visibilidade à dimensão 

subjetiva da trajetória escolar de jovens surdos nos diferentes contextos de escolarização 

apresentados. A partir do referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica e do conceito de 

dimensão subjetiva de Bock e Gonçalves (2009), pretende-se uma maior aproximação com a 

realidade da trajetória escolar desses jovens, obtida por meio da compreensão da constituição 

histórica, social e subjetiva dos indivíduos que constituem tal realidade e são, ao mesmo tempo, 

constituídos por ela. Os capítulos da pesquisa buscam trazer elementos que colaborem para a 

contextualização do tema, serão apresentados: um breve histórico da educação de surdos, as 

políticas educacionais nacionais para surdos e seus debates, outras pesquisas que abordam o 

tema e a metodologia utilizada. Duas conversações serão realizadas seguindo o conceito de 

conversação de Rey (2012). Os participantes vão ser dois jovens surdos que concluíram 

recentemente (não mais do que há cinco anos) o ensino médio: um jovem de trajetória escolar 

em escola especial bilíngue e em escola regular e o segundo de um contexto escolar formado 

exclusivamente por escolas regulares. As conversações serão organizadas e analisadas a partir 

da proposta dos núcleos de significação de Aguiar e Ozella (2013). Até o momento somente 

uma conversação de teste foi feita. Dessa experiência surgiram novas questões em relação à 

própria forma como a conversação foi realizada e a aspectos técnicos da mesma, pois esta foi 

realizada em Libras, filmada, editada e em seguida traduzida e transcrita para o Português. 
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Resumo 

A Educação Profissional (EP) é marcada por um passado assistencialista, e tem, como um de seus maiores 

desafios, vencer o preconceito contra ela, considerada como uma formação de segunda categoria, ainda 

associada à formação de mão de obra e atendimento às classes menos favorecidas (CORDÃO, 2015).  O 

liame entre o mundo do trabalho e a EP está presente desde o Brasil Colónia, e acompanha a história dessa 

modalidade de ensino até a atualidade. Considerada uma dimensão do direito à profissionalização, de acordo 

com o artigo nº 227 da Constituição Federal, a EP se situa na confluência de dois dos diretos fundamentais 

do cidadão, o direito à educação e o direito ao trabalho. Sua história acompanha as complexas e contínuas 

transformações na ciência, na tecnologia, na organização do trabalho e na ordem social e econômica. 

Também engendra uma importante rede de dispositivos constitucionais e legais que permitem à EP 

constituir-se como é uma modalidade de ensino que, ao mesmo tempo em que aponta para o futuro, 

transforma a sociedade no presente, contribui para a construção da cidadania e para a melhoria da condição 

de vida da população. Pouco se sabe sobre as expectativas dos jovens que ingressam na EP. Segundo dados 

do Plano Nacional de Educação, esses alunos são jovens de 18 a 30 anos, em sua maioria do gênero feminino, 

e que ingressam na EP de forma concomitante ao Ensino Médio Regular ou, de forma consequente à sua 

formação no Ensino Médio Regular. Além disso, é relevante o fato de que poucas pesquisas buscam entender 

as razões da escolha pela EP. Assim sendo, é objetivo principal desse trabalho identificar as razões e 

expectativas que mobilizam os jovens na escolha pela EP, considerando ainda como objetivos secundários, 

as respostas para as seguintes questões: seria a EP uma modalidade de educação terminal ou uma modalidade 

de educação que faz parte de um itinerário formativo? Os alunos da EP possuem planos de formação? Quais 

são os maiores desafios que se colocam a estes alunos ao longo dos cursos de EP? Para a investigação que 

se propõe, e considerando a disponibilidade e interesse da instituição pesquisada e os objetivos aqui 

propostos, utilizaremos como instrumento de pesquisa, o procedimento de entrevista. A instituição a servir 

como locus para o desenvolvimento dessa pesquisa será uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC - do interior paulista. Os sujeitos a serem ouvidos nas entrevistas são alunos dessa 

mesma unidade escolar e, atualmente, estão matriculados em cursos das áreas da saúde e bem-estar, dentre 

eles: Os dados das entrevistas serão coletados mediante termo de consentimento livre e esclarecido tanto da 

instituição, como dos alunos participantes, com auxílio de gravador. Posteriormente transcritas, as entrevistas 

serão analisadas mediante os pressupostos da análise de conteúdo.  
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Resumo 

Os museus são espaços culturais e educativos, que dialogam com diferentes públicos e de forma 

intensa, com escolas (Pereira, 2007). A constatação da grande afluência de público escolar às 

instituições museais levou diversos pesquisadores a investigarem as especificidades e o grande 

potencial educativo dessa relação, com estudos que objetivam a melhoria do aproveitamento 

didático das visitas pelos alunos, a compreensão dos processos de aprendizagem, avaliação de 

práticas, entre outros (Sepulveda, 1998 apud Martins, 2011). Por sua vez, a ampliação de ações 

que procuram induzir a Educação Integral no Brasil, no sentido de proporcionar tempos e 

espaços educativos ampliados, que levem em conta a cidade como território educativo e a 

educação como processo multidimensional (Leclerc; Moll, 2012), tem valorizado a articulação 

entre espaços de educação não-formal e formal. Uma iniciativa recente foi a implementação do 

Programa Mais Cultura nas Escolas (PMCE), firmado entre o Ministério da Educação e o 

Ministério da Cultura, com a finalidade de fomentar ações que promovam o encontro entre o 

projeto pedagógico de escolas públicas e experiências culturais em curso nas comunidades 

locais. Neste contexto, a presente pesquisa tem como problema a apreensão dos sentidos e 

significados atribuídos por professores de escolas públicas e educadores de museus, sobre a 

relação museu/escola. Por meio de pesquisa qualitativa e tendo como pressuposto teórico-

metodológico as categorias da Psicologia Sócio-Histórica, os procedimentos de coleta de dados 

ocorrerão em duas fases: serão enviados questionários (online) para a totalidade de museus e 

escolas participantes do PMCE no Brasil, inscritos nos eixos “Educação Museal” e “Educação 

Patrimonial” (aproximadamente 30 museus e 30 escolas), onde as atividades e projetos 

desenvolvidos serão identificados e mapeados. Após análise quantitativa e qualitativa destes 

dados, serão realizadas entrevistas semidirigidas com um professor da escola de menor Ideb 

(respondente da pesquisa) e com o educador do museu parceiro, que realizou o projeto com a 

mesma escola. Sendo assim, a análise será feita através de núcleos de significação (Aguiar; 

Ozella, 2006) e buscará compreender como se constitui o diálogo pedagógico entre a escola e 

o museu no PMCE, através das vivências e da fala dos profissionais envolvidos nesta relação e 

os impactos desta política pública interssetorial para a prática docente no cotidiano escolar e, 

para as práticas educativas nas instituições museais. 
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Resumo 

A conjuntura atual da educação básica nos apresenta dados motivadores em relação ao acesso 

da criança na escola. As séries iniciais do Ensino Fundamental (6 a 10 anos- 1º ao 5º ano), etapa 

de ensino objeto de estudo dessa pesquisa possui a maior taxa de frequência, sendo de 97,2% 

(UNICEF,2014). Por mais que este dado nos mostre uma grande conquista, ainda existe a 

necessidade de atendimento total das crianças pertencentes a esta etapa de ensino. Além da 

questão da universalização do acesso, existe uma grande preocupação, intensificada atualmente, 

mas que vem tomando força desde a década de 1980 que diz respeito à qualidade da educação 

brasileira. Hoje a grande preocupação está em torno da permanência, aprendizagem e 

progressão da criança na idade adequada. A qualidade do ensino está garantida em lei conforme 

determinado pelo art. 205 e 206 da Constituição Federal de 1988 e também pela LDB de 1996, 

sendo o dever à educação não somente do Estado, mas também da família, devendo acontecer 

com a colaboração da sociedade. Diante do exposto, essa pesquisa possui como questão diretriz: 

Quais os sentidos e significados atribuídos à qualidade da educação por professores dos anos 

iniciais da rede municipal de Londrina? Para responder a esta questão, a pesquisa investigará, 

a partir dos desafios existentes no desempenho da atuação desses professores, os sentidos e 

significados que eles atribuem à qualidade da educação. A pesquisa possui método de natureza 

qualitativa, sendo utilizada a teoria metodológica da Psicologia Sócio-Histórica, que 

possibilitará o direcionamento e fundamentação da pesquisa, bem como o embasamento para 

análise dos dados coletados. A coleta de dados será feita por meio do “método de conversação” 

de Fernando González Rey com professores do 3º e 5º ano de escolas municipais de Londrina, 

e as análises serão feitas empregando os núcleos de significação. 
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Resumo 

Esta pesquisa pretende identificar os aspectos positivos e negativos da realidade das escolas do 

ensino primário de Luanda e Lubango, a partir do depoimento de professores da rede pública. 

O presente trabalho divide-se em quatro capítulos onde, no primeiro capítulo sobre Angola, se 

pretende descrever a sua geografia, população e características. O segundo capítulo, sobre a 

evolução do sistema educacional e a lei de bases de 31 de dezembro de 2001- lei 13/01, de 

dezembro de 2001, trata do relato de fatores essenciais sobre a situação da educação em Angola, 

desde o antigo sistema português, relatando o clima que o país enfrentou nas áreas econômicas, 

políticas, sociais e as necessidades encontradas ou diagnosticadas que levaram a elaboração e 

aprovação de uma nova Reforma do Sistema Educativo no país que deu origem à Lei de Bases 

do Sistema de Educação. O terceiro capítulo, sobre a situação atual do ensino primário em 

Angola, propõe-se a trazer a realidade das escolas do Ensino Primário (EP) de Angola, desde a 

sua nova estrutura baseada na legislação atual, assim como seus objetivos. Busca-se também 

trazer indicadores que mostram o quanto há de avanço, retrocesso, qualidade e metas a serem 

atingidas nos próximos anos. No quarto capítulo, sobre o método, será explicitada a análise do 

conteúdo e a entrevista semiestruturada como técnica de coleta de informações. Foram 

entrevistados seis professores que atuam no magistério primário nas cidades de Luanda e 

Lubango, sendo que estão na fase de transcrição das gravações para posteriormente se proceder 

a devida análise. Terminada a fase de transcrição das entrevistas, será feita leitura flutuante 

como meio da atividade da pré-análise e à escolha das categorias de análise de acordo com as 

respostas dos entrevistados. Até o atual momento das entrevistas feitas, foi possível assinalar 

que o ensino primário em Angola ainda enfrenta grandes dificuldades mesmo tendo sido 

instalado a reforma educativa. Os relatos dos professores mostram muitas dificuldades e 

desafios a serem superados desde a própria infraestrutura, materiais didáticos e até as políticas 

voltadas para a questão da formação de um quadro docente qualificado para atender a demanda 

dos alunos do ensino primário e o próprio currículo que norteia o ensino primário. Muitos 

professores ainda não assimilaram a questão da monodocência por falta de preparo. Cabe ao 

Ministério da Educação, juntamente com o Governo reverem e fazerem novos diagnósticos de 

modo a combater tais debilidades que o ensino primário enfrenta e ouvir esses professores sobre 

a realidade vivenciada no dia a dia das suas atividades docentes, a fim de traçarem metas que 

possam permitir uma educação de qualidade para todo o ensino em Angola. 
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Resumo 
O presente estudo descreve os objetivos e procedimentos propostos em uma pesquisa que visa 

compreender as representações sociais de jovens do ensino médio sobre o futuro. A pesquisa é 

parte de um estudo mais amplo, coordenado pela Prof.ª Dra. Clarilza Prado de Sousa e aprovado 

pelo CNPq, que tem como desafio compreender o contexto psicossocial em que se dá a 

construção que o jovem e os professores realizam sobre sua representação de futuro. A coleta 

de informações será realizada junto a estudantes do ensino médio regular de escolas públicas 

estaduais da cidade de São Paulo, de ambos os sexos. O critério de seleção será amostragem 

não probabilística e por conveniência. A técnica utilizada será a evocação livre de palavras. O 

instrumento para coleta de informações será um questionário de associação ou evocação livre 

com termo indutor Futuro. Após transcrição do material, ele será analisado pela análise de 

conteúdo temática. A Teoria das Representações Sociais será o suporte para análise dos dados. 

Em um estudo piloto para a verificação do instrumento, foi possível observar que os jovens 

identificam futuro com questões ligadas à subsistência material (emprego, profissão) ou 

constituição de família (família, filhos, casamento). Com este trabalho pretende-se auxiliar e 

subsidiar atividades de orientação de jovens em escolas.  
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Resumo 
Discutir a autoridade do professor e sua prática em sala de aula é fundamentalmente importante 

nos dias de hoje. A sociedade se modificou e com ela, as expectativas em relação a esta 

discussão. Na complexa relação que se estabelece entre educador e educando, a tênue 

proximidade entre os conceitos de autoridade e de autoritarismo costumam se revelar por meio 

de atitudes inconscientes dos educadores. No presente estudo, busca-se compreender como o 

professor representa a sua autoridade em sala de aula à luz das teorias das Representações 

Sociais. Para tal, a pesquisa será realizada em duas etapas, a primeira será constituída por um 

período de observação de uma sala de aula do ensino Fundamental I, de uma escola pública 

municipal da cidade de São Paulo. Posterior ao período de observação, os professores deverão 

responder a questões onde serão levantadas situações a respeito da relação entre aluno e 

professor, assim como circunstâncias que traduzem o cotiando da sala de aula, e por meio delas, 

identificar concepções e ideários do educador em relação à sua autoridade. A teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici inspira tanto a estruturação da matriz de questões 

e situações que serão colocadas aos educadores, quanto à análise das respostas. 
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Resumo 

O estudo objetivou realizar uma articulação teórica da Teoria das Representações Sociais (TRS) 

(MOSCOVICI, 1961) com as Teorias da Pesquisa da Paz (TPP) (GALTUNG, 1969; JARES, 

2007) aplicada nas investigações da Educação para a Paz. Em uma era no qual os fenômenos 

das violências, das injustiças, das desigualdades sociais e outras tantas mazelas que constituem 

a Cultura Belicista (JAMES, 1985) se agravam e comprometem o desenvolvimento da Paz 

conforme a Organização das Nações Unidas (1999), Galtung (1969) e outros investigadores e 

organizações, torna-se fundamental ser desenvolvida uma Cultura de Paz. Segundo Gibson 

(2012) já há nas pesquisas em representações sociais alguns estudos que se dedicam a investigar 

algumas das muitas problemáticas societais que obstaculizam o desenvolvimento da Paz, 

contudo, escassos são os estudos que realizam uma articulação teórico-reflexiva da TRS e das 

TPP. Neste sentido, reconhecendo as potencialidades que as investigações em representações 

sociais já oferecem em identificar e analisar os elementos culturais que perpassam grupos e 

sujeitos apontamos que a TRS se firma como um valoroso instrumento teórico-metodológico 

para melhor entendermos as crenças e valores que perfazem a Cultura Belicista e assim 

possibilita estruturar uma educação pacifista direcionada para cada grupo e sociedade baseada 

na Cultura de Paz. Nessa perspectiva, a segunda potencialidade que emerge na articulação 

teórica da TRS e das TPP ao buscarmos desenvolver a Educação para a Paz, está assentada em 

permitir analisarmos aspectos subjetivos e comportamentais que devem ser reelaborados ou 

ensinados. Educar para a Paz, tendo como base a potencialidade conectiva do aborte teórico 

reflexivo das TRS e das TPP, permite, fundamentalmente, analisarmos as problemáticas 

societais da Cultura Belicista em sua dimensão histórica, subjetiva e comportamental; e 

estabelecermos uma educação que reelabora, crenças, valores e representações segundo a 

Cultura de Paz.  
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Resumo 

Dentre as ações do Sistema de Proteção Escolar da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo para a prevenção de conflitos e combate à violência no ambiente escolar está prevista, 

desde 2010, a atuação do professor mediador escolar e comunitário (PMEC), que tem como 

objetivo o acompanhamento dos alunos na convivência com outros integrantes dos diversos 

segmentos escolares e o desenvolvimento de um projeto que amplie fatores de proteção e coíba 

eventuais fatores de vulnerabilidade e conflitos inerentes a esta convivência. Diante da ainda 

recente proposta, de suas indefinições e de seus inúmeros desafios, esta pesquisa procura 

ampliar os conhecimentos produzidos acerca da prática dos PMECs, identificando os sentidos 

e significados da mediação de conflitos entre os professores mediadores da região do Vale do 

Paraíba Paulista, a partir do referencial teórico-metodológico materialista histórico dialético. 

Para a produção das informações foram realizadas 4 sessões de grupos focais com 8 

participantes e observações em uma escola de Ensino Médio, em que atuam dois professores 

mediadores. A análise das informações baseia-se nos procedimentos teórico-metodológicos 

denominados “núcleos de significação” (AGUIAR e OZELLA, 2013), que permite a abstração 

dos dados de forma a apreender a materialidade histórica e dialética das significações 

constituídas pelos participantes a sua atividade de mediação de conflitos junto à escola e 

comunidade. Os resultados preliminares desta pesquisa indicam que os PMECs se candidatam 

à função de mediador por necessidade financeira de complementação de carga horária e salário 

e iniciam suas atividades sem formação e conhecimentos que julgam adequados. Relatam 

intenção de realizar uma atividade transformadora como mediador, mas percebem-se 

sobrecarregados e responsáveis por inúmeras demandas cotidianas, que acabam gerando formas 

de atuação forçadamente apaziguadoras, naturalizantes e judicializantes diante das situações 

compreendidas como expressões de conflitos escolares e, sobretudo, sociais. Espera-se que os 

resultados da pesquisa, ainda em andamento, possam contribuir para a compreensão dos 

conflitos escolares sob a perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, para a recente e desafiadora 

prática de mediação dos PMECs e para o fortalecimento das instituições escolares como 

espaços de diálogo e transformação social. 
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Resumo 

A presente pesquisa tem como problema central investigar os conhecimentos profissionais que 

os coordenadores pedagógicos (CPs) percebem que incorporaram em sua prática, decorrentes 

dos estudos proporcionados pelo Mestrado Profissional Formação de Formadores da PUC-SP. 

Muitos coordenadores pedagógicos assumem o cargo sem qualquer experiência ou 

conhecimento profissional para o desempenho de suas demandas e necessitam, portanto, de 

formação para isso. Esses profissionais têm retornado à universidade para busca de apoio 

teórico e prático para o desenvolvimento de sua tarefa de formador e na direção de atender suas 

necessidades formativas para o desempenho dessas tarefas. Importa saber, então, se esse retorno 

tem contribuído, na visão desses profissionais, para ampliar seus conhecimentos profissionais, 

atendendo, assim, ao alargamento da sua profissionalização. Neste sentido, os objetivos desta 

pesquisa são: resgatar as atribuições dos CPs propostas por documentos da Prefeitura Municipal 

de São Paulo; investigar se o retorno à universidade ressignificou a prática desses CPs e 

identificar os conhecimentos profissionais que o curso proporcionou, ambos por meio da 

percepção dos próprios sujeitos. Para alcançar os objetivos propostos, está sendo feita pesquisa 

bibliográfica para aprofundamento de alguns estudos, tais como: funções e atribuições do CP 

(ALMEIDA e PLACCO); conhecimentos profissionais (ANDRÉ, COCHRAN-SMITH e 

SHULMAN) e pesquisa documental da rede municipal de São Paulo. Além disso, o 

procedimento de coleta de informações será grupo de discussão, cuja análise busca 

fundamentação na metodologia de pesquisa qualitativa.  

O grupo de discussão será composto por oito coordenadores pedagógicos, de diferentes 

Diretorias Regionais da Educação (DREs) e modalidades de ensino – tanto Educação Infantil 

quanto Ensino Fundamental, egressos, entre os anos de 2013 e 2105, do Mestrado Profissional 

Formação de Formadores da PUC-SP.Com os resultados obtidos, espera-se discutir as 

dificuldades encontradas pelos CPs em sua trajetória relacionadas às suas atribuições legais e o 

quanto uma formação de qualidade pode contribuir para a aquisição de conhecimentos deste 

profissional, por meio de estudos, discussões, reflexões e pela pesquisa realizada, como propõe 

o Formep. 
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Resumo 

O presente estudo tem como foco a inserção profissional dos egressos do Programa Residência 

Pedagógica, oferecido pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Essa pesquisa é 

uma parte de pesquisa maior do CNPQ e de cujo grupo de pesquisadores a minha orientadora 

participa:  De acordo com Poladian (2014) os programas de iniciação à docência promovem um 

progresso na formação inicial e possibilitam a inserção dos licenciandos no ambiente escolar a 

fim de aproximar a realidade desses espaços e instigar a articulação entre a teoria e a prática 

profissional. Acreditamos que os egressos do Programa Residência Pedagógica tenham um 

melhor desempenho nos primeiros anos da carreira e uma maior pretensão em permanecer no 

magistério. No entanto, não encontramos nas pesquisas aspectos que apontam os processos de 

inserção do egresso nos primeiros anos de carreira ou como estão vivenciando a inserção 

profissional no magistério. Sendo assim o objetivo geral da pesquisa é investigar como egresso 

do Programa Residência Pedagógica, vivencia os primeiros anos de carreira. E os objetivos 

específicos são identificar fatores considerados pelos egressos que facilitaram ou dificultaram 

a sua iniciação na profissão; verificar quais as estratégias utilizadas pelo egresso para enfrentar 

os desafios encontrados no exercício profissional; conhecer os saberes mobilizados na prática 

profissional; verificar como os gestores das escolas avaliam a atuação dos egressos no 

desempenho do exercício profissional. Para atingir os objetivos dessa pesquisa está sendo 

realizado uma pesquisa qualitativa e que faz parte de estudo de caso do Programa Residência 

Pedagógica da Unifesp e que terá como sujeito um egresso desse Programa e que se encontra 

em processo de iniciação como docente na educação básica. Para a coleta de dados será 

realizada observação da prática do egresso no ambiente escolar e também entrevista com esse 

egresso e com o gestor da escola onde ele atua. Os materiais necessários são: roteiros de 

entrevistas com o egresso e com o gestor, roteiro de observação da atividade pedagógica. Na 

análise dos dados, os aspectos focalizados serão: Socialização Profissional, Papel do Contexto 

Institucional na Iniciação Profissional e o Desenvolvimento Profissional Docente. Portanto, 

pretende-se com os resultados da pesquisa conhecer as experiência e desafios encontrado pelo 

egresso nos primeiros anos de docência e assim identificar as contribuições do programa na 

inserção profissional. 
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Resumo 

A presente pesquisa faz parte de um projeto mais amplo denominado “Panoramas da Infância 

e da Adolescência: um estudo fenomenológico sobre ações psicoeducativas em instituições”, 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa ECOFAM (“Práticas Educativas e Atenção 

Psicoeducacional na Escola, Família e Comunidade”) consistindo em um estudo que começou 

a ser realizado em um Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) tendo como 

objetivo compreender o que desejam os estudantes com deficiência intelectual ao buscarem sua 

formações nesse equipamento educacional por meio da escolarização. Tal pesquisa justifica-se 

pela escassez de materiais que tenham como foco a fala e experiência dos próprios alunos com 

deficiência. O CIEJA em questão fica na cidade de São Paulo, no bairro da Brasilândia e o 

trabalho a ser desenvolvido iniciou-se com observações das turmas de ensino regular, que 

contam também com a presença dos alunos com deficiência, cuja participação se dá a partir de 

tarefas e atividades adaptadas. Ainda houve observações em salas de Apoio e Acompanhamento 

à Inclusão (SAAI), que ocorrem em contra turno ao horário de aula regular, bem como 

acompanhamento de atividades realizadas por uma psicóloga da APAE de São Paulo. As 

pesquisas deste projeto são de cunho participativo e qualitativo. Esta pesquisa conta com alguns 

momentos na busca da compreensão das expectativas das pessoas com deficiência sobre sua 

escola: observação, conforme colocado e entrevistas reflexivas que, segundo Szymanski e 

Szymanski (2013) são entendidas como uma prática psicoeducativa que leva em conta e 

valoriza o conhecimento prévio do entrevistado, descaracterizando assim, uma relação 

hierarquizada entre entrevistador e entrevistados. Os participantes são estudantes com 

deficiência intelectual de ambos os sexos e de variadas idades, totalizando vinte e quatro alunos, 

que estão regularmente matriculados estando distribuídos em três grupos de oito membros. A 

análise das narrativas dos alunos será feita a partir da ideia de sentido no seu entendimento 

fenomenológico (CRITELLI, 1996). A pesquisa encontra-se em fase de sistematização das 

perguntas norteadoras para as entrevistas. 
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo identificar a extensão do vocabulário receptivo de um 

grupo de crianças de 3 a 6 anos de uma escola particular da cidade de São Paulo. Pergunta-se: 

como evolui a linguagem receptiva de crianças de 3 a 6 anos? Há uma correlação entre a 

extensão do vocabulário receptivo das crianças de 6 anos e as habilidades iniciais de 

escrita?  Um dos elementos fundamentais para a vida social é dominar bem a linguagem. A 

linguagem oral é formada por um sistema finito de princípios e regras que possibilitam a um 

falante codificar significado em sons e, a um ouvinte, decodificar sons em significado (RIPER, 

1997). A literatura apresenta muitos estudos que mostram a relação entre a linguagem oral e a 

linguagem escrita, pois o vocabulário é uma dimensão da linguagem de maior importância, e 

deve ser amplo e variado. Para isso, necessita ser desenvolvido nos primeiros anos de vida, pois 

além de favorecer no desenvolvimento do pensamento da criança, facilita também a 

alfabetização. A linguagem oral pode ser receptiva e expressiva. Linguagem receptiva é a 

capacidade do indivíduo em compreender o que ouve, isso é, compreender a linguagem oral. 

Linguagem expressiva é habilidade do indivíduo falar e se comunicar oralmente. O contexto 

teórico da pesquisa é o da Psicologia Cognitiva (STERNBERG, 2008). A pesquisa será 

realizada em uma escola particular que atende crianças provenientes de famílias de nível 

socioeconômico alto da cidade de São Paulo. A primeira etapa contará com 120 alunos. Eles 

serão divididos em 4 grupos, de acordo com a faixa etária, no qual cada grupo será composto 

por 30 alunos, sendo 15 meninas e 15 meninos. O instrumento para medir a extensão da 

linguagem receptiva será o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody: versão tradicional 4. 

Será utilizada a tradução para o Português feita pela mestranda Cinthia Dileine Ruzzante 

Tibério. A segunda etapa será apenas com o grupo de crianças de 6 anos, no qual será 

realizada  uma prova de leitura e uma prova de escrita para correlacionar a linguagem oral com 

a linguagem escrita. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta o estado da questão sobre práticas educativas maternas utilizadas na regulação do 

comportamento dos filhos e o desenvolvimento da compreensão social das crianças no período pré-escolar, entre 4 e 5 

anos de idade, que é objeto de investigação da pesquisa realizada no Programa de Doutorado em Educação: Psicologia 

da Educação da PUC-SP. A compreensão social compreende a habilidade de atribuir estados mentais, como emoções, 

desejos, intenções e crenças, a si mesmas e a outros, que crianças desenvolvem nos primeiros anos de vida, tornando 

possível, assim, regular suas próprias ações e prever as ações de outras pessoas, denominada na literatura científica de 

teoria da mente (Wellman, 2014). No processo de desenvolvimento da compreensão social, a linguagem exerce um 

importante papel, pois, como principal instrumento de representação cognitiva e de mediação simbólica, é ela que 

possibilita à criança representar estados mentais, nomeando-os, identificando-os e distinguindo-os. Dessa forma, a 

qualidade das interações linguísticas favorece, na criança, o desenvolvimento da compreensão social (Maluf & Gallo-

Penna, 2011, Wellman, 2014). Com a elaboração do estado da questão, foi possível situar o objeto de investigação no 

estado atual da produção científica na área em que ele se insere, definir as especificadas da abordagem teórico-

metodológica a ser utilizada e identificar possíveis contribuições que a pesquisa em andamento trará para o 

conhecimento científico sobre o objeto investigado. O levantamento de dados foi realizado nas plataformas CAPES, 

EBSCOhost, PubMed e BVS. Na busca, foram utilizados os seguintes descritores: práticas educativas maternas, práticas 

parentais, estilos parentais e estratégias parentais. Muitos são os estudos que apontam uma relação significativa e positiva 

das práticas educativas utilizadas pelas mães com o desenvolvimento da compreensão social dos filhos. Contudo, foram 

encontrados apenas três estudos que investigaram as práticas educativas maternas, com ênfase na análise da linguagem 

utilizada pelas mães, especificamente em situações disciplinares: um estudo com mães e filhos ingleses (Ruffman & 

cols., 1999); um estudo com mães e filhos chineses (Lewis & cols., 2006); e um estudo com mães e filhos iranianos 

(Shahaeian & cols., 2014a). Os três estudos apresentaram, predominantemente, resultados na mesma direção, indicando 

que práticas educativas que privilegiam interações linguísticas promovem a reflexão da criança sobre as consequências 

do seu comportamento e incluem explicações sobre emoções, desejos e crenças, estão relacionadas positivamente com 

o desempenho das crianças nas tarefas que mediam a compreensão social. Entretanto, enquanto, em um estudo, a 

predominância do tipo de prática educativa utilizada pelas mães, a linguagem empregada por elas e fatores 

sociodemográficos relacionados à família (como por exemplo, o número de irmãos), apresentaram correlações positivas 

com o desempenho das crianças nas tarefas realizadas com elas, em outros, essas mesmas variáveis, foram pouco ou 

não significativas. As diferenças entre estes resultados, sugerem que as comparações interculturais podem ajudar a 

compreender como ocorre o desenvolvimento da compreensão social nas crianças e indicam que a qualidade das 

interações linguísticas, como fenômeno cultural, é um fator de elevada importância para o desenvolvimento cognitivo 

da criança, pois, tem na linguagem, o principal mediador para nomear estados mentais e compreender o que as pessoas 

sentem, desejam ou pensam. 
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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo sistematizar os dados sobre o processo de construção do 

projeto, montagem e apresentações da peça teatral Morte e Vida Severina (1965), que inaugura 

o TUCA, Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Para tanto, foi consultado o 

Dossiê Morte e Vida Severina, presente no acervo do Centro de Documentação e Memória do 

TUCA (CDM-TUCA) e foram feitas quatro entrevistas com pessoas que estiveram envolvidas 

na montagem da peça. Os documentos e as entrevistas forneceram informações sobre o período 

em que ocorreu a montagem da peça, a ditadura empresarial-militar brasileira, os movimentos 

de resistência à ditadura, o papel da Igreja Católica nesse processo, a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo naquele momento histórico, a construção do teatro, o movimento 

estudantil na PUC-SP e, sobretudo, o processo que deu origem ao projeto, montagem e 

apresentação de Morte e Vida Severina, que foram a base da análise realizada. Como resultado, 

foram definidos três eixos de análise: aspectos históricos, formativo-educacionais e 

institucionais. Concluiu-se que Morte e Vida Severina constituiu-se como espaço formativo 

para estudantes universitários, movimento de resistência ao regime de exceção, e objetivou um 

momento histórico e o compromisso ético-político de estudantes e profissionais com a realidade 

brasileira. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de doutorado, 

desenvolvida em um município da Grande São Paulo, com 15 coordenadores pedagógicos 

iniciantes – com até 3 anos de exercício -, responsáveis pelos professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental. Buscou-se inspiração na pesquisa-ação (Thiollent, 1985), com o objetivo 

de construir, coletivamente, uma “proposta” de formação e analisar seus indícios no 

planejamento das ações formativas dos CPs participantes e seu acompanhamento, por outros 

profissionais que colaborem para que se atinja esse fim. Inicialmente, fez-se um levantamento 

das necessidades formativas dos participantes, a partir do qual se elaborou um ementa da 

formação, que foi apresentada e aprovada por eles. Em seguida, foram desenvolvidas reuniões 

quinzenais, cujas pautas eram discutidas com a coordenação da equipe de assistentes técnicos 

pedagógicos (responsáveis pela formação continuada dos participantes) que dava continuidade 

aos temas durante a supervisão do trabalho dos coordenadores pedagógicos. A ação de 

formação presencial durou 8 meses, com carga horária de 30 horas. Além disso, o pesquisador 

e os participantes continuarão em interação virtual por mais 2 meses, totalizando mais 30 horas 

de formação a distância, utilizando a ferramenta Google Classroom. Ao final do processo será 

realizado um grupo de discussão com os participantes, para avaliar a ação, bem como 

entrevistas com a coordenação da equipe de assistentes técnicos pedagógicos e supervisores de 

ensino, com a mesma finalidade. Os dados produzidos e transcritos serão analisados com 

inspiração na análise de prosa (André, 1983). Os resultados parciais sugerem que o processo de 

construção colaborativa dos conteúdos da formação, assim como o acompanhamento realizado 

pelos assistentes técnicos pedagógicos e supervisores, fez com que o grupo de participantes se 

engajasse com o próprio trabalho, ressignificando suas práticas de formação dos professores, 

em seus contextos de trabalho. Observou-se, também, que os participantes encontraram nas 

reuniões de formação, um espaço importante para refletir e replanejar o seu trabalho 

coletivamente.  
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Resumo 

Diferentes autores têm defendido que a formação de professores deve partir do exercício da profissão por 

meio da corresponsabilidade da escola em promover diferentes modalidades de formação (PLACCO et 

all., 2006, 2009 ;  GATTI et all., 2013). Subsidiado por essa discussão, este trabalho tem em vista 

compreender quais significados e sentidos são atribuídos por professores de Fundamental e assessores das 

áreas de conhecimento à assessoria pedagógica sistemática que acontece em uma escola particular, de 

ensino bilíngue, situada na Zona Oeste de São Paulo. Buscamos verificar se a assessoria pedagógica se 

configura como uma modalidade formativa considerada relevante para a formação continuada de 

professores na escola. Este estudo se valeu da análise qualitativa dos dados gerados a partir da aplicação 

grupo de discussão e de questionário.  A análise dos dados está sendo realizada mediante os referenciais 

da análise de conteúdo. A discussão em grupo aconteceu com dois grupos, grupo de professores e grupo 

de assessores pedagógicos. As sessões de grupo foram realizadas na escola, em dois dias diferentes e 

seguiram um roteiro planejado em três partes, sendo elas: questões de aquecimento, questões centrais, 

questões de encerramento. Cada grupo participou de um encontro, com a duração aproximada de 1 hora 

e 40 minutos. As interações foram registradas por meio de áudio e vídeo e transcritas posteriormente. O 

questionário continha questões a respeito das características dos participantes (informações que estão 

sendo úteis na análise de dados) e questões de aproximação à temática abordada no grupo focal. Os 

primeiros ensaios de análise permitem verificar alguns temas que poderão configurar como categorias de 

análise, sendo eles: espaço para refletir coletivamente sobre o trabalho, troca por sujeitos em diferentes 

níveis de profissionalidade, trabalho colaborativo de formação na busca pela autonomia do fazer 

pedagógico, marcas da instituição no desenvolvimento do trabalho, conflitos entre os papéis do 

coordenador pedagógico e assessor, relação entre currículo e formação de professores promovida na e pela 

escola. A reflexão sobre a prática por profissionais que partilham de um propósito comum - qualificar a 

atuação e desenvolver melhores práticas para a sala de aula -, cada um em seu momento de formação, 

interessados em partilhar dúvidas, convicções, saberes, contribui para promover a formação do que 

NÓVOA (2013) chama de “professor coletivo”, onde a formação com foco no desenvolvimento das 

competências individuais dá lugar ao desenvolvimento de competências coletivas com vistas a integrar 

um conjunto de modos coletivos de produção e de regulação do trabalho. Consideramos os momentos de 

assessoria grandes aliados na busca por uma formação de professores dentro da escola que promova esse 

importante fim.  

 

GATTI, Bernadete Angelina et al..Por uma política nacional de formação de professores. São Paulo: 

Editora Unesp, 2013. 

NÓVOA, Antonio. Nada substitui um bom professor: propostas para uma revolução no campo da 

formação de professores. In: GATTI, Bernadete Angelina et al..Por uma política nacional de formação 

de professores. São Paulo: Editora Unesp, 2013, p. 199-210. 

PLACCO, Vera M. N. de S.; SOUZA, Vera L. T. de. (Orgs). A aprendizagem do adulto professor. São 

Paulo: Edições Loyola, 2006. 

PLACCO, Vera M. N. de S.; SOUZA, Vera L. T. de. Saberes e trabalho do professor: que aprendizagens? 

Que formação? In: ENS, Romilda T.; VOSGERAU, Dilmeire S. R.; BEHRENS, Marilda A. (Orgs.). 

Trabalho do professor e saberes docentes. Curitiba: Champagnat, 2009, p. 81-98.   



IX Mostra de Psicologia da Educação 

“Psicologia da Educação na Contemporaneidade” 

 

196 
 

 
APRENDIZAGENS E RELAÇÕES NO TEMPO E ESPAÇO ESCOLARES: SUAS RESSIGNIFICAÇÕES NO CONTEXTO DO 

PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (PEI) 
 

Rafael Conde Barbosa, FEDUC, conderafael26@gmail.com 

Vera Maria Nigro de Souza Placco, PUC-SP, veraplacco@puscp.br 

 

Palavras-chave: Programa Ensino Integral (PEI); Educação Integral; Escola de Tempo Integral (ETI). 

 

Resumo 

Na presente pesquisa, desejei saber: o que pensam os sujeitos que transitam na escola (discentes, docentes, coordenadores, gestores e outros 

funcionários) sobre o Programa Ensino Integral (PEI), do qual participam; que aprendizagens pessoais e relacionamentos estabelecem na escola; e 

quais ressignificações são desenvolvidas por esses sujeitos, quanto aos espaços e os tempos escolares. Parti da hipótese de que as relações 

potencializadas pelo PEI poderiam converter-se, ou estariam convertendo-se, em aprendizagens que colocam docentes, discentes e gestores como 

protagonistas de sua ação e de seus projetos de vida. A tese defendida foi a de que, se as condições materiais e imateriais oferecidas pela escola 

forem seguidas de uma construção efetiva de uma proposta pedagógica, por todos os sujeitos, a escola de Ensino Integral poderá converter-se em 

um espaço no qual todos poderão aprender, não só conteúdos curriculares, mas também a relacionar-se e a ressignificar o espaço escolar. A análise 

documental realizada indicou que as escolas que desenvolviam atividades em tempo integral não obtinham êxito pois não eram oferecidas 

condições materiais e imateriais para a oferta de atividades no contraturno escolar, os docentes não reconheciam o trabalho desses profissionais e 

isso, às vezes, era motivo de desmotivação para os profissionais e alunos. Essa falta de articulação na proposta e implementação das escolas de 

tempo integral gerava impacto na relação dos docentes com os alunos, pois não havia tempo para a criação de laços entre esses sujeitos. Procedi a 

uma pesquisa qualitativa, com observações, (no período de um ano e meio - segundo semestre de 2013 até o segundo semestre de 2014) e 

entrevistas, em duas escolas públicas, uma de Ensino Fundamental – Anos Finais e outra de Ensino Médio. Participaram das entrevistas 15 

discentes, nove docentes, dois coordenadores gerais e três coordenadores de área, dois vice-diretores, dois diretores e uma coordenadora da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. As falas dos sujeitos foram agrupadas de acordo com as similaridades que apresentaram, 

destacando-se aquilo de singular e próprio que esses sujeitos manifestaram em suas falas e em seu comportamento observado por mim, dando 

origem às seguintes categorias: a) Condições materiais e imateriais para a implementação do programa e b) Aprender e reaprender a interagir em 

diferentes níveis e a trabalhar no espaço escolar. Utilizei como referencial teórico os trabalhos de Teixeira (1959, 1962), Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2012), Paro (1988a, 1988b, 2010, 2011), Cavaliere (2007), Imbernón (2010) e Dayrell (1996, 2012) – que pesquisam/pesquisaram as relações 

dentro de escolas com ensino regular e de escolas com programas ou projetos de educação integral –, dentre outros autores. As análises permitiram-

me confirmar a hipótese inicial: que as relações desenvolvidas nas escolas participantes desta pesquisa convertem esses espaços em locais de trocas 

e de relações que, para além de conhecimentos curriculares, promovem aprendizagens que tornam esses sujeitos protagonistas de suas ações e de 

suas aprendizagens e construtores de seus projetos de vida. Os docentes e a equipe gestora são comprometidos e entusiasmados com o trabalho 

desenvolvido. O PEI oferece suporte pedagógico nos momentos de formação continuada com o professor coordenador geral e com o professor 

coordenador de área. A longa permanência diária na escola é indicada, pelos profissionais, como: fonte de estresse e cobranças, sejam elas, de 

planejamento, estudo e de organização; espaço de aprendizagem - aprender a trabalhar com o novo tempo; possibilidade de trabalhar coletivamente, 

no preparo das atividades com outros colegas na própria escola. A estrutura material e imaterial oferecida pelo PEI favorece que características 

desejam desenvolvidas ou potencializadas, tais como a capacidade de escuta, entre os colegas e com os alunos, e o trabalho coletivo, por meio das 

disciplinas eletivas. Essa escuta e a possibilidade de maior convívio, aliada a ações da gestão, favoreceu o fortalecimento de laços com a 

comunidade. Essas aprendizagens indicam que o comprometimento é reforçado e assumido por esses profissionais quando reconhecem a 

transformação no comportamento dos discentes, que se tornam mais cônscios de seu papel como alunos e proativos em relação à sua formação e 

ao cuidado com aqueles que chegam à escola, acolhendo e integrando os novos colegas ao programa. 
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Resumo 

Este texto apresenta um projeto de pesquisa de doutoramento que pretende mostrar a tutoria acadêmica entre 

pares realizada no Mestrado Profissional em Educação: Formação de Formadores (FORMEP), da PUC-SP, 

como uma ação inovadora no âmbito da pós-graduação stricto sensu. A ampla revisão bibliográfica realizada 

apontou uma escassez de estudos acerca do tema, uma vez que, de todos os estudos localizados, nenhum teve 

como contexto de investigação a pós-graduação stricto sensu, o que nos leva a pensar numa possível falta de 

iniciativas como esta, o que justificaria a realização da pesquisa que propomos aqui. Partimos da hipótese de 

que experiências e relações vivenciadas em espaços coletivos e colaborativos de formação podem ser geradoras 

de aprendizagens mútuas que, por sua vez, podem favorecer o desenvolvimento acadêmico e profissional dos 

sujeitos envolvidos. A tese que defendemos é de que a prática de tutoria acadêmica entre pares realizada no 

FORMEP caracteriza-se como esse tipo de espaço. Pretendemos realizar a coleta de dados com sujeitos que 

participam ou participaram, direta ou indiretamente, da ação tutorial foco do projeto de pesquisa, sendo estes: 

tutores (experientes e iniciantes), mestrandos (em início, meio e final de curso), egressos e professores do 

programa. O quadro teórico selecionado para fundamentar a pesquisa está constituído das concepções de: 

aprendizagem do adulto (PLACCO e SOUZA, 2006); metacognição (DAVIS, NUNES e NUNES, 2005; 

PLACCO e SOUZA, 2006; RIBEIRO, 2003); trabalho coletivo (PLACCO e SOUZA, 2010); trabalho 

colaborativo (BOAVIDA e PONTE, 2002); zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKI, 2001); e 

desenvolvimento profissional (GATTI, 2014; IMBERNÓN, 2011; MARCELO, 2009). Apresentar a tutoria 

acadêmica entre pares realizada no interior do FORMEP torna-se, para nós, uma necessidade, no sentido de 

divulgar essa prática, debatê-la, torná-la objeto de pesquisa e, quiçá, trazê-la como uma ação inovadora no 

âmbito da pós-graduação stricto sensu brasileira. 
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Resumo 

A presente pesquisa, em andamento, tem como objetivo contribuir para a compreensão do processo de formação 

docente, a partir da vivência desses professores em um Projeto Integrador inovador, proposto por uma 

Instituição de Ensino Superior Privada da Grande São Paulo e ainda identificar como esses professores 

universitários modificam sua visão da docência a partir dos desafios impostos em seu cotidiano por esta prática. 

A questão principal da pesquisa consiste em: O que torna a experiência um acontecimento que promove 

mudanças na maneira do professor ver sua docência? Sua abordagem é qualitativa e será conduzida por meio 

do Estudo de Caso. Os sujeitos da pesquisa serão 40 professores participantes do Projeto Integrador e que 

ministraram a disciplina no segundo semestre de 2014. A coleta de dados se deu inicialmente por fontes 

documentais, seguida de questionários e entrevistas.Diante da experiência proporcionada pela vivência junto a 

este grupo de professores, novas questões foram levantadas: Estariam estes professores passando pela 

experiência da reconstituição? Como teriam sido tocados pela experiência proporcionada pelo projeto? O que 

eles têm a dizer sobre sua autoformação? A partir de sua própria fala, como eles se sentem? Tais questões são 

relevantes para direcionar este estudo e definir seu principal questionamento: O que torna a experiência um 

acontecimento que promove mudanças na maneira de o professor ver sua docência? Para tanto, se tem como 

referencial teórico, no que abrange os saberes docentes, Larossa (2002, 2015) e Tardif (2000, 2002), e quanto 

à identidade profissional, Dubar (1997, 2006), Placco (2003, 2006, 2011) e Furlanetto (2005, 2010, 

2012).Podemos considerar que, até este momento da pesquisa, os professores nos revelam que passaram a dar 

uma nova conotação às atividades desenvolvidas nos projetos e, a partir daí, investigaremos quais aspectos 

influenciaram os professores para que modificassem sua visão da docência e como se reconstituíram, a partir 

da experiência vivenciada. A observação dos dados mostra uma imensa satisfação por parte da maioria destes 

professores em expor o resultado do seu trabalho, atitudes que agora se evidenciam com a participação em 

Congressos, Encontros e publicações em livros e revistas das pesquisas realizadas no Projeto Integrador. 
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Antes do movimento de ocupações das escolas estaduais de São Paulo pelos estudantes, revelando um 

fluxo contido de vontade de novos devires, este pesquisador, na condição de supervisor de ensino da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (que financia parcialmente esta pesquisa através do 

Programa Bolsa Doutorado), atuou por três anos na implantação e acompanhamento do Programa Ensino 

Integral (SEE, 2013) no qual, a adesão da comunidade escolar ao Programa, implica na adesão a um 

conjunto de princípios pedagógicos, dentre eles o Protagonismo Juvenil. No acompanhamento deste 

Programa consideramos observar, em nossa prática profissional, paulatino fortalecimento de estudantes e 

educadores em torno da promoção de projetos de vida pautados na apropriação dos conhecimentos do 

currículo escolar (a discussão sobre currículo não está no escopo desta comunicação), posto como condição 

para este fortalecimento, sendo que, o engajamento na elaboração e concretização de projeto de vida 

(COSTA, 2010), por cada estudante, é uma vivência em protagonismo juvenil (COSTA, 2005). Para este 

pesquisador, protagonismo juvenil compreendido como (a) participação ativa do estudante na estrutura de 

poder e tomada de decisão e (b) relação construtiva com o saber, em processos de ensino-aprendizagem 

colaborativos. Mais recentemente este pesquisador, na mesma condição profissional, tem atuado em 

escolas regulares que não integram o Programa e que, por um conjunto de condições históricas lutam 

contra o fracasso escolar (CHARLOT, 2005), muitas vezes sedimentado em práticas escolares 

excludentes, nas quais o protagonismo do estudante para o engajamento nas práticas acadêmicas não é 

posto como um processo de construção, mas como uma idealização do transplante histórico do aluno 

modelar da escola tradicional. Nessa confluência de destinos, de uma escola com princípios pedagógicos 

que, em tese, promovem o protagonismo juvenil e de uma escola que luta contra a cultura do fracasso 

escolar, é que, em termos metodológicos, inicialmente ouvimos, através de questionário online, atores de 

ambos os lados para, posteriormente, através da constituição de grupos focais, discutirmos com os sujeitos 

que se identificaram voluntariamente as práticas e vivências que tornam concretos os conceitos de 

protagonismo juvenil informados no questionário online.  Os resultados parciais indicam que o significado 

atribuído ao conceito está relacionado à atuação política dos estudantes nas relações de poder e de decisão, 

com poucas indicações de que esteja imbricado na relação com o saber. A nosso ver, e é esse um dos 

objetivos da discussão, o protagonismo juvenil, além da participação política, implica no engajamento na 

relação com o saber, exigindo dos educadores práticas de ensino colaborativas e reflexivas, o que poderia 

colaborar com a superação da escola de tradição frontal e bancária, favorecendo o deslocamento da 

centralidade da escola na atuação do professor para o protagonismo do estudante. 
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Resumo 

Este estudo pretende apresentar e explicar o processo de análise realizado a partir de dados 

produzidos em encontros de pesquisa e formação, com docentes de educação básica, em uma 

escola pública municipal de São Paulo. A referida pesquisa tem como objetivo geral a 

investigação acerca da dimensão subjetiva dos processos educacionais, para tanto, busca-se, a 

partir das significações constituídas por docentes sobre a realidade escolar, teorizar e refletir 

criticamente a respeito das propostas de formação vigentes, bem como engendrar práticas 

transformadoras de formação docente. O processo analítico em questão, fundamenta-se na 

psicologia sócio-histórica, utilizando como recurso de análise o procedimento metodológico 

núcleos de significação (AGUIAR e OZELLA, 2006, 2013; AGUIAR, SOARES, MACHADO, 

2015). A partir de tal material, os pesquisadores iniciaram o movimento de análise e teorização, 

buscando na materialidade das falas dos docentes, quais as possíveis aproximações a serem 

feitas, das significações daquele grupo de professores e seus condicionantes sócio históricos, 

de forma a auxiliarem na compreensão e intervenção junto àquela dada realidade. Como 

resultados preliminares, destacamos dois núcleos de significação, sendo que o primeiro núcleo 

abrange alguns conceitos científicos que se confundem quanto a função social da atividade 

docente e o segundo, contradições presentes quando, nas falas dos professores, se aborda a 

questão da profissionalização docente. 
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Resumo 

Ao se relacionar com o mundo, o homem transforma-o e é transformado se constituindo por 

meio desse movimento dialético. Para compreender como o desenvolvimento do homem, 

entendido como possível na atividade de apropriação da cultura historicamente acumulada 

utilizamos a perspectiva da psicologia sócio-histórica. O grupo “Atividade Docente e 

Subjetividade” do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

da PUC-SP, tem produzido estudos sobre a dimensão subjetiva dos processos educacionais, por 

meio das significações constituídas pelos envolvidos nesse processo, mais especificadamente, 

os professores. A aproximação dos pesquisadores com a escola em que foi desenvolvida a 

pesquisa revelou a necessidade dos envolvidos em desenvolver estudos na área de direitos 

humanos. Decidiu-se pela realização de um trabalho que tinha como objetivo a pesquisa e a 

formação dos professores, tendo como tema central os direitos Humanos na escola. Nosso 

objetivo, analisar os sentidos e significados que os professores atribuem aos direitos 

humanos.  Realizada em uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, sendo 

realizados encontros com os profissionais na escola. Participaram professores de Ensino 

Fundamental I e II. Foram seis encontros, que tiveram como finalidade discutir o tema direitos 

humanos, os encontros foram gravados em áudio e, posteriormente transcritos para análise das 

falas dos participantes. A discussão realizou-se dentro da disciplina projeto na universidade. Os 

dados foram analisados por meio de Núcleos de Significação (AGUIAR, OZELLA, 2013) e 

indicaram que há uma série desafios a serem compreendidos, enfrentados, e superados, tais 

como: a compreensão de que somente a religião pode auxiliá-los na relação com os pais e 

alunos; visão de que a falta de punição causada pelo respeito aos excessivos direitos dos alunos 

é responsável pela dificuldade de organizar e efetivar o processo de ensino-aprendizagem. 

Conclui-se que a continuidade da parceria entre a escola colaboradora e o grupo de pesquisa 

“Atividade Docente e Subjetividade” é fundamental para aprofundar as análises, produzir um 

conhecimento que apreenda e explique as questões levantadas de modo a possibilitar 

transformações no cotidiano escolar, auxiliando na articulação dos professores e sua 

consequente reflexão sobre as relações estabelecidas entre os alunos e a escola, gestores, 

colaboradores e universidade.  
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Resumo 

O homem por meio da sua relação com o mundo transforma-o e, ao mesmo tempo, se constitui. 

A partir da psicologia sócio-histórica é possível afirmar que o indivíduo nasce com as 

potencialidades para se humanizar e o seu desenvolvimento se dá na atividade de apropriação 

da cultura historicamente acumulada. O grupo “Atividade Docente e Subjetividade” do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP tem 

produzido estudos vinculados à dimensão subjetiva dos processos educacionais, 

especificadamente, às significações constituídas pelos sujeitos da comunidade escolar, tendo 

em vista que a subjetividade é uma das dimensões da realidade objetiva e que, nesta condição 

de particularidade pode revelar processos sociais. A inclusão de pessoas com deficiência é uma 

questão a ser pesquisada, pois a sociedade, muitas vezes, reproduz concepções naturalizantes e 

atribui aos indivíduos incapacidades devido às determinadas características que, para a 

psicologia sócio-histórica, podem ser compensadas via processo de aprendizagem. Essa 

pesquisa tem como objetivo analisar os sentidos e significados que os professores e 

coordenadores atribuem ao processo de inclusão do aluno com deficiência. A pesquisa foi 

realizada em uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, iniciando em 2015 (em 

andamento). Participam professores do ensino Fundamental I e II e coordenação pedagógica, 

totalizando 11 profissionais da educação. Para a produção de dados foram realizados cinco 

encontros na escola, que tiveram como finalidade discutir sobre o tema inclusão escolar. Os 

dados estão em processo de análise por meio dos Núcleos de Significação (AGUIAR; 

OZELLA, 2013). Os resultados parciais revelam que a deficiência do aluno é vista como uma 

limitação no processo ensino-aprendizagem; há dependência de fatores externos (laudo, 

família) para legitimar as decisões da escola no processo ensino-aprendizagem; o (des) interesse 

do aluno como um aspecto fundamental no processo ensino-aprendizagem e a importância da 

ação do professor para criar o interesse no aluno. Concluiu-se que esses encontros são 

importantes para a construção de espaços coletivos que permitem não apenas a troca de 

experiências entre o grupo de profissionais da educação e pesquisadores, mas, sobretudo, 

apreender a subjetividade escolar, revelando, assim, caminhos para a transformação e para a 

construção do conhecimento.  
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Resumo 

A partir da Psicologia Sócio-Histórica, fundamentada no Materialismo Histórico Dialético, este trabalho tem 

como objetivo apresentar o processo de produção crítico e colaborativo de uma pesquisa, realizado durante as 

atividades da disciplina Projeto referente à pesquisa “A Dimensão Subjetiva dos Processos Educacionais”. O 

movimento de discussão teórica sobre a prática permitiu criarmos zonas de inteligibilidade sobre a realidade 

em foco, gestando questionamentos que orientaram o processo de pesquisa e formar, tais como: Como alinhar 

a demanda dos profissionais da escola aos objetivos da pesquisa? Como enfrentar a demanda da escola, em 

geral urgente, a partir das condições objetivas (tempo de curso, rotatividade e características dos acadêmicos) 

do grupo de pesquisadores? Acreditamos que as análises dos pesquisadores, ocorridas durante o processo em 

questão, pautadas na crítica e na autocrítica, ofereceram elementos favoráveis ao debate sobre o processo de 

constituição do pesquisador na sua atividade de pesquisar e colaborar na formação de profissionais da educação, 

professores e equipe gestora da unidade escolar. Como resultado preliminar, podemos apontar que durante as 

atividades realizadas na disciplina Projeto, mais especificamente na ação interventiva, os pesquisadores 

ressignificaram sua atuação na Escola e na prática acadêmica, recorrendo a novas contribuições teórico 

metodológicas. 
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