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EDITORIAL

N

o ano em que a Associação Brasileira de Psicopedagogia prepara seu
X Congresso Nacional, temos o prazer de trazer a público uma edição
repleta de temas variados, instigantes e autores consagrados.
Abre este número, um interessante estudo apresentado por Giuseppina
Antonia Sandroni, Sylvia Maria Ciasca e Sônia das Dores Rodrigues, “Avaliação
da evolução do perfil motor de pré-escolares com necessidades educativas
especiais após intervenção psicomotora breve”. Buscaram as autoras avaliar
e comparar o perfil psicomotor de crianças do ensino infantil com necessidades
educativas especiais, antes e após intervenção psicomotora breve. Grande parte
dos participantes, que apresentavam perfil motor inadequado para a idade
cronológica no momento da avaliação inicial, demonstraram evolução, qualitativamente, em todos os aspectos analisados, apontando para a importância
da abordagem psicomotora rotineira junto a crianças do ensino infantil com
necessidades educativas especiais, como meio de maximizar o desempenho
global da criança e, como consequência, o seu aprendizado.
O artigo “Programa de estimulação cognitiva “Ativamente” para o Ensino
Infantil”, de Jucelia Santos Ganz, Luce Malba Campos, Patricia Botelho da
Silva, Tatiana Pontrelli Mecca, Roselaine Pontes de Almeida, Camila Rennhard
Bandeira de Melo, Maria Marta de Sousa Correa, Marialda Carvalho Furtado
Mendes e Elizeu Coutinho de Macedo, teve por objetivo investigar o efeito do
programa de estimulação cognitiva “Ativamente” em crianças pré-escolares. Os
resultados demonstraram que houve incremento significativo no desempenho
nos testes de inteligência, atenção, fonoarticulatório, nomeação de letras e
leitura por soletração, bem como diminuição no tempo de nomeação de cores
e objetos, indicando aumento na velocidade da nomeação automática rápida.
Os resultados demonstram a importância da estimulação precoce para o desenvolvimento de habilidades cognitivas que são preditoras de desempenho
acadêmico.
O estudo sobre a compreensão da forma como os professores da escola pública percebem as dificuldades de aprendizagem de seus alunos deu origem
ao artigo “Dificuldade de aprendizagem no ensino fundamental e médio: a
percepção de professores de sete escolas públicas de São Paulo-SP”, escrito por Francisco Frederico Neto, Andréa Cristina Cardoso, Harumi Nemoto
Kaihami, Kátia Osternack, Andreia de Fátima Nascimento, Carolina Luísa Alves
Barbieri e Marina Emiko Ivamoto Petlik. Segundo tal pesquisa, os professores
participantes conceberam a dificuldade de aprendizagem como algo muito frequente na sua prática cotidiana e referiram dificuldades no seu enfrentamento.
“Uma experiência fílmica na escola”, de Mariana Pereira dos Reis e Leda
Maria Codeço Barone, foi elaborado a partir da dissertação “O garoto”, de
Charlie Chaplin: desvendando o apelo de uma obra de arte em sala de aula,
realizada no curso de Pós-Graduação em Psicologia Educacional, do Centro
Universitário FIEO, Osasco/SP, e teve por objetivo apresentar e discutir os
apelos emocionais e psíquicos da experiência com o referido filme. Pode-se
observar o imenso valor da experiência fílmica na escola, pois a mesma permitiu uma maior elaboração psíquica dos alunos, além de mobilizar muitos
saberes existenciais.
Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 1-3
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“Protocolo Lince de Investigação Neurolinguística (PLIN): instrumento
lúdico para conhecer habilidades de leitura e escrita” é o trabalho enviado por
Renata Savastano Ribeiro Jardini, Lydia Savastano Ribeiro Ruiz, Walderlene
Ramalho e Andrea Villela de Paula. A partir da pesquisa e da experiência das
autoras na área, foi composto o denominado Protocolo Lince de Investigação
Neurolinguística (PLIN), que agrupa, em cinco tipos de habilidades distintas,
questões cujas respostas analisadas mostraram-se importantes no diagnóstico
de alguns dos mais conhecidos transtornos de aprendizagem.
Os professores estão contemplados na pesquisa “Educação para a sexualidade e prevenção da violência sexual na infância: concepções de professoras”,
de Raquel Baptista Spaziani e Ana Cláudia Bortolozzi Maia, que teve como
foco analisar a opinião de tais profissionais sobre a educação para a sexualidade na infância, bem como sobre a prevenção da violência sexual infantil.
Essa pesquisa revelou a premente necessidade da inserção desses temas na
formação inicial e continuada dos professores, para que se reconheçam como
protagonistas na prevenção da violência sexual infantil.
É de Andréa Carla Machado, Cindy Vail e Maria Amelia Almeida a interessante pesquisa “Colaboração escolar na perspectiva da educação inclusiva
americana”, que objetivou observar, sistematicamente, intervenções realizadas
pelos professores regular e especial em instituições escolares americanas. As
observações realizadas nas salas de aulas se mostraram importantes para verificar a forma de desenvolvimento da colaboração dos professores perante os
alunos com necessidades especiais, bem como os atendimentos especializados
e os programas de avaliação e monitoramento desenvolvidos pelos professores
em sala de aula. Esse material forneceu subsídios para a construção de parâmetros consistentes de atendimentos para serem aplicados como recursos para
montagem de programas de consultoria colaborativa em pesquisas futuras na
realidade brasileira.
O artigo especial desta edição traz como tema a “Psicomotricidade no
contexto da Neuroaprendizagem: contribuições à ação psicopedagógica”.
Nele, Sonia Moraes e Maria Fernanda de Matos Maluf objetivaram compreen
der como se desenvolve o processo de aprendizagem na criança e para tal
buscaram as contribuições de três áreas: Psicomotricidade, Psicopedagogia
e Neuroaprendizagem. Embasaram-se em revisão bibliográfica, que cobriu
os seguintes recortes: Psicomotricidade e contribuições à aprendizagem; Psicopedagogia, definição de objeto e formas de atuação; Neuroaprendizagem,
princípios e contribuições às práticas educativas. Os artigos selecionados e
analisados confirmam os benefícios do diagnóstico e intervenção precoces às
crianças em situação de risco, ou que apresentem dificuldades ou transtornos
de aprendizagem, a existência de lacunas graves na formação dos profissionais
da Educação, o que, em combinação com dificuldades e carências das próprias
crianças, explica o crescente índice de fracasso escolar no País. Constataram
haver demanda por revisão do currículo em Pedagogia, que permita o retorno
da disciplina Psicomotricidade, além de inclusão da Neuroaprendizagem como
disciplina, em licenciaturas e especializações voltadas à Educação.
Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 1-3
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“Compreendendo o impacto do TDAH na dinâmica familiar e as possibilidades de intervenção” é de autoria de Edyleine Bellini Peroni Benczik e
Erasmo Barbante Casella. Esse artigo de revisão é baseado em pesquisas nacionais e internacionais, obtidas por meio da PubMed, SciELO e em livros sobre
transtorno de déficit de atenção/hiperatividade e foca o impacto que o referido
transtorno tem sobre a dinâmica familiar. Os resultados obtidos demonstram
urgência na elaboração de projetos de intervenção e de orientação junto aos
pais, a fim de promover a saúde mental de todos os membros da família e do
próprio portador, minimizando o impacto negativo e os prejuízos decorrentes.
Finaliza esta edição o artigo de revisão “Neurociência e o déficit intelec
tual: aportes para a ação pedagógica”, enviado por Marlene Cabral de Souza
e Claudia Gomes, cujo objetivo é compreender as contribuições que a Neurociência pode oferecer para a aprendizagem dos alunos com síndrome de
Down, em relação às dinâmicas e ações pedagógicas favorecedoras do acesso,
permanência e desenvolvimento escolar, como fundamentado pelos preceitos
da educação inclusiva.
Na certeza de haver contribuído para uma edição de conteúdo proveitoso e
instigante, em nome do Conselho Editorial da Revista Psicopedagogia, agradeço aos autores que enviaram seus trabalhos e desejo excelentes momentos
de reflexão e aprendizagem aos nossos leitores.
Irene Maluf
Editora
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Avaliação da evolução do perfil motor de
pré-escolares com necessidades
educativas especiais após intervenção
psicomotora breve
Giuseppina Antonia Sandroni; Sylvia Maria Ciasca; Sônia das Dores Rodrigues

RESUMO – O objetivo desse estudo foi avaliar e comparar o perfil psicomotor
de crianças do ensino infantil (EI) com necessidades educativas especiais (NEE),
antes e após intervenção psicomotora breve. Participaram do estudo 5 crianças do
nível II, participantes de uma Sala de Recursos Multifuncional de Escola Publica.
Duas crianças tinham transtorno do espectro do autismo (TEA), duas não tinham
diagnóstico definido e uma tinha deficiência intelectual. Para avaliação foram
utilizados: 1) Inventário Portage Operacionalizado, para obtenção de dados relativos
a socialização, cognição, linguagem e autocuidados; 2) Escala de Desenvolvimento
Motor, para avaliação do perfil psicomotor. Em seguida, foi elaborado um programa
de intervenção psicomotora individual, com duas sessões/semana, totalizando 24
sessões, com a finalidade de estimular as funções psicomotoras defasadas. Finalizado
o programa interventivo, as crianças foram reavaliadas com os mesmos instrumentos
mencionados. Os dados obtidos foram analisados de forma qualitativa e quantitativa
(Programa SAS System for Windows, versão 16.0). Todas as crianças apresentaram
perfil motor inferior à idade cronológica no momento da avaliação inicial, bem como nos
aspectos relativos à cognição, linguagem e autocuidados; defasagem em socialização
também foi observado nas duas crianças com TEA. Após o processo interventivo, não
foi observada diferença estatisticamente significativa entre os dados obtidos antes e
após a intervenção. Entretanto, qualitativamente constatou-se evolução de 4 crianças
em todos os aspectos analisados. Considera-se, então, que a abordagem psicomotora
rotineira junto a crianças do ensino infantil, com NEE pode maximizar o desempenho
global da criança e, como consequência, o seu aprendizado.
UNITERMOS: Desempenho psicomotor. Avaliação. Educação especial. Desen
volvimento infantil.
Giuseppina Antonia Sandroni – Universidade Estadual
de Campinas UNICAMP, Faculdade de Ciências Mé
dicas (FCM), São Paulo, SP, Brasil.
Sylvia Maria Ciasca – Universidade Estadual de Cam
pinas UNICAMP, Faculdade de Ciências Médicas (FCM),
São Paulo, SP, Brasil.
Sônia das Dores Rodrigues – Universidade Estadual de
Campinas UNICAMP, Faculdade de Ciências Médicas
(FCM), São Paulo, SP, Brasil.

Correspondência
Sonia das Dores Rodrigues
E-mail: rodrigues.sdd@gmail.com

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 4-13

4

Intervenção e Avaliação Psicomotora Breve

maiores as chances de se evitar (ou minimizar)
defasagem na aprendizagem infantil.
Se isso é verdade para crianças com evolução
dentro dos padrões da normalidade, é ainda mais
importante para aquelas que tem algum comprometimento estrutural e/ou funcional.
Especificamente no que diz respeito aos indivíduos com deficiência intelectual (DI), diversos
autores relatam a relação entre deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento motor6-10.
Mansur & Marcon6, ao traçarem o perfil motor de crianças e adolescentes com deficiência
mental moderada, constataram, por meio da
Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), que
essa população possuía alteração da motricidade, resultando em padrão motor classificado
como muito inferior.
No que se refere a indivíduos com TEA, há
relatos de idade motora geral abaixo do esperado
para a idade cronológica11, assim como dispraxia.
Em relação a este último aspecto, MacNeil &
Mostofsky10 investigaram e compararam praxias,
desenvolvimento motor e conhecimento postural
em três grupos de crianças com TEA, transtorno
de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e
desenvolvimento típico. Os dados demonstraram
que os sujeitos dos grupos experimentais (TEA
e TDAH) tiveram prejuízo significativamente
inferior, porém somente as crianças com TEA
tiveram desempenho compatível com dispraxia.
É importante ressaltar, no entanto, que a
defasagem não significa que esses indivíduos
não podem atingir grau satisfatório de desenvolvimento motor nos diferentes estágios do
desenvolvimento12.
Em estudo de caso com uma criança com 6
anos de idade com diagnóstico de TEA associado
à Síndrome do X- Frágil, constatou-se evolução
positiva (psicomotora e comportamental), após
intervenção psicomotora13.
Trabalhos como os mencionados anteriormente, em que se demonstra a eficácia da intervenção psicomotora em crianças com Necessidades
Educativas Especiais (NEE) junto a crianças do
ensino infantil, são escassos. Quando existentes,
estes têm como foco o contexto clínico.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento motor é definido como
um processo sequencial, contínuo, atrelado à
idade cronológica e dependente da interação de
diversos fatores, tais como biologia do indivíduo,
requisitos das tarefas e condições ambientais,
sociais, intelectuais e emocionais. A relação de
todos esses fatores possibilita à criança adquirir
gradualmente uma série de habilidades que vão
de movimentos simples e desorganizados a movimentos organizados e complexos1,2.
É nos anos iniciais que a criança desenvolve
sua motricidade básica e, para tanto, aspectos
relacionados à consciência corporal, direcional e
espacial, bem como sincronia, ritmo e sequência
motora, que são essenciais para tal desenvolvimento3,4. Também é nesse período que se dá o
processo inicial de escolarização.
Na perspectiva da psicomotricidade, corpo,
cérebro e mente fazem parte de um todo que
constitui o ser humano e, sendo assim, a motricidade não pode ser dissociada da aprendizagem
infantil, inclusive, a acadêmica.
Para comprovar tal relação, diversos estudos
têm sido realizados. Em um deles foi investigada
a relação entre lateralidade e desempenho em
leitura e escrita, em 166 crianças do 3o ano do
ensino fundamental. Os dados obtidos demonstraram que as crianças com dominância lateral
completa tiveram desempenho significativamente melhor nessas habilidades, quando comparado àquelas que tinham lateralidade cruzada5.
Nesse sentido, é importante que o planejamento pedagógico na escola inclua atividades
estruturadas e sistematizadas, voltadas para
o desenvolvimento psicomotor dos seus alunos. No entanto, esse planejamento requer
capacidade dos profissionais em reconhecer e
analisar as principais fases de desenvolvimento
das funções psicomotoras elementares, ou seja,
motricidade global e fina, equilíbrio, esquema
corporal, lateralidade, praxias e organização
espaço temporal. Com isso se pode monitorar
e identificar possíveis atrasos e, quando for o
caso, implementar intervenções precocemente.
Como se sabe, quanto mais ações preventivas,
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avaliação a faixa etária de 5 a 6 anos de
idade;
3) Escala de Desenvolvimento Motor (EDM)
de Rosa Neto et al.4, para avaliação do
perfil motor, mais precisamente, da mo
tricidade (fina e global), equilíbrio, la
teralidade, esquema corporal e orientação
espaço temporal. O Kit EDM e outros
materiais indicados pelo Manual de Ava
liação Motora4 foram utilizados na ava
liação das crianças.
A partir dos resultados obtidos foi elaborado um Programa de Intervenção Psicomotora
Individual, com duração de 45 a 50 minutos,
realizado em duas sessões por semana (por 12
semanas), totalizando 24 sessões. A finalidade de
tal programa foi estimular as funções psicomotoras defasadas. Todas as sessões foram realizadas
na própria escola (na Sala de Recursos ou pátio).
Antes de cada sessão, os objetivos foram traçados
e, ao término da mesma, era feito registro do
desempenho da criança em formulário elaborado
para o seguimento.
Finalizado o programa interventivo, as crianças foram reavaliadas com os mesmos instrumentos mencionados.
Os dados obtidos foram analisados de forma
qualitativa e quantitativa. O Programa SAS System for Windows (versão 16.0) foi utilizado para
a avaliação estatística. Foi considerado como
significativo valor de p igual ou inferior a 0,05.
Ao final, foi realizada devolutiva com os pais,
onde foi entregue relatório individual e orientações gerais para o seguimento da criança. Uma
cópia do referido relatório foi entregue e anexado
ao prontuário da criança na escola.

As instruções do Ministério da Educação (MEC)
e legislações vigentes que tratam sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE)14-17
destacam, dentre as atribuições do professor
de AEE, a elaboração, execução e avaliação
do plano de AEE do estudante. Porém o que se
observa é que não há avaliações e intervenções
sistematizadas no contexto escolar. Tal fato é
que motivou a realização do presente estudo,
que teve como objetivo principal avaliar e comparar o perfil psicomotor de crianças do ensino
infantil (EI) com NEE, antes e após intervenção
psicomotora breve. Também foi identificado se as
habilidades de cognição, linguagem, socialização e autocuidados são alteradas após o referido
processo interventivo.
MÉTODO
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) (Processo 38108714.4.0000.5404).
Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa
com delineamento experimental com testagem
pré e pós-intervenção.
Participaram do estudo cinco crianças de
ambos os gêneros, com idade entre 5 e 6 anos,
que não apresentavam comprometimento motor.
Todas estavam matriculadas no ensino infantil
(Nível II), em Escola Municipal do interior do
Estado de São Paulo, e frequentavam Sala de
Recursos duas vezes por semana, no contraturno
do ensino regular, por indicação de profissionais
e/ou instituições especializadas. Os pais foram
informados sobre o teor da pesquisa e assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
Para avaliação dos sujeitos foram utilizados
os seguintes instrumentos:
1) Entrevista de anamnese, com os responsáveis legais;
2) Inventário Portage Operacionalizado (Wil
liams & Aiello18), para obtenção de dados
relativos à socialização, cognição, linguagem e autocuidados, segundo orientação
do manual. Foi utilizado como base nesta

RESULTADOS
Das cinco crianças com necessidade educativa especial que constituiu a presente casuística,
duas tinham TEA e uma tinha deficiência intelectual (DI). As demais ainda não tinham diagnóstico definido e frequentavam a Sala de Recursos
por indicação de seus professores, em função de
apresentarem sinais indicativos de comprometimento cognitivo, como por exemplo: dificuldade
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para segurar lápis, pouca concentração para as
atividades, dificuldade para memorizar rotinas
simples escolares, irritabilidade, comportamento
alterado, fala sem conexão com o contexto e falta
de coordenação motora global. Na Tabela 1 estão
especificados os dados desta casuística.
A avaliação motora inicial demonstrou que
todas as cinco crianças tinham defasagem em
todas as funções avaliadas e, assim, apresentaram idade motora inferior (negativa), em relação
à idade cronológica (Figura 1).
Especificamente no que diz respeito à lateralidade, 3 sujeitos (1, 3 e 5) demonstraram
homogeneidade (destro completo); os demais
sujeitos (2 e 4), sem diagnóstico definido, apresentaram lateralizada cruzada e indefinida,
respectivamente.
No que se refere às habilidades de socialização, cognição, linguagem e autocuidados,
avaliados por meio do Inventário Portage Operacionalizado18, constatou-se que os sujeitos 1
e 5 (com diagnóstico de TEA) tiveram os piores
desempenhos, ou seja, o sujeito 1 não pontuou
nas habilidades de socialização e linguagem e o
sujeito 5 não pontuou em cognição e linguagem.
Os demais sujeitos (2, 3 e 4) tiveram pontuação
máxima em socialização, mas não nas demais
habilidades analisadas.
Na Tabela 2, apresenta-se a síntese das atividades realizadas durante o processo interventivo. Ressalta-se que tais atividades estimulavam,
além das funções psicomotoras de base, outras
funções cognitivas, tais como: linguagem atenção, memória, socialização, afetividade, dentre
outros.

Após a intervenção psicomotora, as crianças
foram submetidas à reavaliação com os mesmos
instrumentos já descritos. No que se refere à
Avaliação Motora4, constatou-se que apenas o
sujeito 1, com quadro de TEA acentuado, não
apresentou evolução nas funções psicomotoras
avaliadas. Os demais sujeitos evoluíram após a
intervenção, porém, a diferença não foi estatisticamente significativa (Teste de Mann-Whitney),
conforme se observa a seguir:
a) Sujeito 1, com diagnóstico de TEA: não
apresentou evolução em nenhuma função psicomotora. Como consequência, a
idade negativa aumentou, já que se leva
em consideração a idade cronológica (que
era maior na reavaliação);
b) Sujeito 2, sem diagnóstico concluído:
apresentou evolução na motricidade fina
(p=0,317). motricidade global (p=0,317),

Figura 1 – Apresentação da idade cronológica (em azul) e
da idade motora geral (em vermelho) das crianças avaliadas
com a EDM.

Tabela 1 – Apresentação da casuística.
Sujeito

Gênero

Idade (em anos)

Etapa escolar

Diagnóstico

1

M

5

Infantil (II)

TEA (CID F84.8)

2

M

5

Infantil (II)

Sem laudo diagnóstico

3

F

6

Infantil (II)

Deficiência intelectual (CID F70.0)

4

M

5

Infantil (II)

Sem laudo diagnóstico

5

M

5

Infantil (II)

Espectro Autista (CID F84.0)

Legenda: M = masculino, F = feminino, TEA = Transtorno do Espectro Autista, CID = Classificação Internacional de Doenças.
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No que se refere às habilidades de linguagem, autocuidados, cognição e socialização,
observa-se que, do ponto de vista quantitativo,
houve pouca evolução após a intervenção psicomotora breve. Ainda, que essa evolução só foi
observada nas crianças que ainda não tinham
diagnóstico definido, ou seja, o sujeito 2 apresentou evolução em cognição e o sujeito 3 em
cognição e linguagem (Tabela 4).
Entretanto, do ponto de vista qualitativo,
nota-se a seguir que melhoras importantes foram
observadas em quatro dos cinco sujeitos deste
estudo.
a) Sujeito 1. Criança com diagnóstico de
TEA e comprometimento acentuado. Não
apresentou qualquer evolução nas funções psicomotoras e nem nas habilidades

equilíbrio (p=0,317) e orientação espacial
(p=0,317);
c) Sujeito 3, com deficiência intelectual:
apresentou evolução na motricidade fina
(p=0,317), equilíbrio (p=0,317), e esquema corporal (p=0,317);
d) Sujeito 4, sem diagnóstico concluído:
apresentou evolução na motricidade fina
(p=0,317), equilíbrio (p=0,317) e organização temporal (p=0,317);
e) Sujeito 5, com diagnóstico de TEA: diferentemente do sujeito 1, este sujeito
apresentou evolução na motricidade fina
(p=0,317), equilíbrio (p=0,317) e esquema corporal (p=0,317).
Na Tabela 3, são apresentados os dados obtidos antes e após a intervenção psicomotora.

Tabela 2 – Síntese das principais funções psicomotoras estimuladas durante o processo interventivo.
Número de sessões das principais funções motoras trabalhadas

Sujeito

MF

MG

E

EC

OE

OT/L

1

5

9

6

7

6

8

2

7

8

7

7

6

6

3

8

7

6

8

7

10

4

9

8

7

8

5

5

5

7

8

7

6

8

8

Legenda: MF = motricidade fina; MG = motricidade geral, E = equilíbrio, EC = esquema corporal, OE = orientação espacial;
OT = orientação temporal; L = lateralidade.

Tabela 3 – Apresentação do resultado da Avaliação Motora4 dos sujeitos,
antes e após a intervenção psicomotora breve.
Sujeito

IM1-MF

IM2-MG

IM3 – E

IM4 – EC IM5 – OE IM6 – OT

IC (m)

IMg (m)

Idade
Negativa
(m)

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré

Pós

1

36

36

24

24

24

24

0

0

60

60

0

0

67

70

24

24

43

46

2

36

48

36

48

24

36

48

48

48

60

48

48

63

66

40

48

23

16

3

48

60

72

72

48

60

48

60

60

60

48

48

73

76

54

60

20

16

4

36

36

24

48

36

48

36

48

48

48

48

60

71

74

38

48

33

26

5

36

48

24

24

24

48

0

24

48

48

0

0

64

67

22

32

42

35

Legenda: IM = idade motora, MF = motricidade fina, MG = motricidade global, E = Equilíbrio, EC = esquema corporal, OE =
organização temporal, OT = organização temporal, IC = idade cronológica, m = meses; IMg = idade motora geral, Pré = pré-intervenção psicomotora, pós = pós intervenção psicomotora.
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Tabela 4 – Resultado da avaliação de habilidades de socialização, cognição, linguagem e autocuidados,
por meio do Inventário Portage Operacionalizado18.

Sujeito

1

Porcentagem obtida nas diferentes habilidades, antes e após a intervenção
psicomotora breve (faixa etária 5-6 anos)
Socialização

Cognição

Linguagem

Autocuidados

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

0

0

81

81

0

0

26

26

2

100

100

27

45

64

64

13

13

3

100

100

81

81

57

57

46

46

4

100

100

18

45

71

78

33

33

5

54

54

0

0

0

0

20

20

Legenda: pré = antes da intervenção psicomotora, pós = após a intervenção psicomotora.

observou-se melhora em atividades que
exigiam coordenação motora fina, além
de demonstrar mais desenvoltura na fala
e na criatividade.
d) Sujeito 4: Criança sem laudo diagnóstico. Apresentou evolução na motricidade
global, equilíbrio, esquema corporal e
organização temporal. No Inventário Por
tage18, teve avanços em duas habilidades
(cognição e linguagem) e manteve a pontuação máxima em Socialização. Na Sala
de Recursos, demonstrou notável melhora
na definição de dominância manual, passando a utilizar apenas a mão esquerda
no uso do lápis. Houve, também, melhora
na grafia de letras e números e tal fato
interferiu positivamente na sua confian
ça e autoestima. Na sala de aula regular,
a criança em questão se tornou mais
comunicativa e participativa durante as
atividades realizadas em conjunto com as
demais crianças.
e) Sujeito 5: Criança com diagnóstico de
TEA. Apresentou evolução na motricidade fina, equilíbrio e esquema corporal.
Porém, no Inventário Portage18, manteve
todos os escores obtidos antes da intervenção psicomotora breve em socialização, cognição, linguagem e autocuidados.
Na Sala de Recursos, foi possível observar
melhora nas atividades que envolvem o

avaliadas pelo Inventário Portage18 nas
áreas de socialização, cognição, linguagem e autocuidados. Não foi observado
também qualquer alteração comportamental na Sala de Recursos, uma vez que
continuou apresentando comportamentos
estereotipados e pouca interação com a
professora durante as atividades.
b) Sujeito 2: Criança sem diagnóstico definido. Apresentou evolução na motricidade
fina, motricidade global, equilíbrio e orien
tação espacial. No Inventário Portage18,
já havia atingido pontuação máxima na
“socialização” antes da intervenção psicomotora breve e, na Reavaliação, houve
avanço nos itens relativos à “cognição”.
Na Sala de Recursos, foi observado: melhora no aspecto atencional durante a
execução e participação nas atividades.
Especificamente, passou a cumprir os objetivos propostos até o final da atividade,
com evidente determinação em cumprir
os desafios propostos.
c) Sujeito 3: Criança com deficiência intelectual. Apresentou evolução na motricidade fina, equilíbrio e esquema corporal.
No Inventário Portage18, manteve os mesmos escores obtidos antes da intervenção
psicomotora breve, em todas as habilidades (socialização, cognição, linguagem
e autocuidados). Na Sala de Recursos,
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corpo e movimento, mas não nos aspectos
relativos a linguagem, comunicação e so
cialização.
Por fim, a Figura 2 demonstra que houve evo
lução no perfil psicomotor de 4 das 5 crianças
do estudo, após período breve de intervenção
psicomotora (24 sessões).

atendidas no contraturno das aulas regulares, na
Sala de Recursos Multifuncionais17,19.
Especificamente no que se refere ao atendimento de crianças do ensino infantil, já está
muito bem estabelecido a importância da motricidade nessa etapa do desenvolvimento, bem
como a relação desta com a aprendizagem. Diante disso, seria importante que houvesse trabalhos
sistematizados, que demonstrassem a eficácia
da estimulação motora nessa população, pois a
literatura sobre esse tema é escassa.
A esse respeito, vale mencionar o artigo de
Silva20, que analisou a produção de trabalhos relacionados à temática corpo-educação no ensino
infantil e, para tanto, baseou-se nos trabalhos
apresentados em congressos organizados pela
Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, além
daqueles publicados pelos Encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação (ANPED), no período de 2004 a
2007. Constatou o autor que apenas 0,13% dos
trabalhos se referiam à temática investigada.
Essa carência de dados sistematizados é que
motivou a realização do presente estudo, que
teve como objetivo principal avaliar a evolução
do perfil psicomotor de pré-escolares com necessidades educativas especiais, antes e após
intervenção psicomotora breve.
Os dados obtidos são interessantes, já que
apontam para especificidades em função do tipo de
comprometimento das crianças que fizeram parte
deste estudo, cuja análise será discutida a seguir.
Analisando-se inicialmente as crianças com
TEA, observou-se que o sujeito 1 não apresentou
qualquer evolução no seu perfil psicomotor. Na
verdade, pode-se dizer que houve piora, uma
vez que a idade negativa aumentou no momento
da reavaliação, em função do aumento da idade
cronológica da criança. Destaca-se que essa
criança tinha comprometimento acentuado na
comunicação e interação social, além de padrão
de comportamentos, interesses e atividades
restritos e repetitivos. O sujeito 5, por outro
lado, com o mesmo diagnóstico e menor nível
de comprometimento, apresentou evolução na
motricidade fina, equilíbrio e esquema corporal,

DISCUSSÃO
Um dos aspectos essenciais para a saúde
infantil é o conhecimento sobre a processo normal de maturação e de desenvolvimento motor
da criança, pois desse modo se pode fazer o
diagnóstico e tratamento precoce daquelas que
tem atraso no desenvolvimento9. Tal fato é importante não apenas no tocante à área clínica
(profissionais de saúde/educação), mas também
no contexto escolar.
Em nosso país, uma série de leis regulatórias
vêm sendo publicadas com a finalidade de se
garantir e direcionar o atendimento das crianças
com necessidades educativas especiais, mais
especificamente com deficiências sensoriais ou
intelectual, TEA e altas habilidades.
Entretanto, a abordagem e o tipo de atendimento é definido por cada escola, segundo as
necessidades dos alunos. A partir da identificação destas é que se elabora a Proposta Político
Pedagógica (PPP). Quando necessário, crianças
com defasagem e baixo desempenho devem ser

Figura 2 – Evolução do perfil psicomotor dos sujeitos, após
a intervenção psicomotora breve.
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fato que se refletiu positivamente na Sala de
Recursos, nas atividades que envolviam corpo e
movimento, principalmente. Tais dados remetem
às seguintes considerações:
Primeiramente, é preciso ter claro que, assim
como em outros transtornos, há diferentes graduações de comprometimento no TEA e, desse
modo, desempenhos diferentes podem ocorrer
com a mesma metodologia de intervenção. Além
disso, é essencial que tais sujeitos recebam
intervenção multiprofissional, com médicos, fo
noaudiólogos e psicopedagogos. Porém, esses
profissionais devem estar em interação constante, de modo a maximizar a evolução global da
criança. Nesse sentido, a intervenção isolada na
escola não é indicada. No caso das duas crianças
deste estudo, ambas eram atendidas por equipe
multiprofissional em instituição especializada da
cidade e a escola, semestralmente, realiza reuniões com a equipe para troca de informações.
O sujeito 3, com deficiência intelectual, também apresentou evolução na motricidade fina,
equilíbrio e esquema corporal, fato que se refletiu no seu desempenho na Sala de Recursos (em
atividades que exigiam coordenação mora fina e
criatividade), bem como na desenvoltura da fala.
Tal fato é importante, já que demonstra que os
aspectos estimulados no processo interventivo
surtiram efeitos positivos em outros aspectos da
sua aprendizagem.
Por fim, os sujeitos sem diagnóstico definido
também apresentaram evolução no perfil motor,
mais especificamente, em motricidade (fina e
global), equilíbrio e orientação espacial (sujeito
2) e em motricidade global, equilíbrio, esquema
corporal e orientação temporal (sujeito 4). Esses
sujeitos foram os únicos que apresentaram certa
evolução também nas habilidades avaliadas pelo
Inventário Portage Operacionalizado18, ou seja,
cognição (sujeitos 2 e 4) e linguagem (sujeito 4).
O fato de tais sujeitos não terem diagnóstico
definido nos leva a levantar duas hipóteses, ou
seja, seu baixo desempenho seria decorrente
de inteligência limítrofe ou seria secundário à
defasagem no desenvolvimento psicomotor. Isso
porque, conforme se verifica na avaliação, essas

crianças também apresentaram perfil motor defasado (Tabela 3).
Crianças com inteligência limítrofe não apresentam traços físicos aparentes, mas têm defasagem entre a idade cronológica e a idade mental.
Outras características são: falta de iniciativa;
dificuldade para generalizar mecanismos racionais que lhes permitam desenvolver-se com
autonomia em situações cotidianas; dificuldade
na tomada de decisões e na resolução de conflitos; dificuldade para adaptar-se com êxito em
situações difíceis; baixo desempenho escolar;
dificuldade para estabelecer e manter relações
interpessoais, bem como em organizar o tempo
livre; baixa autoestima e baixa tolerância ao
fracasso e à frustração. Entretanto, com apoio
podem alcançar bom grau de autonomia21.
No caso de defasagem no desenvolvimento
psicomotor, se sabe que este pode interferir na
aprendizagem da criança. Isso porque, conforme
já mencionado, corpo, cérebro e mente fazem
parte de um todo que constitui o ser humano e,
sendo assim, a motricidade não pode ser dissociada da aprendizagem infantil.
Em ambos os casos deste estudo, depreende-se que estes tem melhor aparato biológico e, como
consequência, responderam melhor à intervenção psicomotora, que se refletiu em melhora dos
aspectos cognitivos, avaliados pelo Inventário
Portage18.
Chama-se, finalmente, a atenção para os
resultados obtidos pelo grupo como um todo,
independente do diagnóstico de base.
Apesar de a diferença estatística não ter sido
significativa, observa-se na Figura 2 que quatro
das cinco crianças tiveram evolução no perfil psicomotor, após período de intervenção breve (24
sessões em 3 meses). Depreende-se, então, que
a abordagem psicomotora favoreceu o processo
de maturação motora e, assim, possibilitou a
estimulação de aspectos perceptivos, simbólicos
e conceituais (Tabela 2). Com isso, depreende-se
que um tempo maior de intervenção traria resultados mais efetivos para as crianças em questão.
Chama-se, então, a atenção para a necessidade de discussão no meio educacional sobre
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matizadas no contexto escolar, com ganhos para
todos os envolvidos no processo pedagógico,
em especial para a personagem principal do
processo educativo: a criança.

as diretrizes que devem ser dadas ao Projeto
Pedagógico para o Ensino Infantil, envolvendo
todas as crianças dessa etapa educacional. É
certo que o contato com a linguagem escrita é
fundamental, porém a alfabetização nessa etapa
de ensino não deveria ser a única prioridade,
como vem ocorrendo, infelizmente, em muitas
instituições escolares. Conforme demonstrado
neste estudo, a abordagem psicomotora pode
favorecer outros aspectos do desenvolvimento
infantil (tais como cognição e linguagem) e
estes, por sua vez, são a base para a aprendizagem acadêmica.
Por fim, vale mencionar que o resultado positivo evidenciado neste estudo gerou interesse
por parte dos demais profissionais da escola.
Além disso, demonstrou aos mesmos que há
possibilidade de se realizar intervenções siste-

CONCLUSÃO
Este estudo demonstrou que houve alteração
do perfil psicomotor da maioria das crianças
(4/5) do ensino infantil, com necessidades educativas especiais, após período de intervenção
psicomotora breve. Mostrou, ainda, que após a
intervenção houve também alteração nas habilidades de cognição e linguagem em 2/5 crianças.
Foi sugerida a continuidade da intervenção
psicomotora na escola, de modo a maximizar
as funções psicomotoras e demais habilidades
defasadas (linguagem, cognição, socialização e
autocuidados).

SUMMARY

Motor profile developments in pre-school children with
special educational needs after brief psychomotor intervention
The aim of this study was to evaluate and compare the psychomotor profile of
kindergarten children with special educational needs (SEN), before and after brief
psychomotor intervention. The study included five children from level II, participants
from the Multifunction Resource Classroom of a Public School. Two children had
Autism Spectrum Disorder (ASD), two had no defined diagnosis, and one had
intellectual disability. We used for evaluation: 1) Operational Portage Inventory, in
order to obtain relative data, socialization, cognition, language, and self-care; 2)
Motor Development Scale to evaluate the psychomotor profile. Subsequently, we
designed a psychomotor intervention program for each individual, with two sessions
per week, totaling twenty-four sessions, in order to stimulate the lagged psychomotor
functions. Afterwards, with the end of the interventional program, the children were
reassessed with the mentioned instruments. The data was analyzed qualitatively
and quantitatively (SAS System program for Windows, version 16.0). At the time of
evaluation, all children had motor profile lower than the chronological age, either in
aspects of cognition, language, as self-care; lag in socialization was also observed
in both children with ASD. After the intervention process, no significant statistically
difference between the data obtained before and after the intervention was observed.
However, there was evolution of 4/5 children in all analyzed aspects. One can
conclude that the routine psychomotor approach on kindergarten children with SEN
can maximize their overall performance and, consequently, their learning abilities.
KEY WORDS: Psychomotor performance. Evaluation. Education, special. Child
development.
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Programa de estimulação cognitiva
“Ativamente” para o Ensino Infantil
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RESUMO – Intervenções no contexto educacional com crianças préescolares são de suma importância para o desenvolvimento de habilidades
cognitivas necessárias à aprendizagem. O presente estudo teve por objetivo
investigar o efeito do programa de estimulação cognitiva “Ativamente” em
crianças pré-escolares de São Luís/MA. Participaram do estudo 20 crianças
entre 3 e 6 anos de idade. Foram avaliadas inteligência, atenção, memória
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e linguagem, antes e após intervenção realizada, durante um período de 4
meses. Os resultados demonstraram que houve aumento significativo no
desempenho nos testes de inteligência, atenção, fonoarticulatório, nomeação
de letras e leitura por soletração. Da mesma forma, houve diminuição
significativa no tempo de nomeação de cores e objetos, indicando aumento
na velocidade da nomeação automática rápida. Os resultados demonstram a
importância da estimulação precoce para o desenvolvimento de habilidades
cognitivas que são preditoras de desempenho acadêmico.
UNITERMOS: Pré-Escolar. Cognição. Intervenção Precoce (Educação).

Para tanto, utilizou os dados do NELP e observou que a linguagem oral esteve entre as cinco
mais importantes habilidades para o desenvolvimento da leitura, incluindo conhecimento do
alfabeto, consciência fonológica, memória, nomeação automática rápida e escrita. Além disso,
comparando tarefas de vocabulário produtivo
(nomeação), compreensão auditiva e teste de
reconto de história, o vocabulário foi considerado o preditor mais proeminente e estável para
posterior compreensão leitora. Neste sentido,
o estudo de Spencer et al.4 também evidenciou
a importância do vocabulário para o posterior
desenvolvimento escolar.
Além do vocabulário, a habilidade de nomeação automática rápida (NAR) em crianças
pré-escolares é de extrema relevância para o
aprendizado5,6. A NAR se refere à capacidade de
nomear estímulos visuais o mais rápido possível,
mostrando o quão rápido o cérebro consegue
integrar informações visuais e linguísticas7. Essa
habilidade é apontada como uma importante
preditora da fluência em leitura em diferentes
línguas e culturas5,6,8-11. Um estudo longitudinal
realizado por Georgiou et al.11 demonstrou o
efeito preditivo da NAR em habilidades de leitura. Foram aplicadas as tarefas de nomeação de
cores e objetos. A análise do tempo de pausa de
nomeação se correlacionou positivamente com
as habilidades de leitura. Observou-se também
aumento das correlações entre nomeação rápida
e leitura à medida que os alunos progrediram do
Ensino Infantil para o Fundamental I.

INTRODUÇÃO
O processo de aprendizagem ocorre ao longo
da vida, durante todas as fases de desenvolvimento. No entanto, sabe-se que a infância
apresenta períodos sensíveis para determinadas
aprendizagens. Nesse sentido, a falta de estimulação adequada durante essa fase pode inibir,
dificultar ou até impedir o desenvolvimento saudável de importantes aspectos motores, visuais,
cognitivos e afetivos1.
Dados obtidos a partir do National Early Li
teracy Panel (NELP)2 apontam para onze habilidades desenvolvidas na pré-escola que são
preditoras do desenvolvimento da alfabetização
posterior. Entre as habilidades destacadas, en
contram-se o conhecimento alfabético, consciên
cia fonológica, nomeação automática rápida
(para objetos, letras, números e cores), escrita do
nome ou letras isoladas e memória fonológica.
Estas apresentaram alto poder preditivo para o
desenvolvimento da leitura, independentemente
de variações de quociente de inteligência (QI)
e nível socioeconômico. As demais, tais como
concepções sobre o que está sendo visto (frente e
verso; letra ou desenho), decodificação precoce,
vocabulário e memória, compreensão auditiva
e processo visual de discriminação apresentam
efeito moderado e não mantêm o poder preditivo
quando controladas as variáveis contextuais2.
Kieffer3 investigou o papel da linguagem oral
para posterior compreensão leitora em inglês em
sujeitos cuja língua materna era o espanhol e
que aprenderam o inglês como segunda língua.
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De acordo com Bayles12, os processos de
estimulação cognitiva podem ser realizados a
partir de atividades que buscam desenvolver as
funções cognitivas superiores e permitir a evolução das habilidades individuais para o sucesso
na escola e na vida. Habilidades estas que, segundo Diamond et al.13, podem ser melhoradas
em crianças pequenas, sem especialistas ou
equipamentos sofisticados. Assim, melhorar as
competências para o desenvolvimento cognitivo
coloca as crianças em uma trajetória de sucesso
e de prevenção de dificuldades futuras.
Habilidades cognitivas, como memória e
atenção, são importantes para o desenvolvimen
to da aprendizagem acadêmica, para o desenvolvimento da linguagem e aquisição de controle
do comportamento. Sabe-se que a estimulação
cognitiva dessas habilidades necessita de intensidade e duração prolongadas para que os
resultados sejam significativos14.
Outra habilidade importante para o aprendizado é a inteligência fluida. Esta se refere à
capacidade de utilizar operações mentais para
resolução de problemas. Essas operações mentais envolvem transformação e classificação da
informação, inferências a partir do contexto
visual, identificação de relações, construção de
conceitos, compreensão, geração e teste de hi
póteses e pensamento indutivo e dedutivo. A
partir disso, torna-se possível estabelecer relação
entre objetos e eventos do ambiente15. Barkl et
al.16 incluíram em seu treinamento cognitivo
habilidades de pensamento indutivo e dedutivo,
com o objetivo de testar a hipótese de que essas
habilidades auxiliariam no raciocínio matemático. Os resultados não demonstraram diferenças
significativas, porém estudos posteriores devem
incluir a hipótese do raciocínio fluido em outras
habilidades cognitivas além da matemática.
Rueda et al.17 investigaram os efeitos da es
timulação cognitiva nas habilidades de atenção
em pré-escolares. Essa habilidade envolve
regulação do pensamento, de emoção e de comportamentos, importantes nessa faixa etária. As
avaliações foram realizadas antes, e depois de
dois meses após a intervenção. Foram utilizadas

medidas de eletroencefalografia que evidenciaram a eficácia do treinamento na ativação cerebral das crianças, sendo essas mais rápidas na
ativação de áreas relacionadas à atenção. Além
disso, houve efeito na melhora em resultados de
testes de inteligência fluida, atenção e regulação
emocional.
A motricidade da fala também é descrita como
de suma importância para a aprendizagem. A
percepção da fala envolve não só a percepção
auditiva, mas também a visual, do qual são analisados os gestos articulatórios. Essa percepção
ativa áreas motoras do cérebro e possibilita com
que aprendamos a articular adequadamente as
palavras, criando percepções multissensoriais
da fala. O desenvolvimento adequado da consciência articulatória, ou seja, de que as palavras
apresentam formas de articulação distintas, é de
extrema importância para o desenvolvimento da
capacidade de leitura e escrita posteriormente.
Com isso, o apoio fonoarticulatório para o processo de aquisição dos sons das palavras e para
o desenvolvimento adequado da consciência articulatória e, posteriormente, a consciência fonológica é essencial para o desempenho acadêmico18.
Um estudo brasileiro teve por objetivo investigar
alterações fonoaudiológicas em populações de
baixa renda do Estado de São Paulo. Os resultados demonstraram que a maior parte dos sujeitos
de 5 a 9 anos apresentou distúrbios de articulação
(55,56%) e de motricidade oral (33,33%)19.
A estimulação de habilidades cognitivas tem
impacto poderoso no desenvolvimento. Muitas
crianças têm na escola a única oportunidade
de receber estimulação embasada cientificamente, que auxiliam no desenvolvimento de
determinadas habilidades linguísticas, socioemocionais, comportamentais e acadêmicas20.
Uma série de estudos tem mostrado a relevância
de intervenções no contexto escolar, principalmente quando iniciadas na pré-escola. Os
programas desenvolvidos para crianças nessa
faixa etária preocupam-se em promover habilidades linguísticas3,4,6,11,21,22, funções executivas
e autorregulação23,24, bem como competências
socioemocionais25-27.
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Tomados em conjunto, a literatura sobre os
programas de intervenção de alta qualidade na
pré-escola fornece evidências de que estes incidem na baixa elegibilidade para programas de
educação especial, aumento na pontuação geral
em testes padronizados, redução nas taxas de
repetência na escola28. Seus benefícios também
parecem influenciar resultados a longo prazo29,
como boas taxas de conclusão do ensino secundário28, baixa incidência de atividade criminal,
melhores taxas de emprego30,31, melhoria dos
índices de saúde na vida adulta e longevidade32.
Tais achados reforçam a relevância dos pro
gramas de intervenção na pré-escola, de caráter
precoce-preventivo em detrimento aos programas de intervenção tardia, que tendem a ser
mais custosos e produzem resultados menos promissores30. De fato, a supremacia da estimulação
na infância tem sido confirmada também pela
economia33, que vem compilando evidências de
que o retorno econômico de intervenções educativas bem desenhadas é superior a qualquer
outro tipo de investimento econômico ou de
capital humano. Em contrapartida, programas
de recuperação tardia apresentam muitas vezes
retornos nulos ou negativos34. Portanto, quanto
maior atenção for dada aos anos iniciais da
escolarização, melhor será a capacidade das
crianças no aproveitamento das oportunidades
educacionais futuras e menores serão os custos
envolvidos na garantia dessas oportunidades.
Apesar de na literatura internacional existirem estudos que descrevam o uso de programas
eficazes na promoção do desenvolvimento de linguagem e de outras habilidades preditoras de desempenho acadêmico, no Brasil, os mesmos ainda
são restritos. Esse fato evidencia a necessidade
de pesquisas que investiguem a implementação
desses modelos, trazendo contribuições para a
verificação de sua eficácia para nossa população.
Resultados de alguns estudos nacionais demonstram evidências de que os problemas iniciais na
linguagem não desaparecem completamente
depois dos primeiros anos escolares35-37.
Pensando em populações de risco para dificuldades na aprendizagem, alguns estados bra-

sileiros precisam de maior atenção no que tange
à educação, como por exemplo, o Maranhão. Da
dos referentes a este Estado demonstram que o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é o
segundo pior do país, de acordo com Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Segundo informações do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil38, 31,42% das crianças
no Maranhão são extremamente pobres, a taxa
de analfabetismo dos 11 aos 14 anos é de 7,59%
e essa taxa é elevada para 20,87% a partir dos
15 anos de idade. Considerando essa realidade,
foi criado, em 2013, o Programa de Estimulação
Cognitiva Ativamente39.
Dessa forma, o objetivo geral do presente
estudo foi avaliar a eficácia Programa de Estimulação Cognitiva Ativamente39 em crianças
de creches e escolas de educação infantil do
município de São Luís/MA. Assim, foi avaliado o
efeito do programa sobre o desenvolvimento das
seguintes habilidades das crianças: Inteligência,
Atenção, Memória e Linguagem.
MÉTODO
Participantes
Participaram do estudo 20 crianças pré-escolares pertencentes a 2 escolas da rede pública
de ensino do município de São Luís/MA, sendo
uma localizada ao centro e a outra na periferia.
A amostra foi composta por 10 meninos e 10
meninas, entre 3 e 6 anos de idade (M=4,96
anos; DP=0,96).
Instrumentos
Escala de Maturidade Mental Columbia: teste
que fornece a capacidade de raciocínio geral de
crianças com idade entre 3 anos e 6 meses e 9
anos e 11 meses. A criança deve selecionar dentre um grupo de desenhos aquele que é diferente
ou que não se relaciona com os demais40.
Teste de Atenção por cancelamento: é um
teste dividido em 3 etapas. Na primeira etapa,
o sujeito deve selecionar um único estímulo.
Na segunda etapa, é solicitado que a criança
selecione dois estímulos em conjunto. Na última
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etapa, é solicitado que a cada linha seja selecionado em estímulo alvo diferente41.
Teste de Memória para Pré-Escolares: avalia
a memória de trabalho, possibilitando a manipulação de informações por meio de estímulos
verbais e visuais42. É composto por 6 provas,
mas apenas 4 foram aplicadas no presente estudo, as quais serão descritas a seguir. PROVA
1- Memória de Trabalho por Ordem Verbal e Resposta Verbal (Verbal-Verbal). Nessa prova é lida
uma sequência de palavras por vez e a criança
deve repetir na mesma ordem em que ouviu.
Inicialmente, faz-se a leitura de duas palavras
e, conforme o sujeito acerta a sequência, novas
palavras são introduzidas, sendo que o limite
é de nove palavras. Tanto a instrução quanto a
resposta do sujeito durante a tarefa são verbais.
PROVA 2- Memória de Trabalho por Ordem
Verbal e Resposta Visual (Verbal-Visual): Nessa
prova é lida uma sequência de palavras por vez
e, em seguida, apresenta uma prancha com as
figuras equivalentes, porém fora de ordem. O
objetivo da tarefa é indicar a ordem em que o
nome das figuras foi dito, apontando para os
desenhos. Inicialmente, faz-se a leitura de duas
palavras e, conforme o sujeito acerta a sequência, outras são introduzidas, sendo que o limite é
de nove palavras e figuras. A instrução é verbal,
mas a resposta da criança é transmitida com o
apoio visual. PROVA 3- Memória de Trabalho por
Ordem Visual e Resposta Verbal (Visual-Verbal).
Nessa prova é apresentada uma sequência de
figuras por vez (uma a uma) e, em seguida, a
criança fala o nome de todas e na mesma ordem
em que foram apresentadas. Inicialmente, duas
figuras são expostas e, conforme a criança acerta
a sequência, novas figuras são introduzidas,
sendo que o limite é de nove itens. A exposição
dos estímulos é visual, mas a resposta da criança
é transmitida verbalmente. PROVA 4- Memória
de Trabalho por Ordem Visual e Resposta Visual
(Visual-Visual). Nessa prova é apresentada uma
sequência de figuras por vez e, em seguida,
é apresentada uma prancha com as figuras
equivalentes, porém fora de ordem. O objetivo
da tarefa é indicar a ordem em que as figuras

foram mostradas, apontando para os desenhos.
Inicialmente, faz-se a exposição de duas figuras
e, conforme a criança acerta a sequência, outras
são introduzidas, sendo que o limite é de nove
itens. Tanto a instrução quanto a resposta da
criança durante a tarefa são visuais.
Teste Nomeação automática rápida (NAR): Foi
utilizada a versão adaptada para o português
brasileiro do teste RAN. O teste NAR é administrado individualmente para cada criança,
para estimar a habilidade do indivíduo em ver
um símbolo visual e nomeá-lo acuradamente e
rapidamente. O teste é dividido em 4 subtestes:
cores, objetos, letras e números. Os estímulos
apresentam alta frequência na língua portuguesa e são repetidos randomicamente 10 vezes em
cada uma das 5 linhas, totalizando um total de
50 estímulos por prancha. As pranchas representam os subtestes. Em todos os subtestes, o
examinador pergunta o nome de cada estímulo
e solicita que o sujeito nomeie cada item o mais
rápido possível, sem cometer nenhum erro. São
computados o número de erros e o tempo total
de nomeação para todos os itens da prancha,
diferentemente da versão original do teste que
somente são levados em consideração o tempo
de nomeação total dos itens. Subteste 1: Cores.
O subteste é formado por 5 cores impressas em
retângulos médios. As cores foram escolhidas
por apresentarem estrutura da palavra de forma
dissílaba e de fácil articulação, e consideradas
de alta frequência linguística. São as cores: azul,
rosa, marrom, verde e preto. Subteste 2: objetos.
O subteste é formado por 5 figuras impressas em
preto e branco e de tamanho médio. Apresentam
estrutura da palavra de fácil articulação, alta
frequência linguística e semântica e são monossílabos ou dissílabos segundo o português.
São os objetos: lápis, cama, sol, gato e mão.
Subteste 3: letras. As letras foram impressas em
tamanho médio e estilo Times New Roman em
maiúsculo e bastão. As letras são as mesmas da
versão original, mas com estilo impresso diferente. São formadas por vogais e consoantes,
sendo apresentadas de maneira aleatória e não
seguindo a sequência alfabética. São as letras:
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ções. A coleta foi realizada em quatro escolas
de São Luís, sendo duas localizadas no centro
e as outras duas na periferia. As aplicações dos
instrumentos foram realizadas nas escolas, durante o período de aula, conforme combinado
previamente com a instituição, de forma a não
prejudicar as atividades e rotina dos alunos. As
avaliações foram realizadas antes e logo após as
intervenções, individualmente com cada criança,
cuja duração se deu entre 40 a 50 minutos para
responder a todos os instrumentos.
O programa “Ativamente”39 apresenta ativi
dades que envolvem nomeação de figuras e
objetos, suas características e propriedades funcionais para crianças com 3 e 4 anos. Já para as
crianças de 5 e 6 anos, as atividades envolveram
também o desenvolvimento de categorização
e associação semântica de estímulos. Vale
ressaltar que, apesar das atividades do programa terem sido desenvolvidas com o foco em
vocabulário, foram selecionados instrumentos
específicos tanto para avaliação de linguagem
oral, mas também de outras habilidades, como
memória e inteligência. Será investigado se
outras habilidades também podem ser desenvolvidas a partir da intervenção.
Os professores pertencentes às escolas do
grupo experimental participaram de um curso de
formação de 16 horas, dividido em 4 momentos
de 4 horas cada. A formação foi composta por
aulas teóricas sobre desenvolvimento humano,
importância da estimulação precoce, teorias da
aprendizagem e aulas práticas sobre estratégias
para estimular o desenvolvimento de habilidades
de linguagem. Também receberam uma apostila
com textos que fundamentaram as discussões
teóricas e apostilas de estimulação, contendo 40
atividades por faixa etária. As atividades foram
planejadas com base na literatura da área e
considerando outros programas de intervenção
desenvolvidos para essa faixa etária. Os professores pertencentes às escolas do grupo controle
não receberam qualquer tipo de instrução.
Após passarem pelo curso de formação, os
professores foram instruídos a inserir as atividades da apostila de estimulação, três vezes

O, A, D, P e S. Subteste 4: números. Os números foram impressos e escolhidos igualmente a
versão original do teste43. São eles: 7, 4, 2, 9 e 6.
Consciência fonológica: o teste é dividido em
subtestes que avaliam as habilidades de síntese silábica, síntese fonêmica, rima, aliteração,
segmentação silábica, segmentação fonêmica,
manipulação silábica, manipulação fonêmica,
transposição silábica, transposição fonêmica44.
Leitura por soletração: avalia a capacidade de
pré-escolares na habilidade de leitura. A criança
deve ler as palavras de maneira soletrada, letra
por letra, ou de maneira silabada45.
Nomeação de letras: avalia a capacidade de
reconhecimento das letras alfabéticas. As letras
são apresentadas em sequência, mas não seguem
a ordem alfabética e a criança deve nomeá-los45.
Teste de Vocabulário por Imagens Peabody
(TVIP): O teste contém 5 pranchas de prática e
125 pranchas de teste organizadas conforme sua
dificuldade. O indivíduo deve selecionar, nas
alternativas, a figura que melhor representa a
palavra falada pelo examinador. Tem um escore
máximo de 125 pontos e avalia desenvolvimento
lexical, habilidades de compreensão de vocabulário e linguagem receptiva46.
Praxias articulatórias e buco-faciais: solicita-se da criança a realização de seis movimentos
de lábios, seis de língua, seis de face e seis
articulatórios. É atribuído 1 ponto para cada
movimento executado corretamente. Movimentos incorretos ou não executados não recebem
pontuação47.
Procedimentos
O presente projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Presbiteriana Mackenzie (CAAE
0089.0.272.000-11). Após essa etapa, foi feito
o contato com as escolas, para solicitação da
autorização dos responsáveis pela instituição e
envio dos Termos de Consentimento aos responsáveis pelas crianças para a participação destas
na pesquisa.
A amostra foi selecionada por conveniência,
de acordo com a disponibilidade das institui-
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Primeiramente, foram obtidos os valores de
média e desvio padrão em todos os instrumentos,
antes de depois da intervenção. Posteriormente,
teste t de medidas pareadas foi realizado para
comparar o desempenho pré e pós-intervenção.
Análise do tamanho de efeito foi feita a partir do
d de Cohen.

por semana, em sua rotina de trabalho, durante
um período de quatro meses. Para tal, receberam auxílio de pesquisadores do projeto para
organização de um cronograma de aplicação
que considerou a sistematização das diferentes
habilidades a serem estimuladas e aplicação das
atividades em ordem crescente de dificuldade.
Durante todo o processo de intervenção, duas
das pesquisadoras responsáveis pelo estudo rea
lizaram visitas frequentes às escolas (1 a 2 por
mês), visando ao acompanhamento do projeto e
cumprimento do cronograma de aplicação previamente estabelecido. Esses encontros também
se caracterizaram por momentos oportunos para
conversa com os professores sobre o programa e
esclarecimentos de dúvidas sobre as atividades
de intervenção.
Análises dos resultados foram feitas comparando o desempenho antes da intervenção, com
o desempenho após a intervenção. Foi conduzido
teste t de medidas pareadas para cada um dos 11
testes aplicados. Foram consideradas diferenças
significativas p < 0,05.

RESULTADOS
A fim de verificar o efeito do programa Ati
vamente sobre as habilidades cognitivas, o
desempenho das crianças foi analisado antes
e depois da intervenção. A Tabela 1 apresenta
os resultados em testes de inteligência fluida,
atenção concentrada e dividida, memória e
fonoarticulação.
Conforme pode ser observado, houve aumento significativo no teste de inteligência após a
intervenção, com tamanho de efeito moderado.
Diferença estatisticamente significativa também
foi observada no teste de atenção, com tamanho
de efeito moderado, quase grande. O mesmo foi
observado em relação ao teste de articulação
fonoarticulatória. Nesse último, o tamanho de
efeito da diferença entre pré e pós-intervenção
foi grande. Conforme pode ser observado na
Tabela 1, não houve aumento significativo na
pontuação total no teste de memória. Análises
pelos tipos de provas não revelaram diferenças
significativas nas Provas 1 a 4. Tais resultados
sugerem que o número e o tipo de atividades realizadas no programa não foram suficientes para
produzir aumento significativo nessa habilidade.

Análise de dados
Para análise dos dados foram utilizadas as
pontuações brutas dos totais obtidos nos testes,
antes a após a intervenção. No teste de Nomea
ção Automática Rápida, o tempo foi considerado
em segundos. As análises descritivas e inferenciais foram realizadas no Programa SPSS
versão 20.0. O nível de significância adotado
foi de 5%.

Tabela 1 – Resultados pré e pós nos testes de inteligência, atenção, memória e articulação fonológica.
Média (DP)

T

p

d

33,90 (11,58)

-2,666

0,015*

0,50

21,33 (10,72)

31,00 (13,61)

-2,943

0.007*

0,79

4,09 (3,34)

4,61 (2,38)

-1,366

0,179

0,18

15,08 (4,15)

18,58 (4,18)

-5,52

0,001*

0,84

Pré

Pós

Inteligência Fluida

28,57 (9,60)

Atenção
Memória
Articulação fonoarticulatório
*p é significativo ao nível de 0,05.
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melhora significativa em habilidades de inteligência fluida, atenção, articulação fonológica
e linguagem, especificamente em habilidades
de velocidade de nomeação automática rápida
nas categorias cores, objetos e letras, e leitura
por soletração.
A inteligência fluida é de grande importância
para o raciocínio e estabelecimento de estratégias necessárias para o aprendizado16. Com isso,
os resultados do estudo atual apontam que o programa Ativamente foi eficaz na estimulação de
habilidades que facilitam o estabelecimento de
estratégias para resolução de problemas, e que
são importantes no desenvolvimento pré-escolar.
Além disso, houve melhora significativa nos
níveis atencionais. A atenção é evidenciada
como importante habilidade para o funcionamento executivo17. As funções executivas na
faixa etária deste estudo encontram-se em desenvolvimento. Com isso, a estimulação dessa
habilidade facilita o processo de aquisição dos
componentes relacionados a controle e planejamento necessário para o aprendizado24. Com
isso, o programa Ativamente proporcionou melhora nos níveis de concentração e atenção das
crianças, o que pode promover maior controle e
estabelecimento de estratégias necessárias para
o aprendizado adequado.
O desenvolvimento fonoarticulatório é responsável por criar representações motoras da
fala que auxiliam no aprendizado de articulação

A fim de verificar o efeito do programa Ativamente sobre os diferentes componentes da
linguagem, foram feitas análises separadas para
cada um dos testes relacionados com essa função. A Tabela 2 apresenta a pontuação média e
a comparação pré e pós nos seguintes testes que
avaliam linguagem: Teste Nomeação Automática
Rápida (NAR), Teste de Vocabulário por Imagens
Peabody (TVIP), Teste de Consciência Fonológica por Produção Oral, Teste de Nomeação de
Letras, Teste de Leitura por Nomeação.
Conforme pode ser observado na Tabela 2,
das 8 funções avaliadas, foram observadas melhoras significativas em 5 funções: NAR-velocidade de Nomeação de cores, NAR-Velocidade
de Nomeação de Objetos, TVIP-Vocabulário
Receptivo, Nomeação de letras e Leitura por
soletração. Assim, tais resultados sugerem efeito
significativo do programa de intervenção “Ativamente” sobre diferentes habilidades de linguagem. Essas habilidades possuem um papel
importante na aquisição de leitura e escrita nas
séries mais avançadas.
DISCUSSÃO
O objetivo do estudo foi verificar o efeito do
programa Ativamente na melhora de funções
cognitivas em crianças pré-escolares de São
Luís/MA, que apresenta um dos piores índices
de desenvolvimento humano do País e altas taxas
de analfabetismo39. Os resultados demonstraram

Tabela 2 – Resultados pré e pós-intervenção nos testes de linguagem.
Média (DP)
Pré

Pós

t

p

d

NAR erros cores

18,27 (21,81)

27,47 (22,43)

-3,187

0,003*

0,42

NAR tempo cores

124,00 (58,40)

96,94 (34,50)

2,8

0,012*

-0,56

NAR erros objetos

46,04 (3,12)

46,98 (3,32)

-1,607

0,115

0,29

NAR tempo objetos

134,82 (74,10)

108,51 (35,93)

3,208

0,002*

-0,45

Consciência fonológica

8,43 (14,01)

9,87 (14,48)

-4,271

0,158

0,10

Vocabulário Receptivo

29,13 (3,32)

39,52 (4,51)

-1,462

,001*

2,62

Nomeação de letras

11,79 (8,49)

15,47 (8,20)

-4,417

,001*

0,44

Leitura por soletração

27,81 (14,90)

33,03 (11,70)

-2,023

,050*

0,39

*p é significativo ao nível de 0,05.
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sonora das palavras e, posteriormente, no desenvolvimento da consciência fonológica18. Como
apresentado em estudo de Cavassani et al.19, as
populações de baixa renda podem apresentar
distúrbios fonológicos, articulatórios e motores
necessários para o bom funcionamento do aparelho fonoarticulatório. Com isso, os resultados
do programa Ativamente mostram que essa habilidade pode ser estimulada para garantir que o
funcionamento fonoarticulatório não prejudique
o bom desempenho acadêmico e educacional de
populações de risco. Tais resultados sugerem
efeito dos processos maturacionais sobre o controle fonoarticulatório.
Os aspectos da linguagem, como vocabulário, linguagem oral, consciência fonológica,
conhecimento de letras e nomeação rápida, são
essenciais para o aprendizado de leitura e escrita. Com isso, os programas de estimulação para
populações de risco devem focar sua atenção
nessas habilidades, visando ao melhor desempenho em leitura e escrita posteriormente2. Os
resultados positivos do programa Ativamente
demonstram que o programa estimula as habilidades cognitivas necessárias e preditoras para
o desenvolvimento adequado do aprendizado
em leitura e escrita, e que diminui o risco de
transtornos de aprendizagem futuros. Com isso,
favorece não só a população em questão, mas
também a economia do Estado.
Apesar dos resultados positivos encontrados
no estudo, este apresenta limitações a serem
consideradas. Em relação à amostra, estudos
futuros devem considerar que a faixa etária
participante apresenta mudanças rápidas no
desenvolvimento e um número maior por faixa
etária poderia ser utilizado para melhor entender essas mudanças. Além disso, o número de

crianças da amostra poderia ser aumentado,
visto que as mudanças cognitivas poderiam ser
mais bem configuradas.
Outro aspecto importante para futuros estudos seria a comparação dos dados do grupo
experimental em relação a um grupo controle.
Assim, poderiam ser diferenciados os ganhos do
programa, dos ganhos acadêmicos e desenvolvimento em geral sem intervenções.
CONCLUSÃO
Conforme exposto, o sucesso de uma aprendizagem significativa depende de vários fatores
relacionados tanto às crianças quanto ao seu
ambiente. As crianças precisam estar motivadas
e interessadas, cabendo ao mediador, propiciar
momentos de aprendizagem relevantes. As brincadeiras, os jogos, a música e outras atividades
estruturadas permitirão à criança concretizar o
conhecimento de forma relevante, o que possibilitará o desenvolvimento de elevados padrões
de desempenho cognitivo, respeitando a sua
natureza lúdica.
Em suma, o presente estudo mostrou efeito
significativo do programa “Ativamente” sobre 9
das 12 habilidades testadas antes e depois da
intervenção. Sendo observado efeito do programa principalmente nas seguintes habilidades:
inteligência, atenção, motricidade e linguagem.
No entanto, não foi observada mudança significativa em memória de trabalho. A ausência de
efeito de melhora em memória de trabalho pode
ser explicada em função do número de sessões
focadas com essa habilidade não ter sido suficiente. Tal achado aponta para a relevância do
programa “Ativamente” para o desenvolvimento
de habilidades cognitivas em crianças do Ensino
Infantil.
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SUMMARY

Ativamente: a cognitive stimulation program for preschool children
Educational interventions with preschool children are important for
the cognitive skills development, necessary for learning. This study aimed
to investigate the effect of cognitive stimulation program “Ativamente”
in preschool children of São Luis do Maranhão. The study included 20
children between 3 and 6 years old. We evaluated intelligence, attention,
memory and language before and after intervention. The intervention
lasted 4 months. The results showed a significant increase in performance
on intelligence, attention, phonoarticulatory, naming letters and spelling.
Similarly, a significant decrease in color and objects time naming, indicating
an increase in the speed of rapid automatic naming. The results show the
importance of early stimulation for the development of cognitive skills that
are predictors of academic performance.
KEY WORDS: Child, Preschool. Cognition. Early Intervention (Education)
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RESUMO – Introdução: Atualmente, assiste-se ao aumento de crianças
com queixa de dificuldades de aprendizagem encaminhadas a profissionais
da saúde. Objetivo: Este estudo visou compreender a percepção de
professores de escolas públicas sobre as dificuldades de aprendizagem
em seus alunos. Método: Estudo descritivo, realizado em sete escolas
públicas na região central de São Paulo-SP, no ano de 2011. Professores
de todos os anos do Ensino Fundamental e Médio foram convidados a
participar, respondendo a um questionário fechado autoaplicado. Para a
análise dos dados foi usado o teste de qui-quadrado e admitido nível de
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significância de 5%. Resultados: Participaram do estudo 104 professores.
A maioria percebeu ser muito frequente a dificuldade de aprendizagem
(60,8%). Os tipos de dificuldades percebidos como mais frequentes foram
escrita, leitura, desatenção e alterações de comportamento, porém, foram
as de ordem comportamental as mais “difíceis de lidar”. Os participantes
destacaram o desinteresse dos pais e a dificuldade em dar atenção
individualizada ao aluno como importantes fatores associados às dificuldades
de aprendizagem. Os profissionais da área da saúde que os professores
julgaram ser mais necessários para a avaliação das crianças com dificuldades
de aprendizagem foram o psicólogo (66,7%), seguido pelo fonoaudiólogo
e psicopedagogo. Conclusões: Os professores participantes conceberam
a dificuldade de aprendizagem como algo muito frequente na sua prática
cotidiana e referiram dificuldades no seu enfrentamento. Estudos como este
podem contribuir para uma reflexão mais ampla acerca do tema e para o
reconhecimento e valorização dessa queixa no âmbito escolar, melhorando o
diálogo entre os diferentes atores envolvidos com o desenvolvimento infantil.
UNITERMOS: Professores. Percepção. Dificuldade de aprendizagem.
Saúde da criança.

ou dificultando a identificação e atendimento
adequado àquelas que realmente deles precisam6.
Os professores, pela grande visibilidade e
vivência com os alunos na sala de aula e no
ambiente da escola, tornam-se personagens
centrais, tanto na identificação e referência das
crianças com dificuldade de aprendizagem,
quanto no processo de enfrentamento destas2,3,8,9.
Dessa forma, eles são os intermediários entre a
criança (e sua família) e os serviços especializados ou profissionais de saúde10.
O interesse e a produção científica acerca
das percepções, concepções, conhecimentos e
práticas dos professores sobre dificuldade de
aprendizagem têm aumentado. Alguns estudos
demonstraram que a identificação de crianças
com mau rendimento escolar pelo professor
teve boa correlação com testes padronizados
sobre desempenho escolar 8,11. Apesar dessa
correspondência e da boa discriminação do
desempenho na escrita, leitura e aritmética dos
alunos pelo professor, demonstrada nesses es
tudos, outros trabalhos têm apontado na direção
de um desconhecimento dos professores sobre

INTRODUÇÃO
Desde os anos 2000, assiste-se ao aumento
de encaminhamentos de crianças com queixa de
dificuldade escolar a profissionais de áreas da
saúde, como neurologista, psiquiatra infantil, fonoaudiólogo e psicólogo1-3. Essa tendência preo
cupa, por abrir a possibilidade de patologização
e medicalização da infância e, em particular,
da educação4-6, podendo conferir um reducionismo biológico ao catalogar a dificuldade de
aprendizagem que é uma entidade permeada
por dimensões educacionais, pedagógicas, socioculturais e históricas em doenças, perdendo
assim a singularização de cada criança em seu
contexto7.
A intensificação de encaminhamentos de
crianças com suspeita de dificuldade de aprendizagem por parte dos professores pode contribuir
para a rotulação de crianças que apresentam
simplesmente questões de ordem escolar ou
pedagógicas1,2, que poderiam ser abordadas e
enfrentadas pela própria escola. Ao mesmo tempo
proporciona a ocupação de espaço e tempo nos
escassos serviços especializados, distanciando
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as dificuldades de aprendizagem2,3, além de
confundi-los com indisciplina ou outras alte
rações de comportamento12.
Alguns estudos tiveram como objetivo compreender as concepções ou percepções de professores sobre as dificuldades de aprendizagem.
Silva et al.12, em um estudo qualitativo que incluiu nove professores do Ensino Fundamental
I em Franca-SP, observaram que os professores
estudados apontaram uma relação entre dificuldade de aprendizagem e indisciplina e desmotivação dos alunos. Em outro estudo qualitativo13,
em uma cidade do interior do Paraná, com 16
professores que atuavam nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, a dificuldade de aprendizagem foi atribuída predominantemente a
questões de ordem cognitiva do aluno, além de
conferir responsabilidade à família e a aspectos
socioculturais. Pouco se conhece acerca das percepções de professores em outras regiões do País.
Além disso, a maioria dos estudos faz o recorte de
professores que atuam no Ensino Fundamental
I, sendo pouco conhecidas as percepções das
dificuldades de aprendizagem por professores
que atuam diretamente em turmas dos demais
ciclos de ensino.
Frente a esse contexto, com a intenção de
aproximar as áreas da Educação e Saúde interessadas no cuidado infantil, diante do aumento
de encaminhamentos de crianças a serviços especializados de saúde nos últimos anos, ciente
que a sala de aula é um espaço privilegiado
na identificação da criança com dificuldade de
aprendizagem e da importância do professor
como agente em todas as fases desse processo,
esse estudo buscou apreender as percepções sobre dificuldade de aprendizagem de professores
de todos os anos do Ensino Fundamental I e II e
do Ensino Médio da rede pública de sete escolas
da região central de São Paulo-SP.

do Programa Dificuldade de Aprendizagem do
Ambulatório de Especialidades em Pediatria
do Instituto de Filantropia da Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês
(HSL). Criado em 2010, esse programa foi fruto
da crescente demanda de crianças com queixa
de dificuldade de aprendizagem encaminhadas
pelas escolas, pais ou identificadas no próprio
atendimento clínico. Formado por uma equipe
multidisciplinar composta por fonoaudiólogo,
pediatra, psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo e psiquiatria infantil, ele tem o objetivo
de realizar diagnóstico diferencial de crianças
e adolescentes com queixas de dificuldade de
aprendizagem da região central de São PauloSP, assim como propor as medidas necessárias
de intervenção, atendendo à singularidade de
cada indivíduo.
Para uma melhor compreensão das necessidades das escolas nessa área e comunicação
entre os profissionais do ensino, foram realizados
encontros sequenciais com diretores e coordenadores pedagógicos de sete escolas públicas
nos arredores do bairro da Bela Vista, em São
Paulo-SP. Para identificar e dimensionar a percepção dos professores acerca da problemática
de dificuldade de aprendizagem em sua realidade foi criado um instrumento, que deu origem
a esse estudo.
Foi conduzido um estudo descritivo realizado com professores de sete escolas públicas na
região central de São Paulo-SP, no ano de 2011,
por meio de um questionário fechado autoaplicado contendo quinze perguntas agrupadas em
três temas principais: 1) perfil demográfico e
profissional; 2) percepção acerca da dificuldade
de aprendizagem (frequência, característica,
ano escolar de maior constância) e 3) percepção das principais causas das dificuldades
e dos especialistas mais necessários para o
atendimento das crianças com dificuldades de
aprendizagem.
Na composição dos sujeitos da investigação, o critério de inclusão foi professores que
trabalhavam no ano letivo de 2011. Professores
de todos os anos do Ensino Fundamental I,

MÉTODO
Os dados empíricos que servem de base
para a discussão pretendida nesse trabalho
fazem parte de uma linha de pesquisa mais
ampla na área de dificuldade de aprendizagem
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RESULTADOS
Participaram do estudo 104 professores. Oi
tenta e um (81,8%) professores eram de sexo
feminino, 71 (68,9%) concluíram curso superior
e 28 (27,2%) fizeram pós-graduação. Sessenta e
seis (64,1%) professores tinham idade igual ou
superior a 46 anos. Mais da metade dos professores lecionavam apenas em classes do Ensino
Fundamental I e dois professores não tinham
turma fixa (eram substitutos) (Tabela 1).
De acordo com 62 (60,8%) professores, as
dificuldades de aprendizagem eram muito fre-

II e Médio foram indicados pelos diretores/
coordenadores de cada escola a participar do
estudo. Os questionários foram respondidos
individualmente, sem a identificação nominal
dos sujeitos participantes, entre fevereiro e
março de 2011.
Os dados foram digitados em uma planilha,
com uso do programa Microsoft Excel. Após a
checagem da consistência dos dados foi feita a
análise descritiva, com cálculo de frequências
absolutas e relativas. Nas questões “O (a) Sr(a)
é responsável por quais turmas?” e “Em sua
experiência profissional, qual(is) ano(s) que
você observa maior incidência de dificuldade
de aprendizagem?”, era possível o professor assinalar mais de uma resposta. Do mesmo modo,
nas questões que perguntaram, na percepção
dos professores, quais as dificuldades mais
frequentes e mais “difíceis de lidar”, e os profissionais mais necessários para avaliar as crianças
dificuldade de aprendizagem, os participantes
podiam assinalar até três respostas.
A partir da questão “O senhor é responsável
por quais turmas?” os professores foram classificados quanto ao nível de atuação como: (1)
professores responsáveis apenas por turmas do
Ensino Fundamental I (primeiro ao quinto ano);
(2) professores responsáveis por turmas do Ensino Fundamental I e II (sexto ao nono ano); (3)
professores responsáveis por ao menos uma turma do Ensino Médio. Os tipos de dificuldades de
aprendizagem mais frequentes e mais “difíceis
de lidar”, bem como as categorias profissionais
julgadas mais necessárias pelos professores
foram comparados de acordo com o ciclo que
o professor lecionava com uso do teste de qui-quadrado. A análise estatística foi feita com uso
de programa Stata®- versão 11.0. Admitiu-se
nível de significância estatística p ≤ 0,05.
O estudo foi conduzido após aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês (Parecer nº 2010/56), em 16/12/2010, e
anuência das escolas. Foi garantido o anonimato
das escolas e dos sujeitos investigados. O estudo
está isento de conflito de interesse.

Tabela 1 – Características dos professores
incluídos no estudo (n = 104).
n

%

Feminino

81

81,8

Masculino

18

18,2

Sem informação

5

Sexo

Faixa etária (anos)
16 a 30

8

7,8

31 a 45

29

28,2

46 a 60

56

54,4

61 ou mais

10

9,7

Sem informação

1

Escolaridade
Ensino Fundamental completo

1

1,0

Ensino Superior incompleto

3

2,9

Ensino Superior completo

71

68,9

Pós-graduação

28

27,2

Sem informação

1

Ciclos para os quais leciona
Apenas Ensino Fundamental I

56

56,0

Apenas Ensino Fundamental II

14

14,0

Ensino Fundamental I e II

9

9,0

Apenas Ensino Médio

10

10,0

Ensino Fundamental II e
Ensino Médio

7

7,0

Ensino Fundamental I e II e
Ensino Médio

2

2,0

Professores substitutos
(sem turmas definidas)

2

2,0

Sem informação

4
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família e à criança que os professores julgaram estar mais frequentemente associados às
dificuldades de aprendizagem foram: falta de
interesse dos pais (31,0%) e pouca instrução dos
pais (28,0%). Dentre os fatores ligados à escola,

quentes nas classes em que eles lecionavam.
Os professores referiram que os anos escolares
em que as dificuldades de aprendizagem são
mais frequentes são o 5º, 4º e 3º anos do Ensino
Fundamental I (Tabela 2). Os fatores ligados à

Tabela 2 – Percepção sobre a frequência de dificuldades de aprendizagem, ano de maior ocorrência
e fatores associados segundo os professores incluídos no estudo (n = 104).
n
%
Percepção sobre a frequência de crianças com dificuldade de aprendizagem
Muito frequente
62
60,8
Pouco frequente
31
30,4
Não há crianças com dificuldade de aprendizagem
3
2,9
Não sabe
6
5,9
Sem informação
2
Em qual(is) ano(s) observa maior incidência de dificuldade de aprendizagem*
1º ano - Ensino Fundamental
14
14,6
2º ano - Ensino Fundamental
13
13,5
3º ano - Ensino Fundamental
31
32,3
4º ano - Ensino Fundamental
32
33,3
5º ano - Ensino Fundamental
33
34,4
6º ano - Ensino Fundamental
20
20,8
7º ano - Ensino Fundamental
14
14,6
8º ano - Ensino Fundamental
8
8,3
9º ano - Ensino Fundamental
7
7,3
1º ano - Ensino Médio
11
11,5
2º ano - Ensino Médio
4
4,2
3º ano - Ensino Médio
2
2,1
Sem informação
8
Fatores associados à dificuldade de aprendizagem ligados à família e à criança
Pouca instrução dos pais
28
28,0
Falta de tempo dos pais
22
22,0
Falta de interesse dos pais
31
31,0
Falta de interesse da criança
6
6,0
Doenças frequentes na criança
1
1,0
Outros
11
11,0
Não sabe
1
1,0
Sem informação
4
Fatores associados à dificuldade de aprendizagem ligados à escola
Dificuldade em dar atenção individualizada durante as aulas
61
58,7
Sistema de aprovação automática
23
22,1
Falta de incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento dos professores
8
7,7
Outros
10
9,6
Não sabe
2
1,9
*O total excede 100% porque os professores podiam apontar mais de um ano como aquele com maior frequência de dificuldade
de aprendizagem.
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Foram comparados os tipos de dificuldades
de aprendizagem mais frequentes e mais “difíceis de lidar” segundo os níveis de atuação
dos professores. A falta de atenção, dificuldade
de escrita e de leitura foram as dificuldades
de aprendizagem consideradas mais frequentes pelos professores que atuavam no Ensino
Fundamental I e II, ao passo que problemas
de comportamento foram a dificuldade mais
frequente na percepção dos professores que
atuavam no Ensino Médio (Figura 2). Apesar
desses achados, apenas a coordenação motora
foi significativamente percebida como mais
frequentes entre professores atuantes no Ensino
Fundamental II (17,4%) que entre os demais
professores (p = 0,035) (Figura 2).
Os professores que atuavam apenas no Ensino Fundamental I destacaram como as dificuldades de aprendizagem mais “difíceis de lidar”
a falta de atenção e a agitação motora. Para os
professores que atuavam no Ensino Fundamental II os problemas de comportamento foram a
dificuldade de aprendizagem mais “difícil de
lidar”; já para os professores que atuavam no
Ensino Médio a falta de atenção e a dificuldade
de escrita foram as mais destacadas (Figura 2).
Agitação motora e hiperatividade foram destacadas como dificuldades “difíceis de lidar” por
59,2% dos professores atuantes no Ensino Fundamental I e por 54,5% dos professores atuantes
no Ensino Fundamental II; entre os professores
atuantes no Ensino Médio esse percentual foi
20,0% (p = 0,027) (Figura 2). As dificuldades de
linguagem e fala foram descritas como “difíceis
de lidar” por 42,9% dos professores atuantes no
Ensino Fundamental I; para os professores do
Ensino Fundamental II e Ensino Médio esses
percentuais foram, respectivamente, 13,6% e
20,0% (p = 0,029) (Figura 2).
Dificuldades de memorização foram destacadas pelos professores do Ensino Fundamental II
como “difíceis de lidar” com maior frequência
(18,2%) do que pelos professores atuantes nos
outros níveis de ensino (p = 0,049). As dificuldades de escrita foram referidas como “difíceis
de lidar” por 60% dos professores atuantes no

os professores destacaram a dificuldade em dar
atenção individualizada aos alunos durante as
aulas (58,7%).
As dificuldades de aprendizagem mais fre
quentemente observadas pelos professores foram:
dificuldade de escrita (55,9%), falta de atenção
(55,9%), problemas de comportamento (54,9%)
e dificuldade de leitura (53,9%). As dificuldades
com as quais os professores julgaram ser mais
“difícil lidar” foram: falta de atenção (57,3%),
problemas de comportamento (51,7%) e agitação motora/hiperatividade (50,6%) (Figura 1).
Quinze professores (14,4%) não informaram com
quais dificuldades de aprendizagem era mais
“difícil lidar”.
O profissional que os professores julgaram ser
mais necessário para a avaliação das crianças
com dificuldades de aprendizagem foi o psicólogo (66,7%), seguido pelo fonoaudiólogo (49,0%),
psicopedagogo (43,1%), psiquiatra (33,3%),
pediatra (27,5%), oftalmologista (20,6%), otorrinolaringologista (11,8%) e neurologista (3,9%).
O total excede 100% porque os professores podiam apontar mais de um profissional da saúde
necessário para a avaliação.
A maior parte dos professores tinha a percepção de que as dificuldades de aprendizagem
eram muito frequentes nas classes em que eram
responsáveis, sem diferença estatisticamente
significativa entre os níveis de ensino em que
atuavam (p = 0,34) (Tabela 3).

Figura 1 – Tipos de dificuldades de aprendizagem mais
frequentes e mais “difíceis de lidar” segundo os professores
incluídos no estudo (n = 104).
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Tabela 3 – Percepção dos professores sobre a frequência de dificuldades de aprendizagem
nas classes em que eram responsáveis (n = 91).

Nível de atuação dos
professores

Percepção da frequência de
dificuldades de aprendizagem

Total

Pouco frequente/não
há

Muito frequente
n

%

n

%

n

%

Ensino Fundamental I

30

56,6

23

43,4

53

100,0

Ensino Fundamental II

15

68,2

7

31,8

22

100,0

Ensino Médio

12

75,0

4

25,0

16

100,0

Total

57

62,6

34

37,4

91

100,0

p = 0,34 (teste de qui-quadrado)

Figura 2 – Tipos de dificuldade de aprendizagem mais frequentes e mais “difíceis de lidar”, segundo nível de ensino em que
os professores atuavam (n = 96).
# p = 0,035 * p = 0,027 ** p = 0,029 *** p = 0,002 e **** p = 0,049 (teste de qui-quadrado). EF I = Ensino Fundamental
I; EF II = Ensino Fundamental II; EF M = Ensino Médio.

Ensino Médio, ao passo que esse percentual foi
27,3% para os professores atuantes no Ensino
Fundamental II e 14,3% para os professores
atuantes no Ensino Fundamental I (p = 0,002)
(Figura 2).
Da mesma forma, foram comparados os profissionais mais necessários para avaliar a criança
segundo os níveis de atuação dos professores.
Fonoaudiólogos foram considerados necessários
para a avaliação de crianças com dificuldades
de aprendizagem por 67,9% dos professores
atuantes no Ensino Fundamental I; para os
professores atuantes no Ensino Fundamental II

e no Ensino Médio esse percentual foi, respectivamente, 22,7% e 21,1% (p < 0,001) (Figura 3).
Em contrapartida, os professores do Ensino Fundamental I foram os que com menor frequência
(21,4%) citaram psiquiatras como profissionais
necessários para a avaliação de crianças com
dificuldade de aprendizagem (p = 0,008).
DISCUSSÃO
Na população do estudo prevaleceram mulheres acima de 45 anos com alta escolarização,
o que pode ser atribuído ao fato da região central
de São Paulo ser um local muito procurado no
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amplitude da normatividade social: a passagem
de uma sociedade que se refere à disciplina
(interdição, obediência, autoridade, etc.) para
uma sociedade que se encontra sob o primado
da autonomia”. Outra importante mudança é o
acesso às informações proporcionado pelo advento da internet. Dessa forma, a “sociedade em
rede” atinge sobremaneira o processo de ensino-aprendizagem das novas gerações de estudantes, o modo cognitivo e sensitivo de apreensão
do conhecimento, a relação professor-aluno etc.,
gerando grandes desafios às escolas atuais16.
Nesse sentido, mudanças mais amplas socioculturais, como a autonomia (ressaltando
aqui especialmente a dos alunos) como norma
social contemporânea, a disseminação e acesso
abundante de informações via internet, a comunicação em rede virtual, e os avanços científico-tecnológicos na área da saúde podem, sinergicamente, potencializar as dificuldades dos
professores em conduzir suas aulas, principalmente em turmas com grande número de alunos;
muito heterogêneas, pelo advento da Educação
Inclusiva13 e da Progressão Continuada17; e
sem o adequado investimento em capacitação
e educação continuada desses profissionais na
intencionalidade de enfrentamento dessas e
outras dificuldades12. Todo esse panorama pode
ter contribuído para a compreensão da elevada
percepção de dificuldade de aprendizagem.
A literatura científica sobre o tema tem assinalado que os professores, quando questionados
sobre a causa das dificuldades de aprendizagem,
apontam predominantemente fatores relacionados às crianças e/ou às famílias. Oliveira et al.13
demonstraram que os professores pesquisados
concebem a dificuldade de aprendizagem como
algo “inerente ao aluno e, portanto, parece ser o
sujeito o ‘portador’ dessa dificuldade apontada”,
cuja causa e responsabilidade foram atribuídas
ao contexto familiar. Isso foi evidenciado em
outros estudos, em que os professores não se colocaram como agentes diretos e corresponsáveis
nesse processo11. Osti2 identificou que os professores do Ensino Fundamental da rede municipal
das cidades de Campinas e Valinhos conheciam

Figura 3 – Profissionais necessários para a avaliação de
crianças com dificuldades de aprendizagem, segundo nível
de ensino em que os professores atuavam (n = 97).
* p < 0,001 ** p = 0,008 (teste de qui-quadrado). EF I =
Ensino Fundamental I; EF II = Ensino Fundamental II; EF
M = Ensino Médio.

processo de remoção dos profissionais de escolas
públicas, cuja escolha do local de trabalho se
baseia no tempo de serviço. Apesar de contemplar todos os anos do Ensino Fundamental e
Médio, predominaram-se professores do Ensino
Fundamental I.
Este estudo evidenciou que a maioria dos
profissionais de ensino percebe a dificuldade
de aprendizagem como muito frequente, o que
pode justificar a tendência crescente de encaminhamentos de alunos a especialistas na área da
saúde. Essa percepção pode ser causa ou consequência de uma demanda em expansão identificada na contemporaneidade. Pode refletir, de
um lado, o aprimoramento científico-tecnológico
dos diagnósticos nos campos da Neurociência,
Neurolinguística, Psicopedagogia, entre outros,
que permitiu e permite maior compreensão e
precisão diagnóstica sobretudo os de ordem
neurofuncional e organicista, em comparação a
outros contextos históricos1.
Por outro lado, essa maior percepção pode
ser fruto de desajustes e desafios da instituição
escolar com as transformações das sociedades
complexas contemporâneas14. Como salientam
Ehrenberg & Botbol15, “Do ponto de vista sociológico, esta evolução se associa a uma transformação marcada, uma transformação de grande
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parcialmente a dificuldade de aprendizagem,
não a concebiam como um fenômeno multifatorial e depositavam na família e no aluno a maior
responsabilidade, superior às questões pedagógicas e de relação professor-aluno. Dados semelhantes foram encontrados por Lopes & Crenitte3,
em que professores do Ensino Fundamental de
São Paulo conheciam pouco as dificuldades/
distúrbios de aprendizagem e o desinteresse do
aluno e as famílias desestruturadas foram apontadas como as principais causas. Como esses
professores enxergaram a responsabilidade da
dificuldade de aprendizagem como intrínseca
ao aluno ou ao seu contexto sociofamiliar, eles
consideraram que sua possível atuação alcança
pouco impacto na melhora da aprendizagem da
criança. Na mesma linha que os estudos descritos acima, os professores participantes do presente estudo também apontaram o desinteresse
dos pais na educação dos filhos como principal
barreira associada ao âmbito da família.
Quanto aos fatores relacionados à escola,
a maior referência da dificuldade em dar uma
atenção individualizada ao aluno pode ser um
fator importante que contribui para o crescente
número de encaminhamentos de crianças a
serviços especializados de saúde. Lopes & Crenitte3 também mostraram que os professores
tinham dificuldade na identificação, manejo e
intervenção frente às crianças com dificuldade de aprendizagem no ambiente escolar. No
estudo de Torres & Ciasca11, 57% dos professores encaminhavam crianças com dificuldade
de aprendizagem para reforço na escola, 42%
buscavam realizar um trabalho mais individua
lizado com o aluno e 33% comunicavam sua
percepção à família. No insucesso dessas etapas,
eles faziam ou propunham o encaminhamento
desSa criança para especialidades de saúde.
Barreiras, incluindo as condições de trabalho
(falta de material pedagógico apropriado, salas
superlotadas etc.) e o pouco investimento na
educação continuada dos docentes11,12, são fatores que contribuem para a dificuldade de se dar
uma atenção individualizada. Essa percepção é
preocupante e crítica, uma vez que o professor

é o agente principal na identificação, referência,
acompanhamento e enfrentamento na maioria
das dificuldades de aprendizagem nos alunos,
cujas etapas desse processo requerem dele uma
ação comprometida e singularizada.
No tocante aos tipos de dificuldade de aprendizagem, os participantes revelaram, sobretudo,
dificuldades de escrita, leitura, desatenção e
problemas de comportamento, porém, manifestaram maiores dificuldades em lidar com casos
de desatenção e problemas de comportamento.
Esses achados dialogam com outros estudos da
literatura científica sobre o tema. Silva et al.12
encontraram, na percepção dos professores pesquisados, que as dificuldades de aprendizagem
podem gerar problemas de indisciplina (desinteresse, baixo rendimento e desobediência) pela
desmotivação, e também identificaram uma
confusão por parte desses profissionais na discriminação entre dificuldade de aprendizagem e
questões de comportamento, rotulando os alunos
muitas vezes de preguiçosos, desinteressados
ou “alunos-problemas”. A sinalização das dificuldades para enfrentar as questões de ordem
comportamental pode ser inferida pela maior
proporção de professores indicando o psicólogo
como o profissional mais necessário para abordar
crianças com dificuldades de aprendizagem.
Este estudo, porém, agrega um diferencial,
por pesquisar professores dos três ciclos (Fundamental I, II e Médio), o que possibilita analisar
se há ou não diferenças nas percepções por ciclo
de ensino. Parte-se da hipótese de que cada ciclo
de ensino tem suas especificidades e públicos, e
assim, devem identificar e manejar dificuldades
de aprendizagens diferentes. Isso pode justificar
os achados deste estudo, que revelaram uma
diferença significante (p<0,05) entre a percepção de problemas de comportamento no Ensino
Médio e de coordenação motora no Ensino
Fundamental II. Ao mesmo tempo, os dados evidenciaram uma distribuição homogênea quanto
à percepção da falta de atenção, dificuldade de
escrita e de leitura perpassando os três ciclos
de ensino, o que pode sugerir que esses três
tipos de dificuldades, para esses professores,
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independem do ano escolar. Ou ainda, sugere
indícios acerca das limitações no processo de
ensino-aprendizagem dessas escolas, evidenciando que alunos chegam ao Ensino Médio ainda
com dificuldades na leitura e na escrita.
Uma limitação do estudo foi a amostra não
probabilística, pois a composição dos sujeitos
foi realizada por indicação do diretor ou coordenador pedagógico. Isso pode ter favorecido a
seleção de sujeitos “bons respondedores”, professores com experiências prévias com alunos
com dificuldade de aprendizagem, que desenvolvem trabalhos diferenciados com alunos ou
que estão com um discurso mais afinado com a
direção da escola, prejudicando a validade interna da amostra. Mas como o propósito desse
estudo foi compreender a percepção dos profissionais de educação acerca da dificuldade de
aprendizagem, o possível viés de seleção pode
contribuir para o preenchimento mais completo
e com maior atenção dos sujeitos pesquisados,
contribuindo para a qualidade dos dados. Outra
limitação foi não ter especificado a disciplina
de atuação dos professores, pois nos ciclos do
Fundamental II e Médio, a área de cada professor pode estar diretamente relacionada à sua
percepção das dificuldades de aprendizagem
mais frequentes (um professor de educação física provavelmente vai estar mais propício para
perceber dificuldades de coordenação motora
do que um professor de história, por exemplo18).
A elevada percepção de dificuldade de aprendizado pelos professores participantes pode
justificar o aumento de alunos encaminhados

a profissionais da área da saúde, mas entra em
conflito com dados da literatura que apontam
que das crianças encaminhadas, a maioria apresenta questões de ordem pedagógicas/escolares1.
Esse contraste pode indicar a necessidade em
se aprimorar a identificação e discriminação
daquelas crianças que realmente precisam de
uma avaliação especializada.
CONCLUSÕES
Estudos com esse recorte permitem a visibilidade dos professores que, por um lado, concebem a dificuldade de aprendizagem como algo
muito frequente na sua prática cotidiana e, por
outro, reconhecem obstáculos e lacunas ao seu
enfrentamento. As dificuldades em dar atenção individualizada e de lidar com alterações
comportamentais relatadas pelos participantes
são reveladoras de barreiras no âmbito escolar,
carência de capacitação desses profissionais e
distanciamento de profissionais da educação
e saúde. Esse estudo visou contribuir para um
maior entendimento e trazer uma maior visibilidade da percepção de professores de escolas
públicas do centro de São Paulo-SP sobre a
dificuldade de aprendizagem em crianças e
adolescentes. O estudo trouxe subsídios sobre a
necessidade de aprimoramento dos encaminhamentos de alunos a profissionais da área da saúde pelos professores. Também buscou contribuir
para uma reflexão mais ampla acerca do tema
e melhorar o diálogo e a integração entre pais,
escola e serviços de saúde frente à criança e ao
adolescente com dificuldade de aprendizagem.

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 26-37

35

Frederico Neto F et al.

SUMMARY

Learning disabilities in elementary and secondary school:
perception of seven public school teachers of São Paulo-SP
Introduction: Currently has been observed an increase of children with
learning disabilities complaints forwarded to health professionals. Objective:
This study aimed to understand the perception of public school teachers on
the learning difficulties of their students. Method: A descriptive study was
conducted in seven public schools in the central region of São Paulo-SP in
2011. Teachers of all grades of elementary and middle school were invited
to participate by answering an enclosed self-applied questionnaire. For
data analysis a chi-square test was employed and a significance level of
5% allowed. Results: 104 teachers participated in the study. The majority
perceived to be very often the learning disability (60.8%). The types of
difficulties most frequently mentioned were writing, reading, inattention and
behavioral changes, however, the behavioral was shown as the most difficult
to cope with. The participants highlighted the lack of interest of the student´s
parents and the difficulty in giving individual attention to each student as
significant factors associated to learning difficulties. The health professionals
considered by the teachers to be required for the evaluation of children with
learning disabilities were the psychologist (66.7%), followed by a speech
therapist and a pedagogue. Conclusions: Teachers conceived the learning
disability to be very frequent in daily practice and reported difficulties in
facing them. Studies like this can contribute to a wider reflection on the
subject and the recognition and appreciation of this complaints in schools,
improving the dialogue between the different players involved with child
development.
KEY WORDS: Faculty. Perception. Learning disabilities. Child health.
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Uma experiência fílmica na escola
Mariana Pereira dos Reis; Leda Maria Codeço Barone

RESUMO – O presente trabalho foi elaborado a partir da dissertação “O
garoto”, de Charlie Chaplin: desvendando o apelo de uma obra de arte em
sala de aula, de 2014, realizada no curso de Pós-graduação em Psicologia
Educacional, do Centro Universitário FIEO, Osasco/SP, e teve por objetivo
apresentar e discutir os apelos emocionais e psíquicos da experiência
com o referido filme, projetado a alunos do 2º ano de uma escola pública
em São Paulo, bem como contribuir para as reflexões sobre a presença da
arte, especialmente o cinema, em sala de aula, visto como instrumento
humanizador e/ou terapêutico, de natureza estética, capaz de mobilizar
na criança sua capacidade narrativa e a expressão de aspectos projetivos.
Pode-se observar o imenso valor da experiência fílmica na escola, pois a
mesma permitiu maior elaboração psíquica dos alunos, além de mobilizar
muitos saberes existenciais.
UNITERMOS: Cinema como assunto. Educação. Humanização. Edu
cação estética.
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relação afetiva nascida do abandono de um recém-nascido e seu encontro com um vagabundo
que o cria de maneira precária, porém amorosa,
mesclando a comédia sentimental, a sátira social
e os aspectos sombrios da natureza humana.
Enfim, pretendemos estudar as reações de um
grupo de crianças, em ambiente escolar, diante
da projeção do filme “O garoto”, de Charlie
Chaplin, contribuindo para as reflexões sobre
a presença da arte, vista como instrumento humanizador e/ou terapêutico, em sala de aula, e
verificando se a experiência posta mobiliza na
criança sua capacidade narrativa e a expressão
de aspectos projetivos.

INTRODUÇÃO
É comum alguns educadores chamarem de
educativo apenas alguns tipos de filmes cuja
temática tenha relação direta com os conteúdos
formais desenvolvidos em sala de aula, considerando importante que tenham intenções didáticas bem definidas que possam ser aferidas por
meio de avaliações quantitativas. Acreditamos
que essa visão pode ser reducionista, pois o cinema pode gerar uma reflexão mais abrangente
sobre o mundo e as questões humanas, sendo de
uma urgente utilidade educacional.
Desse modo, na pesquisa realizada, buscamos aproximar os alunos de uma das modalidades de expressão artística, no caso o cinema,
sensibilizando-os (e seduzindo-os) para uma
experiência estética com objetivos não didáticos
ou formais, mas nem por isso avessa ao universo
escolar. Ao contrário, uma experiência intimamente ligada ao conhecer: conhecer a realidade,
o outro e a si mesmo. Destacamos que o processo
de conhecer não se limita ao aspecto racional,
intelectual, mas passa por um estágio de apreen
são da realidade por meio dos sentidos e das
emoções e o cinema pode facilitar tal processo.
Portanto, o objetivo desse estudo foi ampliar
a discussão sobre a utilização da arte na escola, especialmente o cinema, pois acreditamos
em seu protagonismo na educação, visto seu
caráter humanizador e/ou terapêutico, embora,
historicamente, o trabalho com artes tenha sido
mais comumente relacionado ao seu caráter
instrumental, complementar ou facilitador de
outras aprendizagens, uma vez que, para o
ideário moderno, apenas atividades tidas como
racionais contribuiriam para o desenvolvimento
dos seres humanos e sua formação para o trabalho. Felizmente, essa visão já foi em grande
parte superada, mas carregamos sua herança
arraigada em nossas práticas escolares, pois
temos dificuldades em considerar o ser humano
nos múltiplos aspectos que o compõe: corpo e
mente, razão e emoção.
Escolhemos o filme “O Garoto” (1921), de
Charlie Chaplin, para dialogar com os alunos.
Ele fala sobre a delicadeza da trajetória de uma

A importância da arte na vida e na escola
Conforme o senso comum, a arte nos remete
a objetos consagrados pelo tempo, encontrados
em museus, galerias, bibliotecas ou teatros,
provocando sentimentos diversos e dentre eles o
sentimento do belo. Entretanto, esse sentimento
é muito difícil de precisar, pois, de acordo com
Bosi1, um dos aspectos importantes da obra de
arte é seu efeito psicológico, ou seja, como a obra
é percebida, sentida e apreciada pelo receptor.
Ainda segundo Bosi1:
“A arte tem representado, desde a Pré-História, uma atividade fundamental do
ser humano. Atividade que, ao produzir
objetos e suscitar certos estados psíquicos no receptor, não esgota absolutamente o seu sentido nessas operações. Estas
decorrem de um processo totalizante,
que as condiciona: o que nos leva a sondar o ser da arte enquanto modo específico de os homens entrarem em relação
com o universo e consigo mesmos.”
Podemos destacar várias funções da arte na
vida do ser humano, sendo ela capaz de estimular sentidos, sensibilidades, criatividade, cogni
ção, inserção social, expressão comunicativa,
conceitos estéticos, senso crítico, manifestações
de sentimentos e anseios individuais e coletivos,
tornando a vida mais rica e humanizada. Mas
o que seria este caráter humanizador da arte?
Cândido2 nos ajuda:
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pois sua ação educativa diferenciará a experiência do cinema dentro e fora da escola.
Neste trabalho, interessou-nos investigar
as dimensões psicológica e estética que o cinema oferece, uma vez que este possibilita ao
espectador uma sensação de sonhar acordado,
organizando imagens em seu inconsciente e se
tornando uma espécie de catalisador de projeções e emoções. Além disso, por permitir a reflexão e o aprimoramento de valores, conceitos e
sentimentos humanos, pode contribuir para um
processo de humanização, ajudando as pessoas
na construção de suas identidades, bem como
na ampliação de suas visões de mundo.

“Entendo aqui por humanização (...) o
processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais,
como o exercício da reflexão, a aquisição
do saber, a boa disposição para com o
próximo, o afinamento das emoções, a
capacidade de penetrar nos problemas
da vida, o senso da beleza, a percepção
da complexidade do mundo e dos seres,
o cultivo do humor”.
Podemos dizer, ainda, que as manifestações
artísticas, de maneira geral, educam o sentimen
to e organizam o caos presente no interior dos
homens, podendo causar um efeito terapêutico, pois como confirma Cândido2, ao falar do
texto literário, este atua em grande parte no
inconsciente e no subconsciente e reside aí sua
importância em busca do equilíbrio psíquico dos
seres humanos.
Hoje, sabemos que toda forma de arte integra o patrimônio da humanidade e constitui-se
um direito inalienável de todas as pessoas e,
portanto, deve ser disseminada nas escolas ou
em qualquer instituição que queira promover a
formação integral dos indivíduos.
Nesse sentido, como proposta inovadora, os
Parâmetros Curriculares Nacionais3, de 1996, dão
à área de arte uma grande abrangência, propondo
quatro modalidades artísticas: (1) Artes Visuais
– com maior amplitude que Artes Plásticas, englobando artes gráficas, vídeo, cinema (negrito
nosso), fotografia e as novas tecnologias; (2)
Música; (3) Teatro; (4) Dança. E como orientação geral, acrescentam três eixos norteadores:
produzir, apreciar e contextualizar.
Ora, o cinema, concebido como legítima
manifestação da expressão artística e compondo
o patrimônio cultural da humanidade, também
pode e deve ser usufruído na escola. Por permitir
uma experiência cultural ampla que abrange,
além das dimensões social e cognitiva, também
as dimensões psicológica e estética, a mediação
educativa em projetos com o cinema deve ter
clareza dos seus objetivos e estratégias, devendo
o educador agir com discernimento na hora de
escolher o filme a ser trabalhado com os alunos,

Cinema, Educação e Psicanálise: algumas
relações possíveis
Segundo Rivera4, cinema e psicanálise são
rigorosamente contemporâneos. Enquanto Freud
publicava com Breuer os “Estudos sobre a Histeria”, em 1895, os irmãos Lumière faziam as
primeiras apresentações públicas de seu cinematógrafo. No entanto, alguns embates foram
travados, como quando da elaboração do filme
Segredos de uma alma (1926), o que levou
Freud a afirmar que a linguagem cinematográfica jamais conseguiria representar conceitos
tão abstratos como os da Psicanálise. Freud,
definitivamente, não se interessava pelo cinema
e jamais escreveu sobre ele.
Entretanto, como se sabe, Freud sempre deu
importância aos sonhos, pois funcionariam como
janelas de acesso ao inconsciente. Os sonhos
detêm significados e são passíveis de interpretação simbólica, aproximando-se, portanto, da
linguagem das artes em geral. Ora, tanto os
sonhos como os filmes expressam imagens que
falam das emoções humanas, que comunicam
algo sobre as pessoas. Ambos apresentam, figurativamente, pensamentos ou ideias abstratas,
que são interpretados pelas associações do sonhador ou do artista.
Em “Escritores Criativos e Devaneio”, de
1908, pequena obra de Freud5, há uma reflexão
sobre a continuidade entre o brincar da criança
e a criação artística. Assim, o texto literário, ou
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no caso da pesquisa realizada, a experiência
cin ematográfica, seria um devaneio de seu
autor que, por sua vez, desencadearia outros
devaneios nos leitores ou espectadores. Ambos
realizariam, simbolicamente, desejos reprimidos,
tal qual a criança faz por meio do jogo, manipulando a realidade e criando uma outra cena onde
tudo pode acontecer. Dessa maneira, o escritor
criativo faz o mesmo que a criança que brinca,
criando um mundo de fantasia que ele leva muito
a sério, investindo grande quantidade de energia
e emoção, mas mantendo uma separação nítida
entre fantasia e realidade. Isso traz consequências para a técnica do artista, pois muita coisa
que, se fosse real, não causaria prazer, pode
proporcioná-lo como jogo de faz de conta, e
muita coisa penosa e dolorosa, pode tornar fonte
de prazer para os leitores/espectadores.
Complementando essa visão, Freud 6 nos
ensina que a arte ocasiona uma reconciliação
entre o princípio do prazer e o princípio da rea
lidade, pois:
“Um artista é originalmente um homem
que se afasta da realidade, porque não
pode concordar com a renúncia à satisfação instintual que ela a princípio exige,
e que concede a seus desejos eróticos e
ambiciosos completa liberdade na vida
de fantasia. Todavia, encontra o caminho
de volta deste mundo de fantasia para
a realidade, fazendo uso de dons especiais que transformam suas fantasias
em verdades de um novo tipo, que são
valorizadas pelos homens como reflexos
preciosos da realidade”.

psíquicos no espectador ou apreciador de uma
obra de arte. Isto porque, segundo Freud6, “outros homens sentem a mesma insatisfação, que
resulta da substituição do princípio do prazer
pelo princípio da realidade; é em si uma parte
da realidade”.
Em “O mal-estar na civilização”, de 1930,
Freud 7 apontou três profissões impossíveis,
ampliando a reflexão sobre o papel do professor.
São elas: educar, governar e psicanalisar. E tal
impossibilidade decorre da inviabilidade de se
cumprir com um ideal que, no caso da educação,
se organiza em torno de uma carência, pois não
há como o educador determinar, a priori, o que
será aprendido, pois tudo dependerá de como o
educando fará a apropriação do que foi transmitido. Além disso, a educação exerce seu poder
por meio da palavra dirigida à consciência, buscando convencimento e submissão do ouvinte a
ela. No entanto, pela realidade do inconsciente,
a palavra escapa ao falante, que a submete ao
seu próprio desejo inconsciente. Por isso, Freud
acreditava que um objetivo pedagógico jamais
seria integralmente alcançado.
Em outras palavras, nos ensina Kupfer8,
Freud não acreditava em uma metodologia
pedagógico-psicanalítica, pois em sua visão o
inconsciente introduz, em qualquer atividade
humana, o imponderável, o imprevisto. Desse
modo, o educador não teria controle sobre os
efeitos que produz em seus alunos, não devendo
dar tanto valor aos conteúdos e sim à relação que
estabelece com os alunos, que pode ou não favorecer a aprendizagem. Portanto, Freud situou
o eixo da educação na transferência.
Em que pese tal transferência e a impossibilidade do professor saber qual o desejo inconsciente mobilizou o aluno a colocá-lo em uma
posição especial, a psicanálise pode transmitir
ao educador, segundo Kupfer 8, “uma ética, um
modo de ver e entender sua prática educativa”,
como renúncia ao poder oferecido pelo lugar
de professor.
Em outras palavras, o educador não deve
procurar alimentar seu próprio narcisismo ao
tentar realizar seu ideal por meio do aluno que

Desse modo, o escritor, ou o artista de modo
geral, suaviza o caráter de seus devaneios egoís
tas por meio de disfarces e nos seduz com o
prazer estético que nos oferece na representação
de suas fantasias mais profundas. O brincar e a
criação artística, portanto, vão à mesma direção,
aquela da simbolização da experiência vivida
recalcada ou clivada, visando à transformação de
uma matéria prima psíquica em representação.
E esta representação acaba por causar efeitos
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deve educar. Ao contrário, deve tentar interferir
no apetite intelectual (desejo de aprender) de
seus alunos, seduzindo-os para a aprendizagem.
Isso não significa dizer que o professor não pode
ter prazer no que faz. Ao contrário, a paixão
por formar, por manipular ideias, criar, superar
limites, tudo isso contribui para a eficiência da
prática pedagógica.
Segundo Bacha9, seguindo a tradição entre
os antigos, “educação é alimentação” e, como
na sedução originária, alimentar é acrescentar
algo no outro (“seduzir”). Portanto, na realidade
simbólica, os conhecimentos ocupam o lugar dos
alimentos. E cada professor tempera o alimento da melhor maneira possível, aguçando nos
aprendizes o desejo e a fome, embora cada um
responda de maneira diferente ao banquete que
lhe é apresentado. Esta seria a face estética da
sedução, capaz de provocar no outro o despertar
para novas sensações e a descoberta de dimensões da própria existência que sequer acreditava
ser capaz de vivenciar.
Ora, ao introduzirmos a arte em sala de aula,
especialmente o cinema, temos em mãos um
poderoso instrumento a serviço da sedução, em
sua face estética, podendo o filme promover nos
alunos “o apetite por novos alimentos”, através
do fascínio e do prazer que ele provoca, bem
como por seu caráter humanizador e/ou terapêutico, já mencionado anteriormente.

idade, 12 meninos e cinco meninas, do 2º ano
do Ensino Fundamental de uma escola da Rede
Estadual de Ensino de São Paulo.
A clientela dessa escola caracteriza-se pela
presença de crianças oriundas da nova classe
média C, detentoras de bens de consumo antes
inacessíveis, como computadores e jogos eletrônicos, mas com pais geralmente pouco letrados;
crianças moradoras de comunidades ou favelas,
localizadas nas proximidades da escola ou longe dela - a escola situa-se próxima ao metrô e
é considerada uma escola de passagem para
muitas famílias; e crianças atendidas por abrigos municipais, normalmente retiradas de suas
famílias por sofrerem algum tipo de violência ou
por viverem em condições de extrema pobreza.
Foi utilizado, para coleta de dados, o filme O
Garoto, de Charlie Chaplin, de 1921, com duração aproximada de 70 minutos, na sala de vídeo
da escola, além de papel, lápis e borracha para
as crianças desenharem e escreverem.
No dia previamente combinado, as crianças
foram submetidas à projeção do referido filme
que, por motivos da dinâmica escolar, ocorreu
em duas etapas: cerca de 10 minutos antes do recreio e o restante logo após o término do recreio.
Antes, porém, em sala de aula, conversamos com
eles sobre as características específicas do filme,
ou seja, ser um filme antigo, sem cor e mudo e
apresentei uma foto do personagem Carlito para
verificar se eles já o conheciam. Alguns disseram
que sim, inclusive por haver um desenho animado inspirado nos filmes, mas a maioria não
conhecia. Logo em seguida, pedimos que me
descrevessem o personagem a partir da foto e
registrassem no caderno. Finda a projeção, ainda
na sala de vídeo, as crianças foram convidadas a
falar sobre o que mais gostaram do filme e tudo
foi anotado.
Na sequência, de volta à sala de aula, foi pedido que cada criança fizesse um desenho sobre
o que mais gostou do filme e, ao apresentarem o
desenho, dissessem o que haviam feito e por quê.
Tudo foi anotado. Em seguida, explicamos que
continuaríamos a falar sobre o filme em outro
dia, pois a aula já estava terminando.

MÉTODO
O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário FIEO – Osasco/SP, o qual foi aprovado com o nº CAAE 18213513.0.0000.5435, em
31/03/2014. Todos os representantes legais dos
participantes assinaram um Termo de Consen
timento Livre e Esclarecido antes de sua participação, que contém de maneira clara o objetivo
da pesquisa, procedimentos, riscos, desconfortos
e benefícios.
Participou da pesquisa um grupo de alunos
em processo de alfabetização, sendo 17 crianças,
de um universo de 21, entre sete e oito anos de
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Por fim, em outra data próxima, retomamos
a conversa sobre o filme e solicitamos que os
alunos escrevessem o que acharam do filme,
que parte mais gostaram e o que sentiram ao ver
o filme. Alguns alunos escreveram sozinhos,
outros com ajuda da professora/pesquisadora.
Analisamos os resultados observados a partir
de uma interpretação qualitativa, sob a ótica da
psicanálise e autores que fundamentam esta pesquisa, considerando os temas favoritos mencionados pelas crianças, por meio de seus desenhos,
falas e escritas e o conceito de humanização, proposto por Cândido2, já apontado neste trabalho.
Para tanto, elegemos três categorias de análise
a priori, a partir de elementos encontrados no
referido conceito de humanização, que serviram como inspiração para os seguintes eixos de
discussão. São elas:
1. Percepção da complexidade do mundo e
dos seres, ou seja, a capacidade de uma
visão ampliada em relação às ambivalências e contradições do mundo e das pessoas e a impossibilidade de julgamentos
meramente maniqueístas;
2. Afinamento de emoções e sentimentos,
incluindo a capacidade de nomeação e
de elaboração psíquica; e
3. Cultivo do humor, como forma privilegiada de lidarmos com os sofrimentos e com
a certeza de nossa própria finitude.
Enfim, essas três categorias buscaram abarcar diferentes aspectos que pudessem revelar
indícios, nas expressões dos alunos, que sinalizassem o caráter humanizador e terapêutico da
experiência proposta.

Isto posto, apresentamos e discutimos os
resultados obtidos em duas etapas: na primeira,
levantamos os temas mais marcantes para os
alunos, a partir de seus desenhos, falas e escritas,
buscando nos aproximar dos conteúdos psíquicos mobilizados, interpretando-os. Em seguida,
discutimos os resultados obtidos a partir de três
categorias de análise adaptadas do conceito de
humanização proposto por Cândido que julgamos pertinentes para a verificação do caráter
humanizador e/ou terapêutico da experiência
proposta.
1ª Etapa: Temas marcantes do filme
1. Abandono e encontro do bebê
Uma artista, mãe solteira, na década de 1920,
resolve abandonar seu bebê, deixando-o em um
carro onde uma família rica poderia encontrá-lo
e amá-lo. Todavia, por obra do destino, o carro é
roubado e o bebê levado junto. Ao perceberem
tal infortúnio, os ladrões abandonam a criança
em um beco, justamente onde nosso personagem principal vive. Carlito, então, ao descobrir
a presença do bebê, tenta se livrar dele fugindo,
inclusive, de um policial que toma conta da área
e de uma mãe furiosa, a quem Carlito julga ser
a mãe do bebê. Não encontrando outra saída,
resolve ficar com o bebê, tendo seu bom coração
sido tocado profundamente, a ponto de levá-lo
para casa e, mesmo em precárias condições,
começado a cuidar dele, nunca lhe faltando
carinho e dedicação.
Destacamos que as crianças choraram e se
emocionaram muito vendo o bebê sendo abandonado, especialmente uma aluna que é adotada e
outros que lembraram de seus irmãos pequenos.
Além disso, em nenhum momento, as crianças
acusaram a mãe, embora estivessem preocupadas com o futuro da relação dela com o filho. O
fato de a mãe não ter sido julgada negativamente
pelas crianças pode ser compreendido a partir
do complexo da mãe morta. Nele, há um luto
súbito da mãe que desinveste brutalmente seu
filho, ferindo seu narcisismo, mas ainda assim
o filho é capaz de perdoar, pois precisa dela

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para interpretação dos dados coletados, de
senhos, explicações sobre os desenhos, falas
espontâneas durante o filme, falas provocadas
depois do filme, textos solicitados, expressões
corporais e comportamentos, tudo foi analisado, conjuntamente, como reações das crianças
sobre o que mais gostaram e o que sentiram ao
ver o filme.
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para existir, preservando-a e protegendo-a. E
os alunos, ancorados por essa necessidade, se
projetaram, protegendo a mãe que abandonara
seu filho. Segundo Green10:
“(...) por trás do luto branco da mãe,
vislumbra-se a louca paixão de que ela
é e continua sendo objeto, que faz de seu
luto uma experiência impossível. Toda
a estrutura do sujeito visa uma fantasia
fundamental: nutrir a mãe morta, para
mantê-la num perpétuo embalsamento”.

A cena é muito engraçada e provocativa,
pois o pai pede para o filho jogar pedrinhas nas
janelas das casas para que ele pudesse aparecer
e oferecer o serviço de troca do vidro quebrado.
De imediato, as crianças descobrem o golpe e
apontam seus julgamentos ao serem questionados sobre o que acharam do filme, refletindo
sobre a complexidade da situação paradoxal que
se apresenta: sobreviver ou ser honesto?
4. Homens do orfanato
O filme continua e o momento é crítico. Depois de o menino ficar doente e o médico observar as condições precárias em que eles viviam,
Carlito corre o risco de perder seu garoto. E, mais
uma vez, as crianças se emocionam.
Interessante notar que a tristeza da cena capturou os alunos através do medo de perder entes
queridos, assim como ocorreu com o público de
Chaplin durante a Primeira Guerra Mundial,
quando muitas famílias foram destruídas pelas
atrocidades da guerra. O desfecho da história,
bem como a comicidade da cena, podem ter
contribuído, em ambos os casos, para um alívio
de suas dores emocionais.

2. Briga de rua
O filme prossegue e as crianças continuam
atentas e falantes. Outra cena é destacada pelos
alunos, especialmente os meninos: o garoto se
envolve em uma briga com outro menino, que
é defendido por seu irmão mais velho. Então,
Carlito entra em cena e defende seu “filho”, não
sem antes provocar muitas risadas...
Gostaríamos ainda de destacar o senso de
justiça das crianças, pois se identificaram com o
garoto que teve seu brinquedo injustamente subtraído por outra criança e o humor que envolve a
cena, pois não podemos esquecer essa característica que envolve o personagem Carlito que, desde
os seus trajes até seu jeito de andar, tudo provoca
riso, mesmo nas cenas mais comoventes. E eis a
importância do humor, segundo Slavutzky11:
“O humor goza das nossas dificuldades e, ao fazer isso, diminui os nossos
problemas, mesmo que seja um alívio
temporário, faz bem para a vida. Porque
viver seus problemas com bom humor é
viver melhor, pois transforma o narcisismo e diminui o sofrimento’.

5. Na casa da mãe
Finalmente, a mãe arrependida retoma a relação com seu filho e o garoto vai morar com ela.
As crianças se encantam com a relação reatada,
se identificando com a “relação primordial” e a
impossibilidade, na visão das crianças, da perda do
seio materno. Também se encantam com a possibilidade de o Carlito continuar fazendo parte da vida
da criança que criou como um verdadeiro filho.
Aqui, destacamos a importância dada à
família, seja com vínculos consanguíneos ou
não e a clareza da necessidade da afetividade e
amorosidade entre pais e filhos.
E o final feliz deu muito alívio às crianças
que puderam conhecer uma história cômica e
comovente ao mesmo tempo, que muito lhes
chamou a atenção, e puderam refletir sobre a
realidade dos personagens, associando-a aos
seus próprios conteúdos psíquicos.

3. Golpe do vidraceiro
“Após salvar o garoto de uma encrenca,
Chaplin e o Garoto irão se tornar inseparáveis
amigos, logo se metendo em diversas confusões, assim como, enquanto um atira pedras em
janelas e o outro se faz perito em restauração
de janelas, enganando muita gente.” (Sinopse
retirada da contracapa do DVD)

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 38-48

44

Uma experiência fílmica na escola

lidade de elaborarem melhor suas emoções.
Segundo Laplanche & Pontalis13, elaboração
psíquica é:
“Expressão utilizada por Freud para
designar, em diversos contextos, o trabalho realizado pelo aparelho psíquico
com o fim de dominar as excitações que
chegam até ele e cuja acumulação corre
o risco de ser patogênica. Este trabalho
consiste em integrar as excitações no
psiquismo e em estabelecer entre elas
conexões associativas”.

2ª Etapa: Categorias de Análise
1. Percepção da complexidade do mundo e
dos seres
Em várias situações observadas no filme, foi
necessária uma reflexão sobre a complexidade
da vida, das leis e regras sociais, bem como da
ambivalência das atitudes humanas e, na visão
das crianças, o amor de Carlito justificava sua
presença na vida do garoto, mesmo não tendo
condições para criá-lo. A mãe, por sua vez, não
era má, pois tinha motivos para fazer o que
fez. Carlito também não era essencialmente
desonesto, mas talvez sua situação de extrema
pobreza o levasse a praticar golpes. Assim, essa
maior adaptação das crianças às complexidades
do mundo e das pessoas pode ser esclarecida a
partir do que Klein12 afirma sobre a constituição
psíquica:
“No desenvolvimento normal, com a
crescente integração do ego, os processos de divisão diminuem e a capacidade
aumentada de compreender a realidade
externa, e até certa medida de conciliar
os impulsos contraditórios da criancinha,
conduzem também a uma síntese maior
dos aspectos bons e maus do objeto.
Isto significa que as pessoas podem ser
amadas apesar de suas limitações e que
o mundo não é visto apenas em termos
de preto e branco.”

Desse modo, a experiência posta, através da
expressão de sentimentos e emoções, muitas
vezes projetivos, contribuiu para aumentar a
capacidade de adaptação das crianças à realidade externa, diminuindo possíveis ansiedades e
permitindo um desenvolvimento psíquico mais
saudável. E a possibilidade de compartilhar o
vivido, tendo um outro para escutar, já é em
si um fato importante para a psicanálise e que
também pode e deve ser observado por professores em contexto escolar, através do acolhimento
das falas de seus alunos, em analogia ao que
acontece em consultório, em situação de análise.
Segundo Meneses14:
“A prática psicanalítica chega muitas
vezes ao resultado de que o analisando
muda independentemente das interpretações que lhe forneça o analista. Mas
apenas por sua escuta, ou melhor: pela
possibilidade que o tratamento psicanalítico propicia de que a sua fala seja
acolhida e de que ele próprio tenha a
possibilidade de nomear, de transpor em
palavras vivências, situações existenciais de alto tônus afetivo, sentimentos
e emoções não verbalizados – não simbolizados, portanto – e até então vividos
angustiadamente só no nível do corpo.
Apenas quando articulado em palavra o
vivido pode ser “configurado” por assim
dizer, integrado no psiquismo da pessoa,
estabelecendo laços associativos e, fundamentalmente, reconhecido.”

Portanto, em muitas manifestações observadas, os alunos pesquisados se mostraram aptos
a abrigar dentro de si os aspectos contraditórios
das pessoas e do mundo, ampliando suas concepções e fugindo de uma avaliação meramente
maniqueísta.
2. Afinamento de emoções e sentimentos
Certamente, nosso intuito não era fazer aná
lise com os alunos e nem avaliá-los individualmente, mas tenho a convicção de que o processo de autoconhecimento, de maneira geral, foi
favorecido pela experiência estética proposta,
pois ao falarem de si ou sobre o que sentiram,
os alunos puderam experimentar a possibi-
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democratiza o contato de crianças e jovens com
a arte, considerada patrimônio da humanidade,
independentemente de sua condição social,
e uma dimensão estética ou da sensibilidade,
daquilo que toca o sujeito de maneira especial
e que o ajuda na construção e reconstrução de
si, mas que, na maioria das vezes, não encontra
muito espaço na escola.
Importante ressaltar que, na dimensão estética, que no nosso entender abarca também
uma dimensão psicológica, a arte não se ensina,
se experimenta, se vivencia, para despertar no
homem o que há de mais essencial e contundente, alargando sua compreensão de sujeito e
de mundo. E, nesse sentido, o professor-sedutor
pode ser aquele que propõe, com entusiasmo e
discernimento, uma experiência para além do
racional, sensibilizando e “alimentando” seus
alunos com aprendizagens que vão além do
discurso, mas que ajudam a construir o sujeito
em suas múltiplas dimensões (cognitiva, social,
psicológica...), bem como reconstruí-lo em situações de crise ou desamparo. Além disso, o
acolhimento das falas dos alunos durante e pós-vivência é de suma importância, pois contribui
para que eles possam verbalizar e nomear sentimentos e emoções, favorecendo os processos
de simbolização e elaboração psíquica.
Neste trabalho, pudemos observar o imenso
valor da experiência do cinema na escola, pois
a mesma mobilizou muitos saberes nas crianças
pesquisadas, saberes estes que extrapolam a
concepção de conhecimento como conjunto de
aprendizagens do aparato cognitivo do aluno,
vislumbrando uma dose expressiva de saberes
existenciais, configurando-se, portanto, como
uma experiência estética, de caráter humanizador, de muita qualidade e importância para o
campo educacional.
A partir dos objetivos postos, podemos afirmar
que o filme de Chaplin trouxe uma narrativa
que apesar de prescindir da expressão oral das
personagens, comunicou valores, conceitos, ideologias e códigos culturais, mas mais do que isso,
suscitou reflexões sobre sentimentos e emoções
relacionados às histórias individuais, ampliando

3. Cultivo do humor
Freud, segundo Kupermann15, entendia que o
senso de humor sinalizava um psiquismo sadio
e representava uma forma privilegiada pela qual
adultos mantêm a capacidade de brincar, sem
serem destruídos pelos imperativos da vida em
sociedade. O humor tem sua fonte, portanto, na
atividade lúdica da criança e vira brincadeira
de adulto, fruto de sua imaginação criadora.
Por outro lado, em situações traumatizantes ou
violentas, o senso de humor é comprometido
e para readquiri-lo é necessário devolver ao
sujeito uma razão lúdica que permita um distanciamento do drama, cultivado pela neurose,
podendo o sujeito enxergar as razões de seu
sofrimento por novos pontos de vista, criando
uma nova sensibilidade. Corroborando com essa
ideia, em 2008, em uma resenha do livro Chaplin:
A life, o crítico literário Martin Sieff16 escreveu:
“Chaplin não foi apenas grande, ele foi
gigantesco. Em 1915, estourou em um
mundo dilacerado pela guerra, trazendo
no dom de sua comédia, risos e alívio,
enquanto ele mesmo sofria com a Primeira Guerra Mundial. Nos 25 anos
seguintes, com a Grande Depressão e
a ascensão de Hitler, permaneceu no
ofício. Ele foi maior, em seu tempo, que
Al Jolson, Frank Sinatra ou os Beatles
foram a suas épocas. É impossível que
qualquer indivíduo já tenha dado mais
entretenimento, prazer e alívio para tantos serem humanos e quando eles mais
precisavam, do que ele deu.” (tradução
da autora)
Assim, acreditamos que também os alunos
puderam usufruir da capacidade criadora de
Chaplin e do humor que envolve seu personagem Carlito, aliviando possíveis sofrimentos e
ampliando olhares sobre si e sobre a vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos dizer que a experiência do cinema/
arte na escola está atrelada a duas dimensões
principais: uma dimensão ético-política, pois
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nos alunos sua capacidade narrativa, bem como
de elaboração psíquica, na medida em que
foram convidados a falar, desenhar e escrever
sobre o filme e suas emoções, e a expressão de
aspectos projetivos, uma vez que comunicaram
associações de conteúdos psíquicos próprios
que, presumidamente, colaboraram para uma
melhor compreensão de si e suas relações com
o mundo.
Desse modo, acreditamos que a narrativa
fílmica promoveu a humanização dos alunos na
pluralidade de aspectos em que isso é possível,
com suas sutilezas e nuances particulares, seja
por possibilitar emocionarem-se pela história,
podendo associar conteúdos do filme aos seus
próprios conteúdos psíquicos e vivenciais, seja
por poderem compreender melhor as ambiva-

lências e complexidades humanas e do mundo
em que vivem ou por poderem simplesmente
rir, obtendo um importante ganho de prazer e
alívio emocional.
Esperamos, portanto, termos contribuído com
algumas reflexões sobre a necessidade de expandirmos o entendimento sobre o uso do cinema na escola, abrindo caminho para que mais
pesquisas sejam feitas na ótica proposta e para
que o assunto possa ser discutido por educadores efetivamente comprometidos com uma
educação integral de qualidade. Esclarecemos,
ainda, que o filme permite outras explorações,
como o aprofundamento da análise das histórias pessoais das crianças e sua relação com o
conteúdo fílmico, entretanto este não foi o foco
do trabalho.

SUMMARY

A filmic experience at school
Abstract the present work was drawn from the dissertation “the kid”,
Charlie Chaplin: Unraveling the appeal of a work of art in the classroom,
from 2014, held at the postgraduate course in educational psychology, the
Centro Universitário FIEO, Osasco/SP, and aimed to present and discuss
the emotional and psychic experience appeals with the aforementioned
film, designed for students of 2nd year of a public school in São Paulo as
well as contributing to the reflections on the presence of art, especially the
cinema, in the classroom, seen as humanizing instrument and/or therapeutic,
aesthetic in nature, able to mobilize in the child its ability narrative and the
expression of projective aspects. You can see the immense value of the filmic
experience at school, because it allowed a greater psychic elaboration of
students, in addition to mobilizing many existential knowledge.
KEY WORDS: Motion pictures as topic. Education. Humanization.
Aesthetic education.
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investigação neurolinguística (PLIN):
instrumento lúdico para conhecer
habilidades de leitura e escrita
Renata Savastano Ribeiro Jardini; Lydia Savastano Ribeiro Ruiz; Walderlene Ramalho; Andrea Villela de Paula

RESUMO – O Método das Boquinhas fonovisuoarticulatório foi de
senvolvido pela primeira autora da pesquisa com o intuito de alfabetizar
e reabilitar os distúrbios da leitura/escrita. O jogo Lince de Boquinhas foi
idealizado para conhecer e treinar percepção visual, consciência fonológica,
memória imediata, memória visual e auditiva, funções visuoespaciais,
cognição e leitura/escrita, dentre outras. A partir das evidências observadas
em mais de 10 anos de aplicação clínica desse jogo, foram tabuladas
tendências de comportamentos apresentados por indivíduos sintomáticos
dos transtornos dislexia, transtorno no déficit de atenção e hiperatividade
e deficiência intelectual, em relação aos mesmos comportamentos em
sujeitos assintomáticos. Essas evidências foram pareadas aos manuais de
diagnóstico e fontes científicas que apresentam classificações categoriais
desses transtornos. A partir dessa análise, foram elaboradas 26 questões, com
5 itens cada, que analisam quali e quantitativamente os comportamentos
apresentados e refletem as respostas mais usuais apresentadas, para compor
o Protocolo Lince de Investigação Neurolinguística (PLIN). As questões
foram agrupadas em 5 blocos de habilidades: consciência fonológica
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(HCF); visuoespaciais (HVE); leitura e escrita (HLE); memória imediata
(HMI) e cognição (HCO). A fase 1, de dimensionamento amostral, contou
com 40 crianças do estado do Paraná, entre 5 e 12 anos de idade, divididas
igualitariamente em 4 grupos, dos transtornos estudados e o grupo controle
de assintomáticos. A fase 2, para elaboração de tabelas de tendências de
comportamentos, contou com 296 crianças, do Distrito Federal. Os dados
foram comparados a fim de verificar se existia diferença estatisticamente
significativa entre os quatro grupos estudados, para a publicação do PLIN.
UNITERMOS: Protocolos. Leitura. Escrita. Dislexia. Transtorno do deficit
de atenção com hiperatividade.

certo que essas avaliações têm como objetivo
principal a quantificação, a comparação de
dados, mas é preciso que antes haja uma preo
cupação em identificar as lacunas presentes
nos sistemas de ensino que não permitem que
sejam contemplados avanços significativos na
qualidade da educação.
A Organização para a Cooperação e o Desen
volvimento Econômico (OECD)2 define letramento em leitura como sendo a capacidade de
compreender, utilizar, refletir e envolver-se com
textos escritos, com a função de alcançar uma
meta, desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e participar da sociedade. Sabe-se que
diversas habilidades são necessárias para que
se alcance tal capacidade, abrangendo aspectos
cognitivos, comunicativos e comportamentais.
Portanto, quando se lida com leitura e escrita,
muitos caminhos de aprendizagem devem ser
trilhados, partindo-se, necessariamente, das
habilidades dos aprendizes.
Vários autores estudaram essas habilidades3-6, propondo baterias e testes de avaliação,
que abrangem a decodificação de palavras,
fluência, capacidade cognitiva e metacognitiva,
aquisição de vocabulário, percepção, memória,
dentre diversas outras habilidades. No entanto,
como ressalta Salles7, várias avaliações são propostas para avaliar as habilidades relacionadas
à aprendizagem escolar, porém nenhuma delas
é conclusiva na padronização ou normatização
que definam o que é esperado para cada idade,

INTRODUÇÃO
Os resultados apresentados pelo Brasil nas
avaliações mundiais de educação, em especial
em leitura e escrita, têm sido motivo de preocupação para os profissionais envolvidos com as
questões da aprendizagem. Educadores, psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos, dentre
outros, buscam explicações, e mais que isto,
procuram por alternativas que possam ajudar a
melhorar o desempenho dos alunos brasileiros.
No entanto, a multiplicidade de abordagens para
analisar e mediar o problema tem acarretado
ineficiência e desfoque da problemática em si.
De acordo com os resultados do Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)
em 2012, quando comparado com os 40 países
participantes da pesquisa, o Brasil ocupa o 38º
lugar, e no que diz respeito a si próprio, no
quesito leitura, perdeu dois pontos em relação
aos resultados da pesquisa anterior. O Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
vem apresentando resultado crescente desde
2005, quando foi criado, progredindo de 3,8
nesta ocasião, para 5,2 na última avaliação feita
em 2013. No entanto, os resultados positivos
do IDEB ainda não surtiram efeito na leitura e
escrita dos brasileiros, como apontado no índice
alarmante de 8,5% de alunos que obtiveram nota
zero na redação do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) de 2014. Dado esse confirmado
com a publicação de que 8,5 milhões de estudantes brasileiros estão com atraso escolar1. É
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escolaridade, sexo, e outras importantes variá
veis, acarretando por parte dos educadores “avaliações intuitivas” para conhecer o seu aluno,
segundo Nunes et al.8.
Oliveira et al.9 pontuam que, para que a
obtenção de um perfil diagnóstico de leitura e
escrita seja feito com procedimentos objetivos,
respeitando-se a soberania clínica, devem ser
envolvidas múltiplas áreas de conhecimento,
como a Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Neuropsicologia, Neurologia e Psicologia, além de
contar com entrevistas de pais/cuidadores e
de professores. No entanto, a multiplicidade
de enfoques de avaliação não significa necessariamente que haja eficiência e consenso
entre os autores na descrição de um perfil dos
aprendizes7.
Uma revisão sobre os testes usuais para a
avaliação do perfil de leitura e escrita foi feita
por Oliveira et al.9, onde se observou pouca
exploração qualitativa dos resultados nos testes
utilizados pelos pesquisadores, focando a análise
em valores atribuídos ao desempenho dos participantes e não às áreas defasadas. Os autores
chamam atenção que os testes não se limitem à
busca por diagnósticos pré-estabelecidos, mas
que tentem enfocar a questão etiológica/cognitiva atrelada, proporcionando resultados mais
amplos e que contribuam para as intervenções
em cada paciente.
A proposta corrente ao se tratar de avaliações de aprendizagem inclui baterias de testes, muitas vezes infindáveis e cansativas, por
vezes realizadas em situações de estresse de
alunos já rotulados pelos inúmeros fracassos
acumulados ao longo de sua vida escolar, agravada pela aplicação por profissionais distantes
da realidade social e acadêmica do avaliado.
Consequentemente, são comuns resultados incoerentes e inconclusivos, que podem sinalizar
falsos positivos ou falsos negativos para supostos
transtornos detectados, acarretando, por vezes, a
patologização e medicalização do ensino, como
destacado por Collares & Moysés10 e Meira11
ou, ainda, atendimentos tardios pela grande e
longa demanda por tratamentos públicos, que

culminam na desvinculação com a situação de
aprendizagem real do avaliado.
Em oposição a esse paradigma classificatório
rígido, a neurociência cognitiva social defende
que a avaliação da aprendizagem da leitura e
escrita requer que sejam analisados os níveis
sociais, cognitivos e neurais envolvidos durante
todo o processo de aprendizagem12, em consonância com as concepções que os profissionais
possuem das queixas apontadas, respeitando-se
as necessidades reais da criança13. Para tanto,
é necessário que a avaliação diagnóstica seja
realizada de forma interdisciplinar, para que
venha contribuir de forma decisiva numa intervenção que traga benefícios à tríade criança/
família/escola14.
Acredita-se que, quando se avalia utilizando
como modalidade o brincar, já se está, ao mesmo
tempo, abrindo um espaço de cura. Segundo Winnicott15, a brincadeira é universal e está atrelada
à saúde, uma vez que facilita o crescimento, os
relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de comunicação na psicoterapia. O ambiente
lúdico permite ao educador perceber traços da
personalidade e do comportamento do educando, o que facilita o planejamento de estratégias
pedagógicas, promovendo a motivação para uma
melhor aprendizagem16.
Em uma investigação que envolve ludicidade, se faz necessário que o terapeuta participe do
processo, pela troca com o avaliado, mantendo
autenticidades de respostas. Nos jogos reais, é
necessário que haja disputa, rivalidade, prazer
e frustração, felicidade e tristeza, sentimentos
pertinentes ao envolvente e sedutor objeto de
troca e aprendizagens que é o jogo. É nele, no
brincar, e somente no brincar, que o indivíduo,
criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua
personalidade integral15.
Vygotsky17 percebe o brincar como o espaço
onde a criança tanto apresenta os significados
sociais e historicamente produzidos como espaços onde ocorre a construção de novos conhecimentos. Durante o processo de jogo, abre-se
a possibilidade dos esquemas de pensamento ir
se alterando por meio das reflexões da criança
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sobre o seu desempenho e a observação de como
o avaliador faz para chegar a uma determinada
resposta. Ao iniciar o jogo, o avaliado apresenta
a sua “Zona de Desenvolvimento Real”, mostra
como pode jogar, e com a mediação, por meio das
explicações e exemplos, a criança ao conectar,
suportar e transformar as informações recebidas
consegue avançar em seus conhecimentos.
Conhecer como a criança lida com essa situação de ganhar/perder é importante para o processo avaliativo, pois remete o terapeuta/avaliador à
quantidade e tipo de mediação necessária. Como
cita Fernández18, é necessário que a criança adicione as novas informações às já adquiridas e
produza um novo conhecimento, e isto acontece
de forma natural quando o aprender se mistura ao
brincar. Acertar a resposta em um jogo, ou melhor
ainda, ganhar, desperta uma sensação de prazer
que faz com que o sujeito queira continuar, com
que ele se envolva ao objeto de investigação, a
despeito de estarem envolvidas situações conflituosas do processo de ensino/aprendizagem.
O Protocolo Lince de Investigação Neurolinguística (PLIN)19 vem propor um instrumento
aberto aos envolvidos no processo, sejam educadores, especialistas e/ou médicos, para, como
objetivo principal, investigar e conhecer as habilidades e suas fragilidades, no que concerne aos
pré-requisitos necessários à aquisição da leitura
e escrita. Utiliza-se do jogo Lince de Boquinhas20,
que, além das habilidades perceptivovisuais,
propõe um trabalho com consciência fonológica, espacialidade, memória imediata, cognição
e leitura e escrita, permitindo ao investigador
conhecer qualitativa e quantitativamente cada
habilidade estudada. A primeira autora tabulou
tendências de comportamentos apresentados
por indivíduos sintomáticos de transtornos de
leitura e escrita (dislexia, transtorno no déficit de
atenção e hiperatividade e deficiência intelec
tual) em relação aos mesmos comportamentos
em sujeitos assintomáticos. Essas evidências foram pareadas aos manuais de diagnóstico21,22 e a
fontes científicas que apresentam classificações
categoriais dos mesmos transtornos e nortearam
a elaboração do PLIN.

O objetivo deste artigo é apresentar o PLIN
nas fases de elaboração e construção das tabelas do protocolo, para investigar e comparar
as habilidades neurolinguísticas de indivíduos
sintomáticos e assintomáticos para distúrbios da
aprendizagem em leitura e escrita, para futura
validação.
MÉTODO
Descrição da amostra
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê
de Ética da Universidade Federal do Paraná,
com parecer favorável de número 456.547, em
13/11/13. Todos os responsáveis dos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e concordaram com a
realização da mesma e posterior divulgação dos
resultados. Os responsáveis pelas instituições
coparticipantes assinaram uma Declaração de
Consentimento, em conformidade com a Resolução 196/96.
A seleção da amostra do projeto piloto (fase
1), para coleta de dados e determinação estatisticamente do tamanho da amostra necessária para
a fase 2, foi realizada a partir de uma população
de crianças na faixa etária entre 5 e 12 anos de
idade (média de 9 anos e 7 meses), pertencente
a uma escola Municipal de Mangueirinha e 4
APAEs das cidades de Manguerinha, Marilân
dia do Sul, Arapoti e Jaguariaíva, do estado
do Paraná. Desta população, selecionaram-se
40 crianças, sendo 25 (62,5%) meninos e 15
(37,5%) meninas, para participar da pesquisa, as
quais foram distribuídas em três grupos: Grupo
Controle Assintomático (GCA), contendo dez
crianças que não apresentavam dificuldades de
aprendizagem da leitura e escrita, estando de
acordo com a relação idade/escolaridade; Grupo
Experimental de Dislexia (GDX), contendo dez
crianças diagnosticadas com dislexia; Grupo Experimental de Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade - TDAH (GDA), contendo
dez crianças diagnosticadas com TDAH e Grupo
Experimental de Deficiência Intelectual (GDI),
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posto de uma caixa com um tabuleiro contendo
116 figuras, balanceadas foneticamente, e 24
boquinhas, (articulemas) do alfabeto, pertencentes ao Método das Boquinhas23, dispostas
ordenadamente em linhas e colunas, numeradas
as colunas e classificadas alfabeticamente as
linhas. As mesmas figuras são também oferecidas individualmente, para serem sorteadas em
cada jogada.
A partir das evidências observadas em mais
de 10 anos de aplicação clínica do Jogo Lince
de Boquinhas20, a primeira autora tabulou tendências de comportamentos apresentados por
indivíduos sintomáticos das principais e mais
frequentes transtornos de aprendizagem, a saber: dislexia, transtorno no déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH) e deficiência intelectual,
em relação aos mesmos comportamentos em
sujeitos assintomáticos. Essas evidências foram
pareadas aos manuais de diagnóstico21,22 e fontes
científicas que apresentam classificações categoriais dos mesmos transtornos.
Para o PLIN foram idealizadas 26 formas de
se jogar o jogo Lince de Boquinhas (questões de
A a Z), para contemplar várias funções neurolinguísticas envolvidas no processo de aquisição
da leitura e escrita, que foram subdivididas em
5 blocos de habilidades: consciência fonológica
(HCF - questões E, F, G, H, J), visuoespaciais
(HVE – questões A, K, L, M, N, W), leitura/escrita (HLE – questões S, T, U, V, X, Y), memória
imediata (HMI – questões B, P, Q, I) e cognição
(HCO – questões C, D, R, O). A questão Z se
refere a observações comportamentais e apenas
complementa o PLIN e estudo do examinado.
Analisam-se qualitativamente cinco tipos de
comportamentos apresentados em cada maneira de se jogar, atribuídos em itens (de 1 a 5). A
graduação desses 5 itens foi escrita e estudada
de maneira a refletir o comportamento habitual
apresentado, respectivamente, nos grupos GCA
(item 1), GDX (itens 2 e 3), GDA (itens 3 e 4) e
GDI (item 5). Analisa-se quantitativamente cada
um desses itens em relação à sua frequência,
incluindo-se os limites, nos critérios de Fre
quentemente/Sempre (S= maior ou igual a 76%

contendo dez crianças diagnosticadas com deficiência intelectual.
As crianças sintomáticas que constituíram
a amostra deste estudo deveriam preencher os
seguintes critérios: possuírem laudo médico
multidisciplinar atestando a presença do transtorno e relatório de seus professores atestando
dificuldades na aprendizagem. Não foi levado
em conta, para esse estudo, o tipo de testes realizados para o diagnóstico prévio, nem a presença/
ausência de intervenção clínica prévia, nem o
uso ou tipo de medicação associada, nem o grau
do transtorno presente. Foi excluída desse estudo
a presença de comorbidade entre os transtornos
e/ou outros transtornos associados. Os examinadores foram três Multiplicadores de Boquinhas
do estado do Paraná, voluntários, selecionados
e treinados pela autora principal, profissionais
da área da saúde e/ou educação. A aplicação do
PLIN foi feita em duas sessões de 45 minutos
cada, nas instituições de ensino dos sujeitos, em
horário de contra turno.
Para a fase 2 do estudo foi verificada a existência estatisticamente de correlação e consistência entre os dados, justificando a formação
dos blocos de funções a serem estudadas. O
dimensionamento amostral dessa fase foi obtido
com as análises estatísticas da fase 1, e ficou
definido em 296 crianças, sendo 74 de cada
grupo. A média de idade do GCA foi de 9 anos e
2 meses, do GDI de 11 anos e 4 meses, do GDX
de 9 anos e 4 meses e do GDA de 9 anos. Foram
estudados 185 (62,5%) meninos e 111 (37,5%)
meninas. Mantiveram-se os mesmos critérios de
inclusão e exclusão utilizados para a fase 1 e a
seleção dos indivíduos foi realizada a partir de
uma população da cidade de Brasília e entorno/
DF, contando com 5 escolas municipais, 3 instituições clínicas particulares e 10 examinadores
treinados pela autora.
Descrição do Protocolo
O Jogo Lince de Boquinhas 20 apresenta
aprovação no Instituto Nacional de Metrologia
(Inmetro) e certificação no Instituto Brasileiro
de Qualificação e Certificação (IQB), é com-
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das vezes); Muito (M= de 51% a 75%); Pouco
(P= de 26% a 50%) ou Raramente/Nunca (N=
menor ou igual a 25%). Na aplicação do PLIN
todos os 5 itens, de cada uma das questões, devem
ser quantificados.

sintomáticos e assintomáticos, o percentil (medida de posição estatística e sua classificação)
sugerido para a probabilidade do indivíduo
apresentar ou não o distúrbio.
RESULTADOS
O cálculo do dimensionamento amostral com
alta confiabilidade resultou em N=74 indivíduos
em cada um dos grupos, ou seja, 296 crianças
no total. Os pesos determinados estatisticamente
estiveram coerentes com os manuais de diagnóstico21,22, fontes científicas que apresentam
classificações categoriais dos transtornos e os
achados clínicos da autora, ou seja: maiores
pesos para assintomáticos em todas as habilidades (item 1); maiores pesos em HCO (item 5)
para os deficientes intelectuais; maiores pesos
em HCF e HLE (itens 2 e 3) para os disléxicos
e finalmente, maiores pesos para HMI e HVE
(itens 3 e 4) para os TDAH.
Pela correlação entre os dados, para cada
habilidade e para cada grupo, pelo método de
Correlação de Kendall25, constatou-se que na
média por habilidade, dos cinco blocos de habilidades neurolinguísticas analisadas, existe
correlação e consistência entre os dados que os
contém, justificando a formação desses blocos
de funções. Na média por habilidade, existem,
no mínimo, 86,5% de probabilidade de que os
dados estão relacionados.
Para a comparação entre o grupo assintomático e cada um dos grupos sintomáticos usou-se a prova U de Mann-Whitney25, nas cinco
habilidades, para todos os 74 indivíduos, sendo
estudados, respectivamente, os itens 1 e 5 (GCA
e GDI), itens 1, 2 e 3 (GCA e GDX), itens 1, 3
e 4 (GCA e GDA). Para todas as comparações
sempre foi obtido p<alfa, sendo alfa=0,05, (nível
de confiança de 95%). Essa comparação verificou
que cada um dos grupos sintomáticos é estatisticamente e significativamente diferente do grupo
controle assintomático. O mesmo se sucedeu na
comparação entre os grupos sintomáticos, onde
se verificou que todos os grupos sintomáticos
diferem significativamente, no grau de confiança
adotado, entre si.

Metodologia de Análise de Dados
Por meio do dimensionamento amostral para
estimativas de médias, na fase 1, usou-se o erro
absoluto de população infinita, associado ao
grau de confiança de 95% e uma margem de erro
absoluta d, por meio da equação24:
N= Zcg^2*S ^2 / d^2
Onde N é o número de integrantes da amostra, Zcg é a abscissa da distribuição normal para
um determinado grau de confiança e S é o desvio
padrão amostral. Depois do estudo da fase 1, com
o tamanho da amostra obtido para 296 indiví
duos, passou-se à fase 2, inicialmente calculando
estatisticamente qual o peso de cada habilidade
em cada item, para os três grupos sintomáticos,
comparados ao grupo assintomático, levando-se
em consideração as frequências de respostas
dadas por cada um dos 296 indivíduos. A seguir,
por meio do teste de Correlação de Kendall25,
verificou-se se existia correlação e consistência
entre os dados, justificando a formação dos blocos de funções, descritos anteriormente, HCF,
HVE, HLE, HMI e HCO.
Construíram-se tabelas, onde se relacionou
cada grupo com o grupo controle. Essa comparação, por meio do teste U de Mann-Whitney25, foi
para verificar se cada grupo era estatisticamente
diferente do grupo controle. Ainda, analisou-se
se houve diferenças estatisticamente significativas nas respostas às habilidades neurolinguísticas, nos grupos sintomáticos ou se as populações que deram origem a essas amostras eram
semelhantes ou não. Por meio do mesmo teste,
verificou-se, em cada um dos quatro grupos estudados, a partir de amostras independentes, se
a frequência obtida pela aplicação do PLIN não
era significativamente diferente da frequência
esperada para cada grupo.
Finalmente, empregou-se, para comparar
as habilidades neurolinguísticas de indivíduos
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do PLIN. Como evidenciado nos estudos de Alegria et al.28, testes que produzem escores globais
de leitura não são suficientes para um diagnóstico diferencial das dificuldades específicas que a
criança apresenta, por isso acredita-se em uma
proposta que forneça dados qualiquantitativos,
como o protocolo aqui apresentado.
Sabe-se que dificuldades fonológicas, ou seja,
problemas relacionados ao pensar e agir sobre os
sons da fala e dificuldades metafonológicas, ou
seja, problemas para manipular intencionalmente segmentos da fala, são capazes de predizer futuras dificuldades na aprendizagem da leitura e
escrita29-32. Em um estudo longitudinal, Capovilla
et al.27 objetivaram identificar que habilidades,

Para a comprovação de que os indivíduos
de um grupo pertencem a ele próprio usou-se a
prova U de Mann-Whitney25. O resultado concentrado consta na Tabela 1.
No PLIN são apresentadas 3 planilhas coloridas para preenchimento do usuário, de maneira
a agrupar os blocos de habilidades e favorecer
o seu preenchimento, sendo HCF em cor-de-rosa, HVE em azul, HLE em verde, HMI em
laranja, e HCO em amarelo. A planilha 1 deve
ser alimentada com os dados obtidos no preenchimento direto do PLIN; a planilha 2 contém
os resultados agrupados nas habilidades e a
planilha 3 contém os resultados das habilidades nos grupos, multiplicados pelos pesos. No
PLIN constam ainda 4 tabelas, uma para cada
grupo do estudo (tabela 1: GCA; tabela 2: GDI,
tabela 3: GDX e tabela 4: GDA), que contêm os
valores obtidos em cada item, para cada habilidade. Essas tabelas possuem valores atribuídos
aos percentis previamente determinados. Os
percentis (P) foram classificados em intervalos,
atribuindo-se tendências de se pertencer ou não
ao grupo estudado. No PLIN essa classificação
dos percentis é apresentada na tabela numerada
de 5, apresentada neste artigo como Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação dos percentis.
Intervalo de
percentil

DISCUSSÃO
Investigar as habilidades de cada aprendiz
pode auxiliar na detecção de crianças de risco
para dislexia, conforme discutido por Lyytinen26,
e conhecer o desenvolvimento das habilidades
cognitivas por meio de intervenções focais permite prevenir e remediar distúrbios da linguagem escrita27, o que corrobora com os objetivos

Entre 0,1 a 10

Abaixo: Apresenta escores mais
baixos que a maioria das pessoas
do grupo, sendo classificado como
não pertencendo ao grupo.

Entre 15 a 30

Dificuldade simples: Apresenta
uma dificuldade simples quando
comparado à maioria do
grupo. Não é classificado como
apresentando o distúrbio. Sugere
mediações pedagógicas pontuais.

Entre 35 a 55

Baixo: Apresenta um nível leve
de problemas quando comparado
à maioria do grupo. Classifica-se
com tendência leve de apresentar o
distúrbio e sugerem-se mediações
pedagógicas assistidas.

Entre 60 a 85

Médio: Apresenta um nível
moderado de problemas quando
comparado à maioria do grupo.
Classifica-se com tendência
moderada de apresentar o distúrbio
e sugerem-se encaminhamento
para investigação mais acurada e
adaptações metodológicas.

Entre 90 a 100

Alto: Região onde há maior
probabilidade da pessoa
pertencer a esse grupo. Sugere
encaminhamento para especialista,
com orientações de conduta ao
mediador.

Tabela 1 – Resultados da comparação dos
indivíduos nos grupos.
Grupo

P Mínimo

P Máximo

Alfa

GA

0,062*

0,993*

0,05

GDX

0,096*

0,734*

0,05

GDA

0,257*

0,821*

0,05

GDI

0,095*

0,531*

0,05

* p estatisticamente significativo.
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na pré-escola e no início da alfabetização, são
capazes de predizer o desempenho ulterior em
leitura e escrita, comparando habilidades cognitivas mnemônicas, metalinguísticas, verbais
e visoespaciais. Os autores concluíram que as
habilidades metafonológicas foram mais relacionadas aos problemas de leitura e escrita do que
as habilidades motoras e visoespaciais.
Segundo Godard33, a consciência articulatória
é parte da consciência fonológica que habilita o
indivíduo a refletir sobre as características articulatórias dos fonemas e a consciência fonoarticulatória é a habilidade responsável pela distinção
das articulações dos sons da fala, relacionando-os aos movimentos dos articuladores, podendo
favorecer a aprendizagem do sistema de escrita
alfabético. No Método das Boquinhas23, a autora
defende e se utiliza da consciência fonoarticulatória, baseada nos princípios da Fonologia
Articulatória (FAR), que preconiza a unidade
fonético-fonológica, ou o gesto articulatório34-36
como a unidade mínima de fala, para facilitar a
aquisição da leitura e escrita e o mesmo princípio
é aplicado nas questões U e V do PLIN.
Corroborando esse pensamento, Vidor-Souza
et al.37 estudaram a relação entre os desvios
fonológicos e as habilidades fonoarticulatória
e concluíram que as crianças com desvio fono
lógico apresentam desempenho inferior nas
habilidades de consciência fonoarticulatória, se
comparadas às crianças com desenvolvimento
fonológico normal. As autoras salientam a importância do trabalho de consciência fonológica
também envolver fonemas isolados, além de
palavras, onde a articulação se faria presente,
podendo contribuir à aprendizagem da leitura
e escrita. As mesmas autoras38 pesquisaram
a consciência fonoarticulatória e as hipóteses
de escrita de crianças, e concluíram que existe
relação entre consciência fonoarticulatória e a
aquisição da leitura escrita, sugerindo uma investigação acurada dessa consciência nos anos
iniciais da alfabetização.
Ao contrário das patologias mensuráveis
em avaliações laboratoriais e por imagens, as
dificuldades e distúrbios atribuídos à leitura e

escrita são de diagnóstico indireto, uma vez que
envolvem uma complexidade de funções neurolinguísticas e carecem de testes objetivos padronizados e aceitos pelo meio científico como válidos e concludentes14. A maioria dos diagnósticos
é conferida por equipe multidisciplinar, sendo os
achados clínicos, soberanos, fundamentados em
testes validados com a complementação e troca
entre família e escola9.
Muitos fatores interferem na aquisição e
desenvolvimento da leitura e escrita de uma
criança, como a estimulação oferecida, nível
socioeconômico, inteligência geral, recursos
pedagógicos, dentre outros, mas é primordial
que o educador, além dos médicos e clínicos,
tenha competências para investigar, de maneira
simples e acessível, as habilidades envolvidas
no processo, a fim de mediá-las adequadamente e pontualmente. Com o conhecimento e
informação oferecidos pelo PLIN, o educador
capacita-se de competências mais refinadas,
podendo contribuir de forma pontual com os pareceres médicos e de especialistas para os casos
de tendências apontadas no protocolo. Dessa
forma, as condutas e orientações recebidas da
área da saúde serão mais bem aproveitadas
e praticadas no dia-a-dia escolar. Acredita-se
que, por meio de qualificação e capacitação
proporcionadas pelo estudo do PLIN, os educadores terão a oportunidade de aprofundar os
conhecimentos sobre as habilidades relacionadas ao domínio da leitura e escrita, perceber os
pontos frágeis da metodologia de alfabetização
adotada e a modalidade de aprendizagem do
aluno/paciente.
Pressupõe-se que indivíduos assintomáticos possuam melhores habilidades que os que
apresentam distúrbios, porém o conceito rígido
de normalidade não se aplica quando o assunto
é aprendizagem, devendo ser analisado como o
desempenho esperado para o grupo, devido aos
inúmeros fatores envolvidos para essas aquisições e seu desenvolvimento. Por isso, a enorme
dificuldade encontrada em se padronizar testes e
normatizar escalas, que atendam a diferenças organicoestruturais, socioculturais e regionais dos
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zando que os jogos são projetados para facilitar
essa entrada em flow.
Weiss43 discute e diferencia o uso do jogo co
mo instrumento de avaliação diagnóstica e/ou
recurso interventivo, destacando a importância
da necessidade de se perceber a diferença entre a
sessão terapêutica e a sessão de avaliação. Ressalta que nesta última podem ser feitas intervenções
provocadoras e limitadoras para se observar a rea
ção da criança, servindo como mediação técnica
terapêutica. O mesmo é proporcionado no PLIN,
onde por meio da técnica de role playing (troca
de papéis) a criança pode espelhar e aprender
com o comportamento do avaliador.
Construir uma ponte entre a saúde e educação, ampliando o diálogo e a troca, tão necessária
à aprendizagem, tem sido o objeto de estudo da
autora do PLIN, refletida em seus inúmeros materiais e metodologia das Boquinhas44-46. O protocolo aqui apresentado objetiva, indiretamente,
ampliar as competências do “ser educador”, para
que investigue e conheça, em detalhes, como
seu aluno/paciente aprende. A análise dos dados
qualitativa e quantitativamente fornece subsídios para que aponte tendências de alterações,
que conforme o caso poderá ser encaminhado
para futuro diagnóstico, abrindo o diálogo entre escola e saúde. Com isso, as intervenções
específicas necessárias poderão ter direcionamentos mais precoces e fornecer orientações
de mediação pedagógica em tempo hábil para
que se minimizem os fracassos escolares. Ainda,
as tendências de dificuldades simples ficarão
restritas ao seu âmbito de atuação, ou seja, a
escola, efetivando a mediação, posto que aponta
as falhas em cada bloco de habilidades.
Com o PLIN, não se pretende que o educador se transforme em especialista, uma vez que
suas competências são de âmbito pedagógico,
mas ao contrário, pretende-se desmistificar o
acesso ao conhecimento, hoje supostamente
aprisionado ao academicismo e quatro paredes
clínicas. Acredita-se que essa troca seja profícua,
trazendo ganhos a ambas as áreas de conhecimento, saúde e educação, cada qual dentro de
suas especificidades. Esse trabalho apresenta o

aprendizes. Este artigo apresenta os resultados
iniciais de um protocolo, que requer continuidade com a especificação dos grupos, no intuito
de ser validado, objeto de estudo das autoras.
A busca por conhecer e investigar as múltiplas formas de se aprender se faz necessária,
principalmente atrelada à autenticidade e à
espontaneidade, não contaminada pelas interferências provocadas nos testes estandardizados.
E, para isso, o instrumento do jogo é recomendável, posto que abre caminhos para a troca,
estabelecida por meio do vínculo comunicativo,
onde a busca pela saúde é praticada durante todo
o tempo da interação15.
De acordo com Maluf39, o ambiente lúdico
precisa ser levado a sério para assim contribuir
para o desenvolvimento de competências e habilidades no processo de aprendizagem, pensamento esse corroborado nas instruções do PLIN,
que contemplam vídeos tutoriais com a autora,
jogando, aplicando e explicando o protocolo com
uma criança assintomática. O ato de brincar vai
oportunizar as vivências inocentes e simples
da essência lúdica, possibilitando à criança o
aumento da autoestima, autoconhecimento de
suas responsabilidades corporais e culturais,
por meio das atividades de socialização. Socialmente o jogo impõe o controle dos impulsos
e a aceitação das regras que são estabelecidas
pelos que jogam e não impostas por qualquer
estrutura alienante40.
A neurociência vem demonstrando o que
Winnicott15 já salientava, ou seja, que as emoções são orientadoras da aprendizagem, pois
elas indicam ao cérebro o que é importante
para o corpo interagir. O envolvimento lúdico
nas questões de aprendizagem produz endorfinas, capazes de impulsionar e consolidar as
aquisições, sistematizando o conceito de flow
(fluxo), onde existe um estado de motivação intrínseca, pela harmonia entre o fazer e o prazer,
pelo equilíbrio entre habilidades e desafios,
proporcionado pelo estabelecimento de metas
e realimentação41. Esse conceito tem sido amplamente estudado nas proposições de games
educacionais por Tori42 e outros autores, enfati-
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início de uma pesquisa, que requer maior profundidade e subdivisão dos dados em sexo, faixas
etárias e tipo de escolaridade, objeto de estudo
das pesquisadoras para uma futura validação.

educadores, tão necessário à continuidade da
eficaz aprendizagem infantil.
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CONCLUSÕES
O objetivo inicial desse estudo foi dar início à investigação simples, embora detalhada,
das habilidades neurolinguísticas necessárias
à aprendizagem da leitura e escrita, de forma
lúdica e prazerosa aos avaliadores e avaliados,
por meio de um protocolo acessível a quaisquer
buscadores, o PLIN. Não se pretende com isso
fornecer dados fechados ou diagnósticos dos
transtornos envolvidos, mas tendências de
comportamentos, que poderão contribuir com
encaminhamentos para avaliações estandardizadas, abrindo o diálogo entre especialistas e

SUMMARY

Neurolinguistics research protocol (PLIN):
playful instrument for reading and writing skills
The method of Boquinhas fonovisuoarticulatório was developed by the first author
this is research, with the aim of literacy and rehabilitate reading and writing disorders.
The Lince game of Boquinhas was designed to meet and train visual perception,
phonological awareness, immediate memory, visual and auditory memory, visuospatial
functions, cognition and reading / writing, among others. From the evidence observed
in more than 10 years of clinical application of this game, were tabulated behavior
trends presented by symptomatic individuals of dyslexia pathologies, disorder attention
deficit and hyperactivity, intellectual disabilities, for the same behavior in asymptomatic
subjects. These evidences were matched to manuals diagnosis and scientific sources
with categorical classifications of these disorders. From this analysis, 26 questions were
prepared with 5 items each, which analyze qualitative and quantitative the behaviors
presented and reflect the most common responses given to compose the Lince Protocol
Neurolinguistic Research (PLIN). The questions were grouped in 5 skills blocks:
phonological awareness (HCF); visuospatial (HVE); reading and writing (HLE);
immediate memory (HMI) and cognition (HCO). The first phase, of sample dimension,
had 40 children of the state of Paraná, between 5 and 12 years old, divided equally in
4 groups of pathologies studied and the control group of asymptomatic. The second
phase, for the preparation of behavior trends tables, included 296 children, of Distrito
Federal. Data were compared in order to verify if there was a statistically significant
difference between the four studied groups, for the publication of PLIN.
KEY WORDS: Protocols. Reading. Writing. Dyslexia. Attention deficit disorder
with hyperactivity.
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concepções de professoras
Raquel Baptista Spaziani; Ana Cláudia Bortolozzi Maia

RESUMO – Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar a
opinião de professoras sobre a educação para a sexualidade na infância, bem
como sobre a prevenção da violência sexual infantil. Método: Participaram
16 professoras da Educação Infantil de uma cidade do interior paulista. Para
a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada
elaborado pelas pesquisadoras sobre as formas de prevenção da violência
sexual infantil na escola. Os relatos foram gravados em áudio e transcritos na
íntegra para a análise de conteúdo. Resultados: Os resultados deste trabalho
revelaram que algumas professoras demonstraram acreditar na prevenção da
violência sexual infantil por meio do diálogo sobre o assunto com a criança,
porém apenas uma delas relacionou a educação para a sexualidade com a
prevenção da violência sexual infantil. Outras professoras relataram que a
prevenção deve ser feita com a família, por meio de palestras na escola. Por
fim, houve professoras que relataram não ter certeza sobre a possibilidade
de prevenção dessa modalidade de violência. Sobre as concepções das
professoras a respeito da educação para a sexualidade na Educação Infantil,
muitas revelaram compreender esse trabalho como necessário, enquanto
outras demonstraram acreditar que as crianças são pequenas demais para
se abordar o assunto em sala de aula. Conclusões: Faz-se necessária a
inserção desses temas na formação inicial e continuada dos/as professores/
as, para que se reconheçam como protagonistas na prevenção da violência
sexual infantil.
UNITERMOS: Educação Sexual. Prevenção. Violência sexual. Docentes.
Abuso Sexual na Infância.
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estabelecidas social e culturalmente8,9. Desse
modo, a escola educa sexualmente as crianças,
mesmo de forma não intencional, sendo importante que os/as professores/as reconheçam sua
participação na educação para a sexualidade
infantil.
O discurso que tem como pressuposto que
a criança é inocente, assexuada e imatura para
falar sobre sexualidade acaba por dificultar o diálogo das/os professoras/es com as crianças, sob o
pretexto de que elas não têm nada a dizer, ouvir
ou saber sobre o assunto, justificando, assim,
a omissão dessas/es profissionais em assumir
a educação para a sexualidade na infância9,10.
Dessa maneira, a educação para a sexualidade no contexto escolar visa dar voz às crianças, problematizando as relações de poder e de
gênero, sanando as suas curiosidades sobre a
sexualidade humana, bem como questionando
a utilização da infância como alvo e objeto de
consumo – como nas diversas propagandas em
que a criança é colocada como um corpo erotizado a ser consumido4.
No que diz respeito à violência sexual, considerando que existe o componente sexual nessa
modalidade de violência, preveni-la envolve
educar para a sexualidade, fazendo com que
a criança, desde pequena, saiba discernir um
ato de violência, assim como a se autoproteger,
garantindo o seu direito de dizer “não” às investidas sexuais do/a perpetrador/a, bem como
revelando o segredo solicitado a alguém de sua
confiança2,3,5.
Isso pode ser feito por meio da leitura de
livros infantis sobre a prevenção da violência
sexual ou, até mesmo, por meio da apresentação de filmes, teatros ou dramatizações sobre
o tema2,5. Tais habilidades de autoproteção não
delegam à criança a responsabilidade por não
ser vítima de violência – essa responsabilidade
é sempre do adulto – mas garantem o direito
infantil à informação.
Estudos demonstram que a compreensão
sobre a sexualidade infantil e o conhecimento
sobre a violência sexual contra a criança pelos/
as professores/as são fortes indicadores de pro-

INTRODUÇÃO
A violência sexual infantil é definida como
os atos ou jogos sexuais em que uma criança é
submetida a participar por alguém que possui
desenvolvimento psicossexual mais adiantado
do que o seu, utilizando-se de uma relação de
poder para satisfazer seus próprios desejos em
detrimento ao bem estar da criança vitimizada1-3.
Frequentemente, essa modalidade de violência ocorre dentro do âmbito familiar, fazendo com
os laços de dependência e afetividade entre os
familiares dificultem o rompimento do segredo
estabelecido entre o/a perpetrador/a da violência
e a criança, na medida em que a vítima pode
experimentar sentimentos de culpa, medo e/ou
dificuldades de verbalizar e entender a violência
que sofre1,2,4.
De acordo com diversos/as autores/as2,4-6,
visto que grande parte da rotina infantil se passa
na escola, esse ambiente se configura como um
local privilegiado para a detecção precoce da
violência sexual infantil, bem como para a prevenção dessa modalidade de violência, por meio
da educação para a sexualidade.
Isso porque a sexualidade infantil se expressa
no contexto escolar, por meio de brincadeiras,
jogos, autoerotismo e conversas sobre o tema,
bem como as crianças vítimas de violência se
xual manifestam diversos indicadores em sala de
aula. Entretanto, a depender da formação do/a
professor/a sobre tais assuntos – ou a ausência
desta – essas expressões da sexualidade infantil
não são objetos de atenção e reflexão, sendo
essas questões omitidas das crianças7.
Considerando que muitos adultos compreendem a criança como assexuada e inocente, negar
informações ou esclarecimentos a respeito da
sexualidade humana devido ao temor de “estimular” a sua sexualidade torna-se comum, visto
que, para muitas/os professores/as, o simples
diálogo sobre o tema aguçaria a curiosidade
da criança ou a levaria a antecipar a sua vida
sexual7-9.
Entretanto, os saberes transmitidos na escola
vão além dos conteúdos formais, abarcando a
produção de sujeitos de acordo com as normas
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teção e cuidado em favor da criança2,3,5,10. Da
mesma maneira, existem estudos que revelam
que crianças bem informadas sobre tais temas
são menos vulneráveis do que as crianças desinformadas, na medida em que estas podem ser
mais facilmente coagidas a manter o segredo
sobre a violência2,11,12.
Em uma pesquisa realizada por Lamour11
com homens agressores sexuais, pôde perceber-se que estes se sentiam capazes de identificar
crianças mais desinformadas, bem como de se
aproveitarem de tal falta de informação para torná-las suas vítimas. A autora revelou, também,
que a coerção foi um fato inerente à violência
sexual, assim como os agressores desenvolveram
estratégias de sedução, a fim de dessensibilizar
a criança aos contatos sexuais, progredindo os
contatos não sexuais em direção aos órgãos
genitais.
Já Schmickler12 desenvolveu uma pesquisa
realizada nos Estados Unidos com agressores
sexuais, em que eles relataram o interesse por
crianças familiares, procurando crianças “vulneráveis”, sendo seus critérios para tal: a idade
menor do que sete anos, crianças mais carentes, submissas e amigáveis com adultos, o que
dificultaria a denúncia da violência sexual para
alguém próximo.
A partir desses dados, salienta-se a necessidade de informar as crianças sobre o tema, já
que, de acordo com Brino & Williams2, “o abuso
sexual pode ser prevenido se as crianças forem
capazes de reconhecer o comportamento inapropriado do adulto, reagir rapidamente, deixar a
situação e relatar para alguém o ocorrido”.
Contudo, a orientação e o esclarecimento
sobre a violência sexual infantil será eficiente se
houver diálogo aberto sobre sexualidade entre
a criança e o/a professor/a de modo que ela se
sinta confortável em relatar possíveis ameaças de
violência sexual, bem como tirar as suas dúvidas
a respeito do tema4,13.
Para isso, é preciso que os/as professores/as
tenham a formação necessária sobre o tema na
graduação e em cursos de formação continuada,
na medida em que precisam estar informados/

as sobre o tema, desenvolver habilidades para
lidar com o assunto em sala de aula, assim como
ter o conhecimento sobre os procedimentos adequados em caso de identificação de violência
sexual infantil5,6,10.
Em uma pesquisa realizada por Sánchez14, foi
analisada a compreensão de professores/as da
Educação Infantil, na Espanha, sobre a violência
sexual infantil. Em seu estudo, percebeu que a
maior parte dos professores/as entrevistados/
as achava que essa violência não era frequente
como se mostra a realidade, bem como a com
preendiam enquanto um problema da atualidade. Contudo, todos/as os/as professores/as
demonstraram compreender a necessidade da
denúncia da violência sexual infantil e a maior
parte relatou ser esta a forma de prevenir a repetição da violência contra a criança.
Em um estudo realizado por Brino & Williams15,
foram investigadas as concepções de professoras
da Educação Infantil acerca dos aspectos que
envolvem a violência sexual. Como resultado,
puderam perceber que as educadoras possuíam
informações insuficientes sobre o tema, devido
a uma lacuna em sua formação inicial. Pôde-se
perceber, também, que apesar de todas afirmarem ser necessário tomar providências diante
de casos de violência sexual infantil, apenas
algumas a denunciariam.
Já Miranda & Yunes16 investigaram com
professoras do Ensino Fundamental as suas concepções sobre a violência sexual infantil. Nesse
estudo, as autoras puderam observar o desconhecimento do tema por parte das professoras,
que relataram alguns casos de violência sexual
detectados na escola. Questionadas sobre os
indicadores dessa violência, as professoras disseram perceber mudanças no comportamento das
crianças, como dificuldades de aprendizagem,
agressividade, medo e dificuldades de relacionamento. Já as famílias destas foram caracterizadas
de maneira estereotipada, com características
como “desestruturadas” e “perdidas”.
Segundo Brino & Williams2, “é importante a
capacitação de profissionais em programas de
prevenção do abuso sexual, habilitando-os/as a
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detectar e avaliar casos adequadamente, sendo
essa uma etapa fundamental das metodologias
gerais nos trabalhos de prevenção”.
Dessa maneira, compreende-se a importância da prevenção da violência sexual infantil
enquanto um trabalho a ser inserido dentro de
um contexto no qual a escola atua com a educação para a sexualidade, ensinando não apenas
a criança a se proteger, mas principalmente a
questionar as relações sociais de poder. Mas o
que pensam os/as professores/as sobre a sexualidade infantil? Como compreendem a educação
sexual para crianças e seu papel como educadores/as? Esses/as profissionais relacionam a
educação para sexualidade com a prevenção da
violência sexual infantil?
A fim de compreender essas questões, o
presente estudo teve como objetivo analisar a
opinião de professoras sobre a educação para
a sexualidade na infância, bem como sobre a
prevenção da violência sexual infantil.

profissionais, bem como questões abertas sobre
a temática estudada. Assim, as questões nortea
doras diziam respeito às formas de prevenção da
violência sexual infantil na escola: a) possibilidade de prevenção; b) maneiras de prevenir em
sala de aula; c) educação para a sexualidade na
Educação Infantil; d) educação para a sexualidade enquanto maneira de prevenir a violência
sexual infantil.
Os relatos foram gravados em áudio, assim
como transcritos na íntegra. A análise de dados
ocorreu por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin20. Assim, embora as categorias
temáticas tenham sido previstas na elaboração
do roteiro de entrevista, as mesmas foram organizadas a partir dos relatos obtidos, seguindo os
passos: leitura flutuante, análise exaustiva do
material, configuração temática, organização
de categorias mutuamente exclusivas e análise
interpretativa.
A fim de preservar as identidades das professoras, as participantes serão identificadas com a
letra maiúscula P, seguida de números arábicos.
O critério da numeração das participantes foi a
ordem da realização das entrevistas, sendo a P1
a primeira a ser entrevistada e assim por diante.

MÉTODO
Esta pesquisa constitui-se em um estudo
qualitativo-descritivo17-19. Para a sua realização,
participaram 16 professoras da Educação Infantil
de uma cidade do interior paulista, com idade
variando entre 28 a 56 anos. Tais participantes
atuavam entre 3 a 28 anos na profissão, todas
com sala de aula sob a sua responsabilidade
– com exceção de uma professora que relatou
trabalhar com Ensino Especial, não tendo uma
sala de aula com crianças regulares.
Todos os procedimentos éticos em pesquisa
com seres humanos foram respeitados. Esta
pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética
de uma universidade pública, respeitando a
Regulamentação do CONEP, 196/96. (Parecer
favorável n.1485/46/01/11). Além disso, as pro
fessoras participantes assinaram o termo de
consentimento informado autorizando sua participação de modo voluntário.
Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro
de entrevista semiestruturada elaborado pelas
pesquisadoras – testado em sua finalidade em
uma situação piloto – contendo dados pessoais e

RESULTADOS
1. Percepções sobre a possibilidade e as maneiras de prevenir a violência sexual infantil
1.1 Diálogo com as crianças sobre o tema
enquanto forma de prevenção
As participantes relataram a incerteza sobre
a possibilidade de prevenir a violência sexual
infantil, porém, independente dessa percepção,
demonstraram acreditar na importância de dialogar com a criança sobre o tema. Os assuntos
eleitos como importantes seriam: cuidados com
o corpo, não deixar estranhos tocá-las, o respeito
com o corpo de outras crianças, etc.
Para essas professoras, a prevenção seria
saber com quem a criança está, ensiná-las a não
confiar em pessoas desconhecidas, assim como
a contar-lhes caso fossem vítimas de violência
sexual.
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sexual infantil por meio de um trabalho na escola
a ser realizado com a família. De acordo com
elas, esse trabalho seria o de orientar as famílias
sobre o tema, a partir de palestras realizadas na
escola. Os assuntos eleitos como importantes
foram: importância de cuidar da criança, as
consequências da violência sexual, atenção em
ouvir a criança e acreditar em seus relatos, etc.
Segundo uma professora, tal trabalho não deveria se nortear apenas no campo da educação,
sendo importante também haver uma fundamentação religiosa e espiritual. Abaixo, os relatos:
“Conversar com os pais, tá divulgando
imagens, informações, passando realmente todo um trabalho que pode ser feito pra
prevenção disso, eu acho que o trabalho
com a comunidade é interessante” (P10).

Uma participante demonstrou acreditar que
a proximidade com a criança pode não necessariamente prevenir a violência sexual, porém
ser um modo de acabar com esta mais rapidamente, caso ocorra. Enquanto outra se mostrou
em dúvida sobre como orientar a criança, visto
que a maior parte dos/as agressores/as sexuais
é membro da família da vítima.
De acordo com seus relatos:
“(...) quando eu estou trabalhando corpo,
partes do corpo, a importância do corpo,
eu sempre falo que ninguém pode tá
tocando o nosso corpo, que a gente tem
que... quando uma pessoa diferente vai
dar banho em você, que você não deve
tocar, tem que respeitar o corpo do amigo.
Agora prevenção... não sei se eu posso
prevenir o abuso” (P1).

“(...) até daria pra fazer um trabalho mais
educativo, que só um trabalho educativo
não resolve, também tem que ter uma
fundamentação religiosa, espiritual (...)
também na escola dá pra trazer palestrante pra discutir o assunto, porque
se você abre isso pra escola, os pais
participam, é o momento de se refletir a
respeito” (P12).

“Prevenir? Só com a conscientização, né,
assim, não dá pra poupar, é difícil prevenir, porque, às vezes, você conscientiza
a criança, mas às vezes é uma pessoa
tão próxima dela (...). O que você pode
alertar é não conversar com estranho,
não aceitar proposta de estranho, né, mas
muitas vezes a criança vai ser abusada
pela família” (P5).

“(...) é um fator a longo prazo, seja inserido nas escolas a forma de reagir
também, educar os alunos a se prevenir,
a contar, a não se calar, seria mais no
campo educacional e de orientação com
as famílias” (P16).

“Talvez, eu não sei se é possível prevenir,
eu não sei, porque a gente tem essa, eu
acho que alguma coisa a gente tem que
tentar fazer. Agora se consegue prevenir,
eu acho que é difícil, porque você não
tem como falar com uma criança, você
pode alertar algumas coisas, ‘olha, cuidado, nem todo mundo é bom, às vezes
aquele parece tão bom’, porque o abuso
sexual, geralmente, é dentro da família,
né, então como pode falar pra uma pessoa que não pode confiar na família? É
difícil, complicado” (P8).

1.3 Incertezas sobre a possibilidade de prevenção
Algumas professoras demonstraram não acreditar ou terem dúvidas sobre a possibilidade de
prevenir a violência sexual infantil. Isso porque,
de acordo com elas, a criança seria imatura e
inocente, não devendo abordar tal assunto com
elas. Segundo uma professora, existem crianças
muito pequenas que já apresentam indícios de
problemas, compreendendo que a prevenção
da violência sexual seria a mudança de valores
sociais e familiares.

1.2 Diálogo com as famílias sobre o tema
enquanto forma de prevenção
Houve participantes que demonstraram com
preender que é possível prevenir a violência
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Como mostram os relatos abaixo:
“Não. (...) depende muito da família, dos
valores da família, a gente percebe que
tem criança desestruturada desde os dois
anos de idade, sabe, que se não pegar
firma, porque a gente faz reunião com
pais e a gente vê que eles estão descompromissados (...) se não tiver uma reviravolta nisso daí, pra voltar nos tempos
antigos de família-família, escola-escola,
a coisa está se complicando (...) tá muito
difícil de segurar isso” (P6).

orientação, é... assim, porque a criança
se descobre, né, descobre o corpo, vai
se autodescobrindo, então pra ela, que
aquilo não cria um tabu nela, que não
seja uma coisa proibida dela fazer” (P3).
“Eu acredito que um trabalho voltado
para ensinar, tirar a curiosidade deles, é
importante” (P5).
“Eu acho que se for com um material
bom, de uma forma clara, eu acho que é
interessante, entendeu, porque a criança
é curiosa, né, ela tem as curiosidades
dela, e fica aquela coisa meio escondida
(...) talvez até pra criança mesmo conhecer
o próprio corpo” (P15).

“Acho que não, né. Porque isso aí é uma
coisa que você nunca sabe quando vai
acontecer (...) acho que eles não tem
muita noção pra conversar esse assunto,
ainda são imaturos, inocentes [crianças
de três anos de idade]” (P14).

2.2 Trabalho que não deve ser realizado com
crianças
De acordo com algumas professoras, não
seria adequado abordar questões relativas à
sexualidade com crianças pequenas, já que tais
conversas poderiam erotizá-las precocemente,
bem como acabar com a ingenuidade delas.
Segundo elas, a educação para a sexualidade
na infância poderia fazer com que a criança
deixasse a sua infantilidade ao aprender sobre
sexualidade.
Para uma participante, é necessário responder somente as perguntas pontuais das crianças,
não havendo necessidade de se criar um espaço
na aula, ou no currículo, para o diálogo sobre
sexualidade.
Isso pode ser observado nos seguintes relatos:
“Eu acho que eu não sei, eu ajo com
as minhas crianças, e até com os meus
filhos, eu agi assim, no sentido de tá respondendo apenas o que eles perguntam,
de repente você ter uma aula formal, você
ter dentro do currículo, da sua grade, uma
hora específica pra você tá abordando
esse assunto, não sei (...). De repente no
Fundamental, que eles são mais velhos
ou no Ensino Médio, mas na Educação
Infantil, não sei” (P1).

2 Concepções sobre a educação para a sexualidade na Educação Infantil
2.1 Trabalho importante já na Educação Infantil
Segundo algumas professoras, a educação
para a sexualidade na infância seria um trabalho
importante para esclarecer as diversas curiosidades das crianças, assim como não criar tabus em
relação à sexualidade. Este trabalho foi descrito,
em sua maior parte, como um esclarecimento
sobre o corpo humano e suas funções, perpassando a diferença entre os sexos e a autoestima.
De acordo com algumas professoras, a educação para a sexualidade para crianças teria como
objetivo desmistificar conceitos errôneos sobre o
tema, assim como cumprir uma função da família
no diálogo sobre sexualidade, já que esta não
tem tempo para tal. Contudo, uma professora
salientou que, apesar de favorável, não possui
formação para realizar esse trabalho, na medida
em que a sua história pessoal sobre o tema foi
baseada no silêncio e na omissão de sua família.
Exemplos de relatos são:
“Eu acho muito importante, desde o
começo, que aqui as crianças vão se
descobrindo (...). Acho que pra dar uma
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Indo ao encontro de tais objetivos, algumas
professoras relataram compreender como importante o diálogo sobre a sexualidade já na infância, sendo os aspectos priorizados tais quais:
a informação sobre o corpo e as suas funções,
as diferenças entre os sexos, a autoestima, etc.
Dessa maneira, compreende-se como importante
a atenção dessas professoras sobre a sexualidade
na infância e, principalmente, sobre o papel da
escola diante das expressões da sexualidade infantil e da reflexão sobre o tema, embora elas não
tenham relacionado a educação para a sexua
lidade à prevenção da violência sexual infantil.
Apenas uma professora relacionou este trabalho com a prevenção da violência sexual. Isso
pode ser analisado pelo fato de que assuntos como
sexualidade e violência sexual não são comumente abordados na formação inicial ou em cursos de
formação continuada, fazendo com que a atuação
dos/as professores/as em torno desses temas seja
por meio do bom senso e de seus valores pessoais,
e não a partir de um conhecimento sistematizado
no qual se pode pensar a prevenção por meio da
educação para a sexualidade.
No que diz respeito ao rompimento do segredo sobre a violência sexual que vem sofrendo,
uma professora demonstrou acreditar que a sua
proximidade com a criança vitimizada favoreceria a revelação desse segredo, na medida em que
ela se colocaria como uma pessoa de confiança
da criança.
Essa percepção é compartilhada por diversos/
as autores/as, que acreditam que a orientação
sobre a violência sexual é mais eficiente quando
o/a professor/a se mostra acessível à criança,
tanto para esclarecer as suas dúvidas, como para
que ela se sinta confortável em relatar possíveis
ameaças3,6,13,15,16.
Algumas professoras, ainda que não tenham
nomeado o esclarecimento sobre a violência
sexual como um trabalho de educação para a sexualidade, relataram compreender que o diálogo
com a criança sobre a violência sexual poderia
se configurar como uma fonte de prevenção. Entretanto, esse diálogo seria em torno de orientar
as crianças a não se envolverem com estranhos.

“Ah... eu não sei até que ponto é bom
contar pros menorzinhos, porque isso
acabaria com a inocência deles” (P7).
“(...) acho que a criança tem que, tem que
ser criança, né, eles estão antecipando
muito as coisas, por conta dos adultos
que não foram bem criados, agora vão
continuar sem criar bem as crianças, eu
acho que não, não é por aí” (P8).
“Na Educação Infantil eu não vejo necessidade, porque eles são muito inocentes,
eu acho que se não for um excelente
profissional, com muita experiência
com Educação Infantil, talvez acelere o
processo” (P16).
2.3 Maneira de prevenir a violência sexual
infantil
Apenas uma professora relacionou a educação para a sexualidade com, também, a prevenção da violência sexual infantil. Segundo essa
participante, há a compreensão de que quanto
mais bem informada a criança, mais fácil será
para ela identificar e relatar uma possível situa
ção de violência sexual.
“Eu acho interessante, primeiro porque
a criança precisa verdadeiramente conhecer o corpo (...) até pra ela chegar no
momento e falar assim ‘ó, tal pessoa tá
colocando a mão no meu pênis’” (P4).
DISCUSSÃO
A educação para a sexualidade na Educação
Infantil se configura como uma fonte de cuidado
e proteção à criança, na medida em que a trata
como sujeito de direitos, começando pelo direito
à informação. Dessa maneira, a educação para
a sexualidade visa a atingir os seguintes propósitos: respeitar e orientar as crianças sobre as
expressões da sexualidade que surgem na infância; sanar as suas curiosidades sobre o tema;
refletir sobre as questões de gênero, bem como
educar para o respeito à diversidade; promover
a autonomia e o empoderamento sobre o próprio
corpo; prevenir a violência sexual infantil7-9.
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Diferente do que essas professoras demonstraram compreender como a informação mais relevante a ser ensinada para a criança, a literatura
revela que a maior parte dos/as perpetradores/as
da violência sexual infantil são pessoas em que
a criança confia e ama, e muito raramente estranhos/as. Tendo isso em vista, é preciso ensinar as
crianças a se protegerem de abordagens coativas
feitas por pessoas desconhecidas ou não2,3,5,15.
Qualquer esclarecimento sobre sexualidade e violência sexual feito para as crianças é
importante no contexto da educação para a
sexualidade, mas as autoras Landini4 e Xavier
Filha et al.6 argumentam que se deve ampliar a
discussão, indo além dos cuidados com o corpo,
problematizando as questões de gênero, bem
como as relações de poder que criam modelos
de normalidade já na infância, assim como produzem perpetradores/as de violência.
Isso porque, frequentemente, a criança é
colocada pela mídia como objeto de desejo a
ser consumido, fazendo com que se torne alvo
de erotização. No que diz respeito à questão de
gênero presente na violência sexual infantil, os
dados revelam que o perpetrador dessa violência
é, na maior parte dos casos, o homem, enquanto
as vítimas são meninas. O que pode ser relacionado a esse fenômeno é a educação sexista já
na infância, na medida em que o menino é educado para a agressividade e o poder, enquanto
a menina para a docilidade e a submissão1,4,6,13.
Apesar da necessidade de incluir a educação para a sexualidade no currículo escolar,
há, muitas vezes, professores/as que se sentem
receosos/as e/ou despreparados/as para trabalhar
o assunto em sala de aula, como mostrou os estudos de Sánchez14, Brino & Williams15 e Miranda
& Yunes16. Isso pôde ser percebido no relato de
uma professora que, embora favorável ao diálogo
sobre a sexualidade com crianças, salientou não
ter formação suficiente para discutir o tema em
sala de aula, na medida em que a sua própria
educação foi baseada no controle e na omissão
de informações por parte da sua família.
Esse relato é interessante para a compreensão
de que o silêncio também educa para a sexua-

lidade, porém reforçando o tabu e a repressão
em torno do tema. Para ela, a sua história de
educação sobre a sexualidade deixou-a insegura
para dialogar sobre o assunto com as crianças,
revelando um aspecto importante na formação
de educadores/as sobre a sexualidade e a violência sexual: é preciso considerar e refletir sobre a
própria história do/a professor/a.
Outro fator que está relacionado a alguns/
as professores/as se sentirem inseguros/as em
dialogar com crianças sobre questões relativas
à sexualidade, é a compreensão errônea de
que a criança é inocente e assexuada, devendo ser poupada de assuntos complexos como
a violência ou temas que possam “erotizá-las
precocemente”7,9.
Isso pôde ser observado nas professoras
que relataram não serem a favor da educação
para a sexualidade na Educação Infantil, por
compreender que esse assunto não diz respeito
às crianças, assim como nas professoras que
relataram não acreditar na possibilidade de
prevenir a violência sexual infantil devido ao
fato da criança ser muito pequena para abordar
tal assunto.
Entretanto, ao contrário de tais convicções, a
literatura demonstra que crianças bem informadas e esclarecidas sobre a sexualidade estão mais
protegidas de situações de violência sexual, na
medida em que a ingenuidade e a desinformação
alimentam uma condição de vulnerabilidade,
fazendo com que sejam alvos de interesse pelos/
as perpetradores/as dessa violência2,3,5,11,12.
De acordo com algumas professoras, a prevenção da violência sexual infantil se daria na
realização de um projeto a ser realizado com a
família, por meio da escola. Isso, com a apresentação de palestras sobre a violência sexual e as
suas consequências.
Este trabalho em conjunto com a família é
de extrema importância, pois torna a escola um
ambiente em favor da criança, na medida em que
fortalece o vínculo de confiança com os pais e
as mães, que acabam por compreender a escola
como um local para sanar as suas dúvidas sobre
o desenvolvimento infantil, facilitando o trabalho
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de prevenção da violência sexual contra a criança5,15. Contudo, o trabalho apenas com adultos,
e não diretamente com as crianças, também
pode sugerir uma dificuldade dessas professoras
em assumir a educação para a sexualidade na
escola, evitando conversar sobre o assunto em
sala de aula.
Por fim, ficou clara a necessidade de formação
de professores/as sobre a sexualidade infantil e
a violência sexual na infância, pois tais assuntos
certamente surgirão no cotidiano escolar, seja
por meio de situações reais, como em dúvidas
e diálogos das crianças, sendo papel da escola
promover o desenvolvimento infantil, para além
dos conteúdos formais2,6,10,15,16.

venção da violência sexual infantil, não tem a
intenção de delegar à criança a responsabilidade
de se proteger – visto que o/a culpado/a é sempre
o adulto, que utilizou de seu poder para coagir a
criança – porém as crianças desinformadas sobre
sexualidade são as vítimas mais frequentes dos/
as perpetradores/as. Dessa maneira, o intuito da
educação para a sexualidade nesse aspecto, é
esclarecer que a violência sexual infantil existe,
e que o segredo solicitado pelo/a perpetrador/a
não deve ser mantido, bem como de descontruir
os valores sexistas que acabam por também gerar
essa violência.
Diante do presente estudo, fica a questão de
como as políticas públicas de enfrentamento
da violência sexual infantil estão sendo imple
mentadas, visto que há o documento Plano
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes, sendo um de
seus tópicos a formação de educadores/as sobre
o tema. Outro aspecto dessa política pública é
a veiculação de campanhas preventivas pelas
diversas mídias, que gera o questionamento
sobre a maneira que essas campanhas estão informando e atingindo o público-alvo, visto que
as professoras desse estudo, com a exceção de
uma, demonstraram não fazer uma relação direta
entre o diálogo com a criança e a prevenção dessa
modalidade de violência, assim como existem
estudos que revelam que os/as professores/as se
sentem receosos/as em conversar com a criança
sobre o assunto.
Conclui-se que é preciso implementar o conteúdo da sexualidade humana e gênero na formação dos/as educadores/as, uma vez que essas
questões irão, muito provavelmente, fazer parte
do cotidiano escolar desses/as profissionais, bem
como poderão auxiliar na prevenção da violência
sexual infantil.

CONCLUSÕES
Tendo em vista a possibilidade da prevenção
da violência sexual infantil, defendemos que a
educação para a sexualidade deve ser realizada já
na Educação Infantil, com o intuito de promover
a reflexão com as crianças sobre a sexualidade,
corpo e gênero, ensinando-as a questionar os
valores hegemônicos sobre sexualidade transmitidos pelas mídias e pelas diversas instituições.
É a partir da educação normativa e não reflexiva que se se constrói uma hierarquia na relação
de poder, onde o homem é educado para dominar
os demais, a mulher para obedecê-lo e a criança
para ser submissa a ambos, por serem adultos.
Dessa maneira, a violência sexual infantil se
torna um reflexo dessa educação, na qual as categorias de gênero e geração apresentam níveis
de poder. A fim de desconstruir tais padrões, a
educação para a sexualidade pode vir a educar
a criança a não reproduzir tais valores ao longo
do seu desenvolvimento.
É preciso deixar claro que a educação para
a sexualidade, enquanto um trabalho de pre-
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SUMMARY

Education for sexuality and prevention of sexual violence
in childhood: teacher’s conceptions
Objective: The present study aimed to analyze the view of teachers about
education for sexuality in childhood and about the prevention of child sexual
violence. Method: Participated 16 teachers from kindergarten to a city in
the interior. For data collection we used a semi-structured interview guide
developed by the researchers about ways to prevent child sexual violence
in the school. The reports were audio-recorded and transcribed for content
analysis. Results: The results of this study revealed that some teachers
showed believe in the prevention of child sexual violence through dialogue
on the subject with the child, however only one of them related to sexuality
education to the prevention of child sexual violence. Other teachers reported
that prevention should be done with the family, through lectures at school.
Finally, there were teachers who reported no certainty about the possibility
of preventing this type of violence. On the conceptions of the teachers
regarding sexuality education in kindergarten, many revealed understand
this work as necessary, while others showed believe that children are too
small to address the issue in the classroom. Conclusions: It is concluded
that it is necessary to implement training courses for teachers those on the
subject, recognizing professionals such as actors in preventing child sexual
violence.
KEY WORDS: Sex Education. Prevention. Sexual violence. Faculty.
Child Abuse, Sexual.

REFERÊNCIAS
1. Azevedo MA, Guerra VNA. Vitimação e vitimização: questões conceituais. In: Azevedo
MA, Guerra VNA, eds. Crianças vitimizadas:
a síndrome do pequeno poder. São Paulo:
Iglu; 2000. p.25-47.
2. Brino RF, Williams LCA. Professores como
agentes de prevenção do abuso sexual infantil. Educação & Realidade. 2008;33(2):
209-30.
3. Maia ACB. Abuso sexual infantil. In: Maia
ACB, Maia AF, eds. Sexualidade e infância. Bauru: FC/UNESP: CECEMCA; 2005.
p.143-58.
4. Landini TS. O professor diante da violência
sexual. São Paulo: Cortez; 2011.
5. Santos BR, Ippolito R. Guia de referência –
construindo uma cultura de prevenção à violência sexual. São Paulo: Childhood – Insti-

6.

7.

8.

9.

tuto WCF-Brasil: Prefeitura da cidade de São
Paulo. Secretaria da Educação; 2009.
Xavier Filha C, Meza ER, Amorim SMF,
Motti AJA, Damasceno E. A escola como espaço de identificação e prevenção de violências contra crianças e adolescentes – ações
do projeto Escola que Protege. Extensão em
Foco. 2008;1(1):67-77.
Maia ACB, Pastana M, Pereira PC, Spaziani
RB. Projeto de intervenção em educação sexual com educadoras e alunos de uma pré-escola. Rev Ciênc Ext. 2011;7(2):115-29.
Silva FF. Lições de sexualidade na escola.
In: Silva FF, Mello EMB, eds. Corpos, gêneros, sexualidades e relações étnico-raciais na
educação. Uruguaiana: UNIPAMPA; 2011.
p.146-57.
Ribeiro PRC, Souza NGS, Souza DO. Sexualidade na sala de aula: pedagogias es-

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 61-71

70

Educação para a sexualidade e prevenção da violência sexual na infância: concepções de professoras

10.

11.

12.
13.

14.

colares de professoras das séries iniciais do
ensino fundamental. Rev Estud Fem. 2004;
12(1):109-29.
Lima ES, Maio ER. Educação para a sexua
lidade como estratégia de enfrentamento à
violência sexual e sua importância na formação docente. In: Maia ACB et al. Educação para a sexualidade. Rio Grande: Ed. da
FURG; 2014. p.249-62.
Lamour M. Os abusos sexuais em crianças
pequenas: sedução, culpa, segredo. In: Gabel M, ed. Crianças vítimas de abuso sexual.
São Paulo: Summus; 1997. p.43-61.
Schmickler CM. O protagonista do abuso
sexual: sua lógica e estratégias. Chapecó:
Argos; 2006.
Xavier Filha C. Violência sexual contra crianças: ações e omissões nas/das instituições educativas. In: Xavier Filha C, ed. Sexualidades,
gênero e diferenças na educação das infâncias.
Campo Grande: Ed. UFMS; 2011. p.131-66.
Sánchez AC. Conhecimentos e atitudes dos

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Trabalho realizado na Universidade Estadual Paulista,
Campus Bauru, Bauru, SP, Brasil.

pais, menores e professores em relação ao
abuso sexual. Análise Psicológica. 2001;2(19):
253-9.
Brino RF, Williams LCA. Concepções da professora acerca do abuso sexual infantil. Cad
Pesqui. 2003;1(119):113-28.
Miranda AT, Yunes MAM. A denúncia do
abuso sexual contra crianças e adolescentes
no ambiente escolar. In: Silva FF, et al. Sexualidade e escola: compartilhando saberes
e experiências. Rio Grande: FURG; 2008.
p.101-9.
Campos LFL. Métodos e técnicas de pesquisa em Psicologia. Campinas: Alínea; 2000.
Sampieri RH, Collado CH, Lucio PB. Metodologia de pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill;
2006.
Spata A. Métodos de pesquisa: ciência do
comportamento e diversidade humana. Rio
de Janeiro: LTC; 2005.
Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2009.

Artigo recebido: 15/1/2015
Aprovado: 11/3/2015

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 61-71

71

MachadoORIGINAL
AC et al.
ARTIGO

Colaboração escolar na perspectiva da
educação inclusiva americana
Andréa Carla Machado; Cindy Vail; Maria Amelia Almeida

RESUMO – A presente pesquisa objetivou observar, sistematicamente,
intervenções realizadas pelos professores regular e especial em instituições
escolares americanas. Participaram da pesquisa quinze professores de
quatro escolas, uma rural e três urbanas na cidade de Athens, Estado
da Georgia, nos Estados Unidos. Foram utilizados para coleta de dados
quatro instrumentos que versaram sobre roteiros observacionais. Os dados
foram analisados de acordo com critérios estabelecidos, descritos e postos
em discussão. Os resultados foram consistentes para concluir que: as
observações realizadas nas salas de aulas se mostraram importantes para
verificar a forma de desenvolvimento da colaboração dos professores perante
os alunos com necessidades especiais. Da mesma forma, os atendimentos
especializados e os programas de avaliação e monitoramento desenvolvidos
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mentos: a fala com o professor e os pais; a
observação da criança e da classe, as possibilidades de discussão entre os envolvidos
no processo. Munido com o plano e tendo
feito todas as reflexões, recomenda-se que
o enfoque colaborativo seja realizado junto
com o consultado, para poder desenvolver
um plano para intervenção;
• monitorar a intervenção, pois a avaliação
deverá ser formativa e acumulativa, ou
seja, baseada no processo, para determinar as metas da consultoria.
Sob esse prisma, o aumento crescente de crian
ças que precisam de atendimento do especialista
em Educação Especial impulsionou a demanda
de serviços onde o campo de atuação passou a
ser a escola. Além disso, o profissional especialista atuando na escola estaria reconhecendo a
importância do apoio do professor na solução
dos problemas dos alunos5.
Jacob & Loureiro6 e Jesus7 salientam que o
fato da criança apresentar dificuldade de aprendizagem não pode ser considerado um problema
isolado, tendo em vista que o fracasso escolar
interfere no desenvolvimento afetivo e compromete processos intrapsíquicos, relacionados à
formação da personalidade da criança, acar
retando, também, problemas comportamentais.
Por isso, é necessário proporcionar cuidados es
peciais a essa criança.
Algumas pesquisas têm oferecido contribui
ções nesse sentido. Mishna & Muskat8 realizaram um programa de intervenção para crianças
com dificuldades de aprendizagem, oferecendo
consultoria a pais e profissionais da educação.
Esse projeto demonstrou melhoria no desempenho desses alunos e proporcionou maior en
tendimento aos pais e à equipe escolar sobre
como lidar com crianças com dificuldades de
aprendizagem.
No Brasil, existem não muitas publicações dentro dessa temática de colaboração, especificamente
relacionada à consultoria colaborativa9-14, apesar
de algumas iniciativas pioneiras, sendo necessárias, portanto, mais pesquisas que contemplem e
contribuam para nossa realidade brasileira.

INTRODUÇÃO
A parceria educacional entre a Educação
regular e especial é conhecida como colaboração e pode ser estabelecida sob a forma de dois
modelos: a) consultoria colaborativa em que
o professor/profissional da educação especial
promove assistência aos professores do ensino
regular e serviços indiretos para os alunos; e b)
o coensino, no qual os educadores especialistas
trabalham com os educadores do ensino regular,
prestando serviços diretos na sala comum1.
Argüeles et al.2 pontuam que o trabalho colaborativo pode tanto diminuir distinções dos
papéis exercidos pelos profissionais, bem como
definir tais papéis, contribuindo para um bom
funcionamento da equipe envolvida, ou seja, a
colaboração envolve compromisso dos professores, dos administradores da escola, do sistema
escolar e da comunidade. De modo geral, o
trabalho colaborativo envolve uma dupla de professores (do ensino regular e do especial), onde
seus arranjos podem ocorrer durante períodos
fixos de tempo e suas estratégias irão depender
da demanda curricular, das necessidades e características dos alunos3.
Segundo Kampwirth4, o trabalho colaborativo
deve ser proposto e desenvolvido em etapas,
como segue:
• Encaminhamento - deve ser realizado pelo
professor que necessite de auxílio com
seus alunos e, para isso, o consultor deve
explorar um formulário de informação,
para inteirar-se do contexto do caso;
• discussão inicial com o professor;
• observação da classe, pois os problemas de
aprendizagem e comportamento exigem
um tempo maior de observação, sendo necessário atentar-se para aspectos referentes
à dinâmica do comportamento e do processo de ensino e aprendizagem. O consultor
deve ter bom senso para refletir e depois
observar e coletar os dados importantes;
• avaliação e encaminhamento dos estudantes;
• plano de intervenção, neste ponto o consultor deve rever todos os outros encaminha-
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Nessa direção, é importante a colaboração entre
os profissionais da educação, no caso específico
entre professores do ensino básico e especialista
em Educação Especial, para o desenvolvimento
dos alunos com queixas de dificuldade acen
tuada de aprendizagem e de comportamento.
Isto posto, observações realizadas em outra
realidade educacional podem contribuir para
possíveis renovações nas práticas pedagógicas,
no acesso a novas ideias, conhecimentos e, de
um modo especial, na aprendizagem de como
iniciar e consolidar mudanças educacionais
inclusivas para nosso contexto brasileiro.
Nessa perspectiva, compete ao profissional
da Educação Especial investigar os processos
de aprendizagem experimentados pelos alunos,
considerando tanto as dificuldades e disfunções
dos indivíduos quanto as inadequações do ensino
que geram os fracassos escolares, e abrir portas
para que todos permaneçam na escola e alcancem
o aprendizado possível dentro de suas reais condições. A Educação Especial na perspectiva da
educação inclusiva apresenta-se, nesse sentido,
como uma área que valoriza, intrinsecamente,
os potenciais humanos e as práticas inclusivas.
Desse modo, o profissional tem importantes contribuições a oferecer às instituições de ensino e
aos professores diante de inúmeras situações de
exclusão vividas nas escolas15.
Romero16 e Smith & Strick17 destacam o papel
do professor regular, junto com o profissional de
Educação Especial, como um item fundamental
para identificar e triar as dificuldades apresentadas na escolaridade, tanto da aprendizagem
como no comportamento destoante. De fato, a
experiência desses profissionais em colabora
ção, como revelam os autores mencionados an
teriormente, é fundamental em situações de
aprendizagem em sala de aula, no estudo de
comportamentos e de estratégias para resolução
de problemas, na observação do aluno com relação ao seu posicionamento diante de dúvidas
e de seu rendimento nas avaliações e desenvolvimento escolar.
Além de observações, outras estratégias podem ser desenvolvidas e utilizadas no auxílio

para o desempenho escolar do aluno com dificuldades, como acomodações na sala de aula18,
adaptações de acesso ao currículo, reestruturação do sistema escolar, e trabalho com família19 e
com a comunidade. Estratégias estas que podem
ser obtidas por meio de parcerias entre instituições educacionais de outros países, sendo para
isso fundamental um trabalho colaborativo para
a efetivação, crescimento e divulgação dessa
modalidade, que parece estar no caminho para
resolução de problemas apresentados na área
da educação inclusiva.
Nessa perspectiva, o presente estudo objetivou observar, sistematicamente, intervenções
realizadas pelos professores regular e especial,
em instituições escolares americanas.
MÉTODO
A presente pesquisa é de cunho qualitativo-quantitativo, que segundo Cozby20 caracteriza-se
como observação sistemática, que fornece um
quadro completo e preciso ao descrever o ambiente, os eventos e as pessoas observadas, bem como
permite estudar diferentes comportamentos.
Giovanni21 aponta que projetos que contemplem pesquisas que abordem a colaboração entre escola e universidade podem gerar práticas
inovadoras, tanto no interior das escolas como
na universidade.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa para Seres Humanos da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
em atenção às exigências contidas na Resolução
196/96, do Conselho Nacional de Saúde, com o
protocolo número CAAE – 4246.0.000.135-10,
sob o Número 414/2010.
Participantes
Fizeram parte da presente pesquisa quinze
professores do ensino básico americano, de
quatro salas de aula. As salas de aula desses
professores, que atuam de forma colaborativa,
foram selecionadas pela professora da Universidade de Georgia, responsável pelo programa
universidade/escola.
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Local
As observações foram realizadas em instituições escolares indicadas pela professora americana, regidas pelas leis educacionais norte-americanas, localizadas na cidade de Athens,
cidade próxima à capital Atlanta, do Estado
da Georgia, nos Estados Unidos da América
(EUA). Essa Universidade oferece modelos de
organização e gerenciamento acadêmico, onde
os profissionais de Educação Especial realizam
trabalhos na área da educação inclusiva, laurea
da pelas normas vigentes daquela Federação.
As observações propostas foram desenvolvidas no ambiente físico das próprias salas de aula
das escolas visitadas, espaço também destinado
ao apoio educacional inclusivo, como será demonstrado no Quadro 1.

Instrumentos
Para coleta de dados foram utilizados protocolos de observação, que estão descritos a seguir:
1. Folha de registro – diário de campo da
pesquisadora, contendo espaços destinados a observações diretas e também
inferenciais sobre os alunos observados
seguindo um roteiro;
2. Protocolo de observação das intervenções
realizadas pelo professor e de como estas
são planejadas;
3. Protocolo de identificação de dificuldades
dos alunos indicados para a observação,
contendo três itens: caracterização pessoal,
como o aluno se porta diante das dificuldades
encontradas, observação das estratégias que
esse aluno faz uso na aprendizagem;

Quadro 1 – Caracterização das escolas e a salas de aula observadas.
Caracterização
das Escolas

Escola 1

Escola 2

Escola 3

Escola 4

Subsídio

Governo do Estado
(pública)

Governo do Estado
(pública)

Comunidade
religiosa

Governo do Estado
(pública)

Sala observada

Jardim de infância

Pré-escola

Pré-escola

1º ano

Nº de alunos na
sala observada

16

17

15

14

Total: 5
2 professores regentes;
2 assistentes;
1 professor especialista

Total: 4
2 professores
regentes;
2 assistentes

Total: 3
2 professores
regentes e
1 assistente

Total: 3
2 professores
regentes;
1 assistente

Distrito de Athens –
20 km no entorno da
cidade (rural)

Bairro

Bairro

Bairro

Os alunos são
avaliados mais
amplamente por
estação, mas são
monitorados
mensalmente por
meio de anotações
das professoras

Havia na escola
uma sala de
resultados onde
ficavam afixadas
na parede todas as
informações sobre
o desempenho
dos alunos e seus
professores em
gráficos

Sala dividida em
ambientes temáticos

Sala dividida
em ambientes
temáticos

Nº de professores e
assistentes na sala

Localização em
Athens – GA
Procedimentos
utilizados para
avaliação e
monitoramento

Os resultados
Todos os alunos
do desempenho
são observados
dos alunos são
e realizado um
monitorados por
checklist com
aplicação de protocolos critério estabelecido
para medir o
desempenho

Disposição do
ambiente das sala

A sala é disponibilizada
em ambientes
temáticos, como,
por exemplo, área de
brinquedos, leitura,
arte, etc.

Sala dividida
em ambientes
temáticos
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tados em quatro etapas de acordo com os instrumentos utilizados e com os objetivos propostos.
Essas informações abrirão caminhos para a
discussão, não apenas das relações observadas
entre os professores em sala de aula, como
também para os programas de intervenções e
estratégias que facilitaram o desenvolvimento
acadêmico das crianças com necessidades educacionais especiais nas escolas observadas.

4. Protocolo de observação descritiva do mo
nitoramento do aluno na sala de aula;
5. Procedimento de coleta e análise de dados.
A pesquisa foi desenvolvida nos meses de
fevereiro, março e abril de 2013, na Universidade
da Georgia e nas escolas da cidade de Athens,
no Estado da Georgia, nos EUA.
A pesquisadora permaneceu no espaço físico
destinado para observações (sala de aula), as
quais foram realizadas em etapas. Primeiramente, a pesquisadora recebeu a indicação da
supervisora quanto aos procedimentos a serem
adotados diante das observações. Em seguida,
passou a observar o trabalho dos professores
diante do modelo de colaboração, bem como
a elaboração dos seus planejamentos. Nessa
perspectiva, também foi realizada observação do
auxílio fornecido aos alunos que necessitavam
de apoio da área de Educação Especial, direcionando as anotações para o modo de realização
de avaliações, monitoramentos e intervenções e
seus planos de suporte em sala.
Sendo esta uma pesquisa de cunho quali
tativo e quantitativo, os dados quantitativos
coletados foram analisados conforme sua especificidade. Para análise e interpretação dos
resultados qualitativos, foi realizada a Análise
de Conteúdo. Abordaremos o referido método,
principalmente pelo fato dele propor uma compreensão profunda daquilo que está exposto,
indo além do aparente, da superfície, buscando
o que está subentendido. A aplicação do método
obedecerá às seguintes etapas: a) Pré-análise
(leitura); b) Exploração do material (codificação
e categorização); c) Tratamento dos dados (inferência e interpretação).
Os dados quantitativos foram analisados por
meio de métodos descritivos, medidas de ten
dência central20.
Salienta-se que os resultados obtidos do
diário de campo foram divididos em temáticas
padronizadas, para facilitar a sua análise.

Resultados referentes à Folha de registro –
diário de campo
A pesquisa construiu diários de campo, que,
da mesma forma, se mostraram importantes na
observação dos alunos. Os diários de campo
tiveram como finalidade registrar, por meio da
escrita, atitudes, perspectiva, dúvidas e impressões da e na construção do processo formativo
de colaboração. Os diários de campo13 podem
denunciar, de forma simples, os fatores envolvidos em um trabalho, o que contribui muito para
o estudo de novas formas de atuação, como pode
ser observado no Quadro 2.
No Quadro 2, podemos observar as categorias
temáticas em que foram divididos os conteúdos
das observações realizadas pela estagiária nos
diários de campo.
A primeira temática é referente à disponibilidade do trabalho de colaboração dos professores
nas salas observadas. Verificamos que, em todas
elas, os professores mantêm um exercício prático
de trabalho colaborativo, dividindo as tarefas
das agendas diárias, apresentando rotatividade
no ensino dos alunos com maior dificuldade,
inclusive o aluno com necessidades especiais. A
maioria trabalha com pequenos grupos e esses
grupos com temáticas diferentes. Foi observado
um trabalho de colaboração2 onde não há distinção de papéis,, somente a distribuição do mesmo.
Na temática a respeito da postura dos professores diante dos alunos com necessidades especiais
e os demais da sala, observamos que os trechos
incidem sobre uma vertente bastante difundida na
literatura3, ou seja, o planejamento dos professores
auxiliaram na sua conduta diária e na postura
prévia diante das necessidades dos alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor visualização dos dados obtidos, os
resultados da presente pesquisa estão apresen-
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Quadro 2 – Categoria das temáticas referente aos diários de campo da estagiária.
Observações da
estagiária/pesquisadora
(Categorias temáticas)

Trechos ilustrativos

Quanto à disponibilidade
de trabalho conjunto
“colaboração”
(entre os professores)

“o trabalho realizado na sala era uníssono, as professoras tinham uma agenda no dia
para divisão das tarefas, elas se revezavam no ensino do aluno com necessidade” Diário
de campo, 21/3/2013
“as professoras da Escola 2 mantinham uma sistematização em relação aos conteúdos
ensinados, havia uma rotatividade das professoras assistentes em relação às dificuldades
das crianças” Diário de campo, 5/4/2013
“A professora regente trabalhava com as dificuldades do aluno com necessidade ao mesmo
tempo que a outra professora e a assistente estavam trabalhando em pequenos grupos”.
Diário de campo, 18/4/2013
“nessa sala havia uma sala anexa chamada de transição. Todas as professoras acessavam
essa sala para necessidade de trabalho com alunos individualmente. Há uma rotatividade
de trabalho entre elas”. Diário de campo, 4/4/2013

Quanto à postura do
professor em relação
aos alunos regulares e
especiais na sala de aula

“Todos os professores da sala mantinham a ordem, não foi observado em nenhum momento
o aumento do tom da voz, nem dos professores, nem dos alunos.” Diário de campo,
8/3/2013
“O aluno da Escola (sala) 2 e seus colegas de sala participaram de atividade de roda de
leitura realizada pelo professor. Nessa atividade de interacção, os outros professores
ficaram observando e um deles anotando ” Diário de campo, 11/4/2013
“Todos os professores da sala tinham uma pauta a seguir ou com um grupo ou
individualmente com aluno que tivesse dificuldade” Diário de campo, 28/3/2013
“Os professores da sala ao término do período, exemplo, manhã se reuniam antes de
iniciar o período seguinte para pontuarem as dificuldades dos alunos da sala” Diário de
campo, 19/4/2013

Quanto ao comportamento “Os alunos da sala 1 não apresentam desvios de comportamento, todos os alunos
dos alunos observados em seguiam uma rotina que estava fixada na parede da sala com figuras”. Diário de campo,
sala de aula
22/3/2013
“Observou-se um controle da sala. Hoje, no início, antes de começar a aula, ocorreu o
treinamento de evacuação do edifício em caso de incêndio. Todos os alunos da sala já
sabiam o que deviam fazer em relação ao colega especial e um com outro”. Diário de
campo, 28/3/2013
“Houve um comportamento destoante de um dos alunos quando esse pegou o brinquedo
do outro... imediatamente houve a intervenção de uma das professoras”. Diário de campo,
25/4/2013
“O aluno autista da sala 4 tem sua rotina programada diariamente junto com as
atividades dos demais alunos. Seu comportamento era calmo e focado nas atividades. Os
outros alunos tentavam ajudá-lo. Diário de campo, 21/3/2013

ensino contribui para o sucesso da colaboração
e, por conseguinte, para o desempenho e comportamento dos alunos.
Na Figura 1, verificamos as frequências dos
programas que são desenvolvidos nas salas
observadas. Quanto à colaboração, os resultados evidenciaram que os professores das
salas observadas desenvolvem um trabalho de

Em relação ao comportamento dos alunos
observados em sala, verificamos que os mesmos
não estão destoantes, pois os professores mantêm o planejamento, as atividades programadas
e um trabalho de colaboração entre eles na sala,
o que facilita o controle de possíveis desvios de
comportamento. Tal resultado corrobora a perspectiva4 onde a sistematização do trabalho e do
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colaboração. No entanto, duas salas (1 e 4) das
quatro observadas mantêm esse trabalho na sua
totalidade e duas salas (2 e 3) desenvolvem o
trabalho colaborativo, mas com uma incidência
menor. A respeito da resposta à intervenção
(RTI), duas (2 e 4) das quatro salas observadas
utilizam o programa. Porém, as salas observadas (1 e 3) desenvolvem esse programa de
intervenção, mas com proporção menor em
comparação às outras salas (escolas). Nos programas que envolvem a utilização do trabalho
colaborativo juntamente com o RTI, observamos
que as salas 2 e 4 realizam na sua totalidade. No
entanto, as salas 1 e 3 desenvolvem com uma
frequência menor que as outras, verificando
na sala 3 uma incidência inferior à sala 1. O
RTI é um modelo de abordagem que aplicado
sistematicamente auxilia no desenvolvimento
da aprendizagem. Essa abordagem tem em seu
cerne a aplicação de três multietapas: a primeira em sala de aula desenvolvida pelo professor;
a segunda realizada em pequenos grupos e
a terceira, individualmente. O RTI também
contribui para que os alunos falsos-positivos e
falsos-negativos sejam apontados e recebam o
encaminhamento efectivo.
Tais resultados indicaram que, mesmo as
escolas sendo públicas, com exceção da sala 3,
que é subsidiada por uma entidade religiosa,
todas apresentam autonomia em relação aos
programas executados em sala de aula pelos professores, o que vem ao encontro da literatura16,17,
ressaltando a importância do gerenciamento dos

programas em sala para minimizar as dificuldades e necessidades dos alunos.
Na Figura 2, observamos a frequência do
tipo de modificações observadas nas salas de
aula. Os professores das salas realizaram alguns
ajustes para o desenvolvimento e para as rotinas
estabelecidas.
Em relação ao manejo na sala, ou seja, disposição do ambiente, verificamos que, nas salas 1 e
4, houve modificações consideráveis. Nas salas
2 e 3 também podemos observar modificações
referente ao manejo, mas com menos adequações
na sala 2.
No item que versa sobre modificações em
instruções e habilidades, podemos observar que
a sala 2 apresentou modificações elevadas quando
comparadas às demais salas.
Verificamos que as salas 2 e 4 realizaram
adaptação curricular ampla para os alunos com
necessidades; as salas 1 e 3 também o fizeram,
mas com menos amplitude. É importante ressaltar que a maioria das salas é de crianças pequenas, o que enfatiza mais a importância das
adequações na pré-escola, contribuindo para
o desenvolvimento acadêmico do aluno com
necessidade especial.
A participação da família também foi um item
que os professores consideraram como garantia
para o sucesso das intervenções e programas
realizados por eles. Podemos observar que nesse item, com exceção da sala 2, os professores

Figura 1 – Frequência dos programas desenvolvidos nas
escolas (salas) observadas.

Figura 2 – Frequência de tipo de modificações realizadas
nas salas observadas.
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acreditaram que a participação familiar nos assuntos da vida acadêmica dos filhos deve estar
em pauta no contexto da sala de aula.
Todas as modificações observadas pela estagiária e realizadas pelos professores das salas de
aula contribuíram para o sucesso do desempenho
dos alunos com maiores dificuldades, o que vem
ao encontro do estudo de Mishna & Muskat8.
Esses autores realizaram uma pesquisa, que
ofereceu consultoria para os pais de crianças com
dificuldades acentuadas, ajustando também sua
participação nos assuntos da vida acadêmica do
filho, bem como proporcionando maior entendimento aos pais e à equipe escolar quanto às
dificuldades apresentadas por esses alunos.
Na Figura 3, observamos a frequência da
aplicação de instrumentos para avaliar e monitorar o desempenho dos alunos.
Todas as salas observadas realizaram avaliação. As salas 1 e 4 aplicaram avaliações na
sua totalidade, já as outras salas 2 e 3 também

realizaram, mas com uma frequência menor. É
importante ressaltar que as escolas tinham autonomia em relação à periodicidade de aplicação
das avaliações. Na maioria dos casos, essas
aplicações dependem da estrutura do programa
que a escola irá estabelecer.
Quanto ao monitoramento e seguimento do
desempenho dos alunos, este foi realizado em
todas as salas, sendo que na sala 3 foi em um
menor proporção em comparação às outras.
Quando se trata de aplicação de testes e pro
tocolos, em todas as salas, foi realizada a apli
cação de instrumentos, que contribuem para o
apontamento de dificuldades, o que garante que
as intervenções sejam construídas com um enfoque específico, corroborando o desenvolvimento
acadêmico do aluno. Esses dados enfatizam os
resultados14 que evidenciaram a importância
da aplicação de avaliação e do monitoramento
em crianças com dificuldade acentuadas de
aprendizagem.
A Figura 4 demonstra a frequência das habilidades trabalhadas pelos professores nas salas
de aulas observadas. Os resultados demonstraram que seis das oito habilidades observadas
foram desenvolvidas na sua totalidade, ou seja,
os professores das salas tinham controle e sistematização da aplicação dessas habilidades.
O levantamento dessas habilidades realizadas
pelos professores e enfatizadas nas observações
vem ao encontro de outras publicações6,7, cujos
autores salientam que é necessário proporcionar
cuidados especiais aos alunos com necessidades, garantindo e assegurando seu bem-estar e
desenvolvimento dentro da instituição escolar
inclusiva.

Figura 3 – Frequência da aplicação de instrumentos para
levantamento e acompanhamento do desempenho dos alunos nas salas de aula observadas.

Figura 4 – Frequência das habilidades trabalhadas pelos professores nas salas de aula observadas.
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Em todos os itens observados, há uma parte
que se destina ao desenvolvimento das atividades e como elas eram realizadas. Para tanto, em
cada item encontram-se trechos ilustrativos, os
quais exemplificam os itens observados.

Resultados das observações das inter
venções
Na Tabela 1, verificamos os itens aplicados
e desenvolvidos nas intervenções nas salas de
aula observadas.

Tabela 1 – Itens observados e aplicados nas intervenções nas salas de aula observadas.
Trechos ilustrativos
Itens observados
Desenvolvimento
(anotações da estagiária no próprio instrumento)
“As escolas tinham suporte do governo para a
Tecnologias em sala
Atividades realizadas em lousa
implementação de tecnologias na sala de aula.
digital com o aplicativo de
Transformam livrinhos para lousa digital e utilizavam
Power Point e softwares
recursos visuais para a aprendizagem. O Body Maker é
muito utilizado para construir atividades com figuras e
relacioná-las com letras e palavras.”
“Sempre os professores faziam inventários de leitura, escrita,
Protocolos
Foram utilizados vários
protocolos, tanto para auxiliar matemática, comportamento. Eles aplicavam os instrumentos
para verificar os escores para depois preparar as intervenções.
na avaliação, como no
Nesses inventários, por exemplo, constava: o que irá ensinar,
monitoramento
por que?, como? Qual método é melhor para cada aluno?”
As atividades são construídas
“Todas as atividades eram construídas pelas professoras.
Criatividade
pelos professores
Com materiais recicláveis, bem como das atividades com
na construção
tecnologias assistidas em todas áreas. Havia livros para
de materiais e
coordenação visomotora, por exemplo, mas as demais
estratégias
atividades eram construídas pelos professores mesmos.”
“Para construir e intervir com as estratégias de
Estratégia para
Há um planejamento referente
comportamento foi desenvolvido, em uma das salas, um
comportamento
ao comportamento, o qual
planejamento e o correspondente para o monitoramento,
previamente é levantado por
também checklist, inventário, roteiro específico,
meio de instrumentos ou
tudo para observar o comportamento.”
observação
“Trabalhavam com atividades de consciência fonológica.
Estratégia de leitura
Estão relacionadas ao tipo
As atividades são de abstrato-concreto; atividade de análise e
e escrita
de dificuldades sondadas
síntese, sequência de eventos, agendas, fluência, compreensão,
anteriormente pelos
digitalização de livros de leitura com figuras (coloca sons),
professores
atividade de filmagens entre os alunos e editoração.”
“A organização da sala foi muito importante para
Em todas as salas observadas,
Ambiente da sala
a aprendizagem. As oportunidades ocorreram com
os programas de RTI eram
de aula para as
planejamento, os ambientes eram separados por centro de
aplicados pelos professores em
intervenções
aprendizagem, possibilitando aos professores conhecerem as
uma sala anexa, como um
RTI
estratégias, identificar, fazer adaptações e dar feedbacks.”
complexo, ou seja, extensão da
sala de aula
“Um professor ensinava e outro observava dados para
Ensino Colaborativo Modelo de ensino colaborativo,
compor o plano de ensino. Ensinavam por grupos
um professor ensina e o
(trocavam as atividades) focavam nas dificuldades de cada
outro observa. A colaboração
um, havia menos ruído na sala devido à concentração dos
é comum, pois as salas têm
alunos nas atividades. Um professor aplica os exercícios e o
sempre mais de
outro pode fornecer estratégias diferentes para aumentar o
2 professores
entendimento. O planejamento é fundamental,
inclusive para otimizar o tempo.”
“A professora fez um plano com objetivos, materiais e
Plano de aula é construído
ABI – atividades
atividades para crianças (vocabulário, motricidade e também
com base das intervenções
baseadas na
anteriores, as quais passaram um livro adaptado em Power Point com figuras animadas).”
intervenção
por adaptações e modificações
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Quadro 3 – Identificação de dificuldade dos alunos observados.
Área

Estratégias utilizadas

Leitura

Desde pequenos os alunos são estimulados ao
reconhecimento do som e grafia. Eles têm um apoio do
alfabeto com figuras e reconhecimento.

Escrita

Os alunos são estimulados com atividades de
coordenação motora, cópia de formas e estratégias que
envolvem coordenação visomotora. São desenvolvidas
também atividades manuais que estimulam a
coordenação motora fina e grossa.

Matemática

São oferecidas atividades no espaço temático (ambiente) de
matemática e raciocínio lógico. As estratégias são concretas e
transferidas sistematicamente para um nível maior.

Comportamento

As estratégias referentes ao manejo de comportamento
também são desenvolvidas e planejadas. As instruções de
comportamento são construídas e delineadas em:
para todos os alunos e também para os de risco, ou seja,
com comportamentos destrutivos. E são divididas em:
sugestões para colaboração, atividades na sala de transição,
suporte para serviços de psicologia, socialização.
As estratégias são pautadas: construção de relações positivas,
criar suporte nos ambientes, ensino de estratégias emocionais
e sociais e intervenção individualizada
(Program Behavior Support), o qual envolve a família.

Resultados referentes à identificação de di
ficuldades dos alunos
No Quadro 3, verificamos a identificação de
dificuldades dos alunos observados nas salas.
O quadro foi dividido por áreas, onde foram
apontadas as estratégias e o posicionamento em
relação às dificuldades dos alunos.

Posicionamento perante
as dificuldades dos
alunos
Quando os alunos
apresentam dificuldades,
sempre são tutorados por
um dos professores da sala,
mas em forma de rodízio
entre eles. As estratégias
ensinadas de forma
adaptada e modificadas
têm o intuito que o aluno
consiga transferir o que
foi aprendido para outras
situações.

Tabela 2 – Frequência absoluta e relativa dos
monitoramentos (desempenho do aluno)
nas salas de aulas observadas.

Resultados das observações sobre o monitoramento do aluno na sala de aula
Na Tabela 2, verificamos a frequência dos mo
nitoramentos para visualizar o desempenho do
aluno nas salas observadas. Ressalta-se que as
categorias são somadas, podendo as salas ter mais
de uma frequência a respeito do monitoramento.
Os resultados evidenciaram que 44,5% das
salas observadas monitoraram os alunos dia
riamente. É importante salientar que esses mo
nitoramentos são realizados com protocolos e
checklists. Também constatamos que duas das
quatro salas observadas monitoraram duas ve-

Categorias

Frequência

%

Todos os dias

4

44,5

Duas vezes por semana

2

22,2

Uma vez por semana

1

11,1

Duas ou três vezes por mês

1

11,1

Uma vez por mês

1

11,1

Total

9

100

zes por semana. Esse acompanhamento estava
relacionado ao tipo de estratégias oferecidas, o
que fazia parte de um programa previamente
planejado. As demais categorias relacionadas a:
uma vez por semana, duas e três vezes por mês
e uma vez por mês também foram computadas e
consideradas, pois esses monitoramentos versavam sobre o controle e o desempenho dos alunos
para a escola, e essas tinham um compromisso
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de encaminhamento para o órgão distrital da
instituição escolar. Esses dados corroboram a
literatura14, onde o monitoramento realizado em
um programa na área da leitura obteve êxito,
contribuindo para o desempenho acadêmico
dos alunos.

•

•
CONCLUSÃO
O presente estudo objetivou observar, sistematicamente, intervenções realizadas pelos
professores regentes em suas atuações em sala
de aula junto a atendimentos vinculados à população escolar americana no Estado da Georgia,
na cidade de Athens. Nesta ocasião, especificamente, pode-se observar que os professores
realizaram a colaboração em todos os sentidos
(planejamento, avaliação, monitoramento) quando observadas as atividades em salas de aula.
Assim, os achados desse estudo permitiram
concluir que:

•

as observações realizadas nas salas de
aulas indicadas se mostraram importantes para verificar a forma de desenvolvimento da colaboração dos professores
perante os alunos com necessidades
especiais;
os monitoramentos são considerados
pelas instituições educacionais americanas como um recurso indispensável para
acompanhar o desempenho dos alunos,
bem como na construção de programas
de intervenção;
os atendimentos especializados desenvolvidos pelos professores na sala de aula
forneceram subsídios para estagiária/pesquisadora construir parâmetros consistentes de atendimentos e utilizá-los como
recursos importantes para montagem de
programas de consultoria colaborativa em
pesquisas futuras.

SUMMARY

School collaboration in view of American inclusive education
The present research aimed to systematically observe, interventions
carried out by regular and special teachers in educational institutions.
Four teachers participated in the research of four schools, a rural and urban
three in the city of Athens, Georgia in the United States. Were used for
data collection four instruments that focused on observational itineraries.
Data were analyzed according to established criteria, described and put
into discussion. The results showed that the comments were consistent
to conclude that: the observations in the classrooms were important to
verify the shape of the development cooperation of the teachers in front of
students with special needs, as well as the specialized care and monitoring
and evaluation programs developed by teachers in the classroom provided
subsidies for the construction of consistent use and service parameters and
uses them as resources for assembling collaborative consulting programs
in future research on the Brazilian reality.
Keywords: Cooperative behavior. Schools. Faculty. Education, special.

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 72-83

82

Colaboração escolar na perspectiva da educação inclusiva americana

REFERÊNCIAS
1. Weiss MP, Lloyd J. Conditions for co-teaching:
lessons from a case study. Teacher Education
and Special Education. 2003;26(1):7-41.
2. Argueles ME, Hughe SMT, Schumm JS. Coteaching: a different approach to inclusion.
Principal. 2000;79(4):48-51.
3. Bauwens J, Hourcade JJ, Friend M. Cooperative teaching: a model for general and special
education. Remedial and Special Education.
1989;10(2):17-22.
4. Kampwirth TJ. Collaborative consultation in
the schools: effective practices for students
with learning and behavior problems. New
Jersey: Merril Prentice Hall; 2003.
5. Mendes EG, Almeida MA, Hayashi MCPI.
Temas em educação especial: conhecimentos
para fundamentar a prática. Brasília: Junqueira & Marin; 2008.
6. Jacob AV, Loureiro SR. Desenvolvimento afetivo: o processo de aprendizagem e o atraso
escolar. Paidéia. 1996;10-11:149-60.
7. Jesus DM. Formação de professores para a
inclusão escolar: instituindo um lugar de conhecimento. In: Almeida MA, Mendes EG,
Hayashi MCPI, orgs. Temas em educação
especial: conhecimento para fundamentar a
prática. Araraquara: Junqueira & Marin; Brasília: CAPES-PROESP; 2008. p.75-82.
8. Mishna F, Muskat B. School-based group treat
ment for students with learning disabilities:
a collaborative approach. Children School.
2004;23(3):135-50.
9. Machado AC, Bello SF, Almeida MA, Toyoda
CY. Consultoria colaborativa na visão de professoras do ensino público regular. Anais do III
Congresso Brasileiro de Educação Especial.
São Carlos, SP, 2 a 5 de dezembro de 2008.
10. Machado AC, Almeida MA. Parceria no contexto escolar: uma experiência de ensino colaborativo para educação inclusiva. Rev Psicopedagogia. 2010;27(84):344-51.
11. Machado AC, Bello SF, Almeida MA, Oliveira
SF. A influência do contexto no alcance das metas em um proposta de consultoria colaborativa.
Rev Educação em Questão. 2010;39(25):131-62.
12. Alpino AMS. Consultoria colaborativa do fi-

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

Estágio e pesquisa financiados pela FAPESP no ano de
2013, realizado pela primeira autora e orientado pela
segunda e terceira pertencentes, respectivamente, a
University of Georgia Athens, GA, EUA e Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, Brasil.

sioterapeuta: acessibilidade e participação do
aluno com paralisia cerebral em questão [Tese
de Doutorado]. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos; 2008. 192p.
Mendes EG, Toyoda CY, Bisaccione P. S.O.S.
inclusão escolar: avaliação de um programa
de consultoria colaborativa com base em diários de campo. In: Jesus DM, et al. Inclusão
praticas pedagógicas e trajetórias de pesquisa. Porto Alegre: Mediação; 2007.
Machado AC, Almeida MA. Desempenho em
tarefas de leitura por meio do modelo RTI: resposta à intervenção em escolares do ensino público. Rev. Psicopedagogia. 2012;29(89):208-14.
Bueno JGS. A pesquisa educacional e a transformação das práticas escolares. In: Dechichi
C, Silva LC, orgs. Inclusão escolar e educação especial: teoria e prática na diversidade.
Uberlândia: EDUFU; 2008. p.54-80.
Romero JF. As relações sociais das crianças
com dificuldades de aprendizagem. In: Coll C,
org. Desenvolvimento psicológico e educação:
necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Trad. Domingues MAG. Porto
Alegre: Artes Médicas; 1995.
Smith C, Strick L. Dificuldades de aprendizagem de A a Z: um guia completo para pais e
educadores. Porto Alegre: Artes Médicas; 2001.
Brasil. Ministério da Educação. Política Nacional da Educação Especial na perspectiva
da educação inclusiva. Brasília: MEC/SEESP,
2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
arquivos/pdf/potilicaeducespecial.pdf. Acesso
em: 12/1/2015.
Kim EJ, Vail CO. Improving pre-service teachers’ perspectives on family involvement in
tea
ching children with special needs: guest
spea
ker vs. video. Teacher Education and
Special Education. 2011;34:320-38.
Cozby PC. Métodos de pesquisa em ciências
do comportamento. São Paulo: Atlas; 2003.
Giovanni LM. Do professor informante ao
professor parceiro: reflexões sobre o papel da
universidade para o desenvolvimento profissional de professores e as mudanças sociais.
In: Anais IX ENDIPE. (CD-Rom). Águas de
Lindóia, SP, 1998.

Artigo recebido: 20/1/2015
Aprovado: 18/3/2015

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 72-83

83

Moraes
S & especial
Maluf MFM
ARTIGO

Psicomotricidade no contexto da
Neuroaprendizagem: contribuições
à ação Psicopedagógica
Sonia Moraes; Maria Fernanda de Matos Maluf

RESUMO – Compreender como se desenvolve o processo de aprendi
zagem na criança é uma das melhores formas de contribuir para que ela se
desenvolva sem tropeços e aproveitando ao máximo seu potencial cognitivo.
Para atender a esse objetivo geral, diversas abordagens são possíveis, mas
este trabalho buscou as contribuições de três áreas: Psicomotricidade,
Psicopedagogia e Neuroaprendizagem. Para isto, realizou-se revisão biblio
gráfica que cobriu os seguintes recortes: Psicomotricidade e contribuições
à aprendizagem; Psicopedagogia, definição de objeto e formas de atuação;
Neuroaprendizagem, princípios e contribuições às práticas educativas. A
revisão partiu de consulta à obra de autores consagrados nas áreas citadas e
estendeu-se à produção científica dos últimos dez anos, buscando conquistas
e possibilidades efetivas de ação interdisciplinar e transdisciplinar que
favoreçam o desenvolvimento cognitivo e a boa evolução na aprendizagem
escolar. Os artigos selecionados e analisados confirmam os benefícios do
diagnóstico e intervenção precoces aos pacientes em situação de risco, ou
que apresentem dificuldades ou transtornos de aprendizagem já instalados.
A pesquisa revelou, ainda, a existência de lacunas graves na formação dos
profissionais da Educação, o que, em combinação com dificuldades e carências
das próprias crianças, explica o crescente índice de fracasso escolar no País.
Também se constatou haver demanda por revisão do currículo em Pedagogia
que permita o retorno da Psicomotricidade à grade, além de inclusão da
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Neuroaprendizagem como disciplina, não só nesse curso, como também
em licenciaturas e especializações voltadas à Educação.
UNITERMOS: Desenvolvimento motor; Aprendizagem. Psicomotricidade;
Psicopedagogia. Neuroaprendizagem. Dificuldades de aprendizagem.

voluntárias que se traduzem em movimentos
com tendências mais harmônicas, promovendo
maior integração cinestésica, ou seja, em que
o bebê aumenta a consciência em relação aos
movimentos e não somente ao próprio corpo. Fi
nalmente, tonicidade e movimento integram-se
de forma automatizada e em conformidade com
as necessidades do sujeito para melhor relação
com o meio.
Esse primeiro ano do indivíduo é, em grande
medida, definidor de seu potencial futuro para
a aprendizagem. Nos anos seguintes, até que
se completem seis, o desenvolvimento progressivo de habilidades psicomotoras lhe permitirá
trabalhar com representações do mundo e assim
estará pronto para dar início ao processo de alfabetização formal.
Dessa visão geral inicial, resulta clara a im
portância da educação psicomotora, desde a
educação infantil e nas séries iniciais, até que o
processo de alfabetização e introdução ao raciocínio lógico-matemático se complete.
Esta revisão bibliográfica visa investigar a
construção dos conceitos de aprendizagem, neuroaprendizagem e desenvolvimento psicomotor;
compreender a relação entre dificuldades de
aprendizagem e comprometimento psicomotor;
analisar achados de pesquisas de campo recentes, voltadas a esses temas, bem como propostas
de ações psicopedagógicas possíveis, tanto na
prevenção quanto na superação das dificuldades
de aprendizagem e de transtornos de aprendizagem já instalados.

INTRODUÇÃO
O que caracteriza o ato de aprender, do ponto
de vista da fisiologia, comportamento e emoções
do indivíduo?
A aprendizagem é processo que se experimen
ta sempre que chega ao Sistema Nervoso Central
(SNC) uma informação nova, gerando alguma
mudança e tem início a partir da terceira semana
de gestação1.
Após o nascimento, o desenvolvimento cognitivo continua vinculado à genética, às influências
do meio e às ações do indivíduo. A combinação
de maturação do sistema nervoso e de respostas
motoras às necessidades de adaptação promove
evolução e define sua capacidade de aprender2.
Inicialmente, o bebê desenvolve ações refle
xas, que se organizam conforme orientação céfalocaudal (de cima para baixo) e próximo-distal (do
centro para os extremos). Nos quatro primeiros
meses de vida, ele aprende a controlar os músculos oculomotores. Entre o terceiro e quinto mês,
controla músculos que lhe permitem equilibrar
a cabeça e, a partir dos cinco até dez meses, o
bebê terá maior controle dos músculos do tronco,
o que permitirá enfrentar o desafio de se por em
pé e caminhar. Aos poucos, se desenvolvem: força,
destreza e autonomia nos movimentos2,3.
O aprendizado também pode ser entendido
como mudança estrutural do SNC, em função de
processos bioquímicos. Para Gazzaniga e Heatherton4, tem-se aprendizagem como “mudan
ça duradoura de comportamento resultante da
experiência”5.
Ajuriaguerra6, analisando esse processo inicial do neurodesenvolvimento, considerou haver
três etapas distintas. Na primeira, organiza-se
a tonicidade de fundo (basal), base da ação mo
tora, da capacidade proprioceptiva. Segue-se
um período de construção gradual de ações

MÉTODO
Revisão de literatura, baseada na pesquisa de
autores consagrados da área da Neurociência,
como Ajuriaguerra, Gazzaniga e Luria, entre
outros, artigos e teses publicados nas bases de

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 84-92

85

Moraes S & Maluf MFM

dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Lilacs,
SciELO e Google Academics.
Foram utilizados os seguintes critérios de ex
clusão de artigos: artigos repetidos nas bases de
dados, artigos sem resumo, cartas aos editores, e
artigos que não retornassem o assunto da busca.
Foram incluídos aqueles publicados em inglês,
espanhol e português e divulgados nos últimos
dez anos.
Para obtenção dos resultados, usaram-se os
descritores: Psicopedagogia; Psicopedagogia e
Neuroaprendizagem, bem como os seguintes cru
zamentos: Psicomotricidade & Neuroaprendiza
gem; Psicopedagogia & Neuroaprendizagem.

época em que se define também seu potencial
para o processo de aprendizagem.
Thompson3 resume as habilidades que deri
vam do desenvolvimento psicomotor: localização;
comparação entre objetos e pessoas; distância,
memória espacial; previsão; antecipação, transposição, simetria; oposição; inversão e progressões de tamanho e quantidade. No conjunto,
elas permitem a construção de representações
sobre o mundo e a consolidação de conceitos
lógico-matemáticos.
Luria7, contudo, é responsável pela fundamen
tação teórica que explica e apresenta as unidades corticais e subcorticais que constituem as
três unidades funcionais do SNC responsáveis
pelo diferencial do cérebro humano, que é capaz de pensar sobre o mundo que o cerca e ter
consciência de si.
Mas é na obra de Fonseca8 que se pode encontrar de forma bastante detalhada a relação
existente entre fatores psicomotores e unidades
funcionais, bem como a relação direta que guardam com o desenvolvimento cognitivo e eficiência
na aprendizagem. Convencido da importância
dessas descobertas, ele criou a Bateria de Avaliação Psicomotora (BPM), utilizada na aferição
dessas habilidades para fins de diagnóstico e elaboração de plano terapêutico de intervenção que
possibilite a recuperação, em caso de disfunção.
Em suma, a BPM procura analisar qualitativamente a disfunção psicomotora ou a
integridade psicomotora que caracteriza
a aprendizagem da criança, tentando
atingir uma compreensão aproximada do
modo como trabalha o cérebro e, simul
taneamente, dos mecanismos que constituem a base dos processos mentais da
psicomotricidade8.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 sintetiza o número de referências
recuperadas nas bases de dados pesquisadas.
O resgate das referências teóricas que iluminam a compreensão do conceito aprendizagem
não deixa dúvidas sobre a importância do desenvolvimento adequado do SNC no sucesso do
desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem,
em qualquer instância1,2.
O desenvolvimento neurológico evolutivo
adequado do SNC pressupõe um conjunto de
etapas relacionadas não só à herança genética,
mas também à maturação das estruturas anatô
micas que o compõem, interações com o meio
– físico e social –, além das peculiaridades do
sujeito, manifestas por suas respostas aos estímulos que recebe3,7.
Assim, quando se fala do desenvolvimento do
SNC, refere-se em processo que se inicia na terceira semana de gestação1 e se estende até cerca
de seis anos6, que é justamente a época em que a
criança está sendo inserida na educação formal,

Tabela 1 – Número de referências recuperadas de acordo com a base de dados pesquisada.
BVS

Google

Lilacs

Psicomotricidade

39

187

28

7

Psicopedagogia

94

129

74

21

Psicopedagogia e neuroaprendizagem

0

135

0

0

Psicomotricidade e neuroaprendizagem

0

3

0

0
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Ora a intervenção em caso de dificuldades de
aprendizagem tem sido objeto da Psicopedagogia, como destaca Pain9, para quem, a ação
psicopedagógica é vista como combinação de
procedimentos que partem de aspectos psíquicos, com o objetivo de evitar e/ou auxiliar o paciente a superar o fracasso escolar. Identificando
perturbações existentes em seu processo de
aprendizagem, o psicopedagogo pode promover
a continuidade do desenvolvimento cognitivo,
partindo de suas condições e habilidades e superando ou contornando do modo mais eficiente
suas fragilidades.
Essa afirmação é corroborada pelo pensa
mento de pesquisadores que enfatizam a com
plexidade e a característica dinâmica dos processos cognitivos1,5.
Chedid10 aposta na Neurociência como parceira que ao esclarecer, por exemplo, o funcionamento das funções executivas, pode auxiliar
na construção de fundamentos teóricos que
iluminem práticas mais efetivas no terreno da
educação.
Nesse sentido, o trabalho de Carida & Mendes11 destaca a importância de, por meio das
Neurociências, conhecer a cicuitaria que subjaz
à aprendizagem da linguagem falada e escrita,
o que beneficia o diagnóstico e a intervenção
precoces em casos de risco de dislexia.
Rocha12, em estudo também recente, vale-se
dos avanços da Neurociência, através de achados em exames de neuroimagem, para afirmar
as múltiplas possibilidades de recuperação de
habilidades cognitivas, através da ação psicope
dagógica, mesmo quando o SNC já esteja plenamente desenvolvido, caso da educação de
jovens e adultos.
Já o trabalho de Vieira13 revela uma das ma
zelas de todo esse cenário, que é do avanço tí
mido em ações pedagógicas e interferência no
cenário atual, principalmente no caso do cená
rio da educação no Brasil. Ou seja, o aparato
teórico desenvolvido até aqui tem chamado os
profissionais das diversas áreas à reflexão, mas
gerado poucas ações concretas, que permitam
mudanças significativas em um cenário bastante

desolador da formação escolar no País. Para ele, a
inserção da Neurociência no currículo das faculdades voltadas às práticas relacionadas à Educação é uma exigência que tarda em ser atendida.
Ao final, a seleção bibliográfica analisada de
monstrou a demanda existente e as possibili
dades amplas de ação multidisciplinar entre a
Psicomotricidade, Psicopedagogia e Neurociên
cias, não apenas para auxiliar o diagnóstico de
problemas de aprendizagem, como também em
sua prevenção e ainda na intervenção com vistas
à sua superação.
Borghi & Pantano14 vão além e ressaltam o
papel profilático que a aplicação de atividades
psicomotoras e a estimulação eficiente e dirigida
pode representar nas fases iniciais de desenvolvimento cognitivo, ou seja, na educação infantil
e séries iniciais do fundamental.
A sugestão de modificação no conteúdo curricular das séries iniciais, inserindo nas atividades
regulares, aplicadas por professores da turma,
exercícios psicomotores é feita por Ribeiro15, que
defende também a presença regular do psicopedagogo nas unidades escolares, para atuar como
orientador das práticas dos educadores.
Essas preocupações se justificam. É o que se
deduz pelas pesquisas de Fávero & Calsa16, que
constataram a relação direta entre problemas
psicomotores e disgrafia em crianças da 3a série
do Ensino Fundamental, remediados e mesmo
superados com atividades que promoveram essas
habilidades. As crianças julgadas aptas em habilidades psicomotoras, ao contrário, alcançavam
bom desempenho escolar. Na mesma linha de
reflexão, estudo do mesmo ano, promovido por
Ferreira et al.17 comprovou a ausência de condições psicomotoras para iniciar o ensino da linguagem (leitura e escrita) em crianças da 3a série do
Ensino Fundamental de escola da rede municipal
de Mairinque (SP, Brasil). Em Santa Catarina, à
mesma conclusão chegaram Silva et al.18.
O trabalho de Capellini et al.19 ocupou-se de
pesquisa sobre os efeitos das disfunções de
coordenação motora fina em alunos do Ensino
Fundamental, constatando influência direta no
surgimento de casos de dificuldades de aprendi-
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zagem relacionadas à linguagem, incluindo-se a
dislexia. Demonstrou-se, também, quão benéfica
pode ser a intervenção precoce quando se constatam casos de risco.
O trabalho de Kolyniak Filho20 demonstra a
influência da atividade física dirigida, dentro do
currículo regular das séries de Ensino Fundamental, desde que orientada pelas descobertas
da Neurociência, mas também registra a inércia
que impede transformações substanciais nas
práticas educativas vigentes no âmbito educacio
nal do País.
Caso excepcionalmente significativo foi registrado no trabalho de Oliveira et al.21, que demonstraram a eficiência e o benefício incompa
rável que a ação multidisciplinar, incluindo o
trabalho psicomotor, pode promover para evitar
danos a prematuros extremos, a partir do diagnóstico precoce e da intervenção por profissionais
qualificados.
As pesquisas demonstram que a existência
de disciplinas próximas à Neurociência e desen
volvimento psicomotor em especializações
oferecidas atualmente não tem representado
melhora na reflexão e muito menos nas práticas
educativas. Constata-se que os profissionais que
frequentam esses cursos não dominam conceitos
básicos e princípios do neurodesenvolvimento
que permitiriam iluminar suas práticas. Isso se
deve, em parte, na opinião dos pesquisadores,
ao planejamento equivocado dos conteúdos
apresentados.
Ao final, vale mencionar que o descritor Neu
roaprendizagem, isoladamente, não trouxe resultados, ou seja, a área parece não ser “reconhe
cida” na classificação dos artigos. Do mesmo
modo, ao tentar cruzar Neuroaprendizagem e
Psicopedagogia, como também associar Neuroaprendizagem e Psicomotricidade, somente o
site do Google Acadêmico trouxe lista de artigos.
No entanto, os artigos encontrados também
estavam disponíveis nos outras bases de dados
consultadas, ou seja, Lilacs, BVS e SciELO, apesar
de não serem encontrados com os descritores utilizados. Essa falha pode ser sinal da dificuldade
em uniformizar o uso de alguns novos conceitos,

principalmente o de Neuroaprendizagem, que
para alguns acadêmicos ainda não se constituiu
como área de conhecimento reconhecida, com
objeto próprio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de refletir sobre como se dá o
processo de aprendizagem, a partir de revisão
bibliográfica, com enfoque nos recortes da Psicomotricidade, Psicopedagogia e Neuroaprendizagem e suas interrelações foi levada a termo.
Como resultado de pesquisas em Neuropediatria e Neurociências, tem-se que o SNC é
a central que viabiliza a aprendizagem e seu
desenvolvimento. A partir do período gestacional1,2,3,6, essa central alcança seu maior potencial
neurobiológico por volta de doze anos, quando
as unidades funcionais descritas por Luria7 finalizam sua estruturação. Com as Neurociências,
aprofundou-se o conhecimento sobre a circuitaria
responsável pelas distintas formas de apreensão
do mundo e aprendizagem efetiva, que permite
ao indivíduo interagir nele.
Farta bibliografia encontrada sobre desenvolvimento neuromotor serviu como base para construir o caminho e chegar à melhor compreensão
sobre as especificidades da Psicomotricidade e
suas contribuições ao processo de aprendizagem5.
A complexidade e a dinâmica intensa que
orienta a formação e o funcionamento neuropsi
comotor, que distingue o ser humano de outras
espécies, resultou clara, da mesma forma que
seu papel fundamental no desenvolvimento
cognitivo3.
É a evolução psicomotora que permite ao indivíduo construir conhecimento sobre o mundo,
sobre si mesmo e o que lhe permite agir de forma
programada sobre ele. Num estágio posterior, o
indivíduo se torna capaz de criar representações
sobre esse mundo e sobre o conhecimento que
acumulou, qualificado-se para o desenvolvimento da linguagem7.
Confirma-se, assim, que a eficiência neuropsi
comotora define em grande medida o potencial
de aprendizagem do sujeito, contribuindo para
seu sucesso ou fracasso escolar. Essa era uma das
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percepções iniciais que orientaram e motivaram
essa pesquisa8.
Fica claro, também, que há expectativa de
que uma relação transdisciplinar efetiva com
as Neurociências e a Psicomotricidade permita enriquecimento das práticas educativas no
prazo mais curto possível10,13,22,23, pois o cenário
de fracasso escolar tem se expandido e gerado
desânimo e frustração entre seus profissionais.
É o caso da relação com a Psicomotricidade.
Outra conclusão incontestável e também reveladora refere-se à fragilidade da formação de
professores e de profissionais da Educação que
estão no mercado e/ou ingressando nele. A eles
falta, muitas vezes, conhecimento de base que
lhes permitiria identificar – de forma precoce,
quando fosse o caso –, carências ou dificuldades
em seus alunos, as quais poderiam ser sanadas,
muitas vezes, em parcerias profissionais13,18,24,25.
O conhecimento sobre aprendizagem tem
avançado e permitido que a identificação das
diferentes causas de dificuldades de aprendizagem, bem como compreensão de suas bases
biológicas, auxiliem no tratamento das manifestações de dificuldades e mesmo no tratamento
de transtornos nesse processo.
Reconhecer que o SNC é responsável pelo
processo de aprendizagem e que se desenvolve
com maior eficiência quanto melhor sejam as
bases biológicas tem auxiliado a implementação
de práticas na área de Saúde que zelam pela gestação responsável, incluindo exames – ultrasso
nografia morfológica, aminiocentese e biópsia do
vilo corial, entre outros – que contribuem para o
diagnóstico precoce de síndromes e malformações do tubo neural ou neurológicas. De modo
semelhante, a consciência de que é na interação
com o meio social e afetivo que o indivíduo avança no processo de aprender sobre o mundo e
qualifica-se para atuar nele de forma planejada
e eficiente, aumenta a responsabilidade dos que
atuam como educadores – pais e profissionais.
Ações eficientes que promovam melhor desempenho da criança em sua trajetória de aprendiz estão ao alcance da família e das instituições
de ensino e o Estado tem como influenciar positi-

vamente, revendo não só a política para a Saúde,
como também a de Educação.
A atualização nessas áreas pode ser promovi
da com a exigiência de qualificação por parte dos
profissionais nela atuantes, mas também pela
oferta de cursos que levem em conta os avanços
da Neurociência e da Psicomotricidade, con
forme apresentado nesta pesquisa. Medidas
como essa podem, no médio prazo, transformar
vidas, evitando o fracasso escolar, contornando
as dificuldades e promovendo a felicidade e a
integração social plena da clientela ampla da
rede de ensino.
Os resultados deste trabalho permitem também demonstrar que essa preocupação deve ter
como alvo prioritário a atualização de educadores de creche e professores que atuam no nível
fundamental básico – 1o ao 5o ano – época definidora dos rumos da produção escolar. Ao Estado
caberia zelar prioritariamente pela atualização
dos professores da rede pública, mas também
incorporar na política educacional nacional as
conquistas das Neurociências.
Se esse for o encaminhamento, a revisão da
grade curricular dos cursos de Pedagogia, espe
cialização em Psicologia Escolar, em Psicope
dagogia, permitirá, no futuro, a consolidação de
formas mais eficientes de educar e promover a
alfabetização e desenvolvimento das áreas de
raciocínio lógico-matemático dos menores.
Um novo olhar dos profissionais da área po
dem permitir ainda a revisão e alteração do planejamento curricular e dos conteúdos a serem
ministrados pelos professores, que respeitem, por
exemplo, o processo de maturação neuromotora,
para que o risco de dificuldades e prejuízos na
aprendizagem se reduzam e que se possa prevenir
a instalação dos transtornos, mesmo quando haja
base biológica para isso.
Entende-se que essa preocupação deveria
estar presente nos profissionais da Educação, con
frontados todos os dias pelo aumento continuado
dos casos de dificuldades de aprendizagem, diagnósticos de transtornos e mesmo evasão escolar.
Na área de Psicopedagogia, bons resultados
de integração com a Psicomotricidade foram en-
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se encontrem em situação de risco de fracasso
escolar. Parcerias efetivas com fonoaudiólogos,
psicólogos, pedagogos e professores têm-se cons
truído, mediadas pelas Neurociências e parecem
tornar-se mais promissoras.
A ação combinada entre profissionais de Saúde
e Educação, que permite o diagnóstico e a intervenção precoces, foi exemplarmente demonstrada na pesquisa de Oliveira et al.20 em que a
identificação de risco ao desenvolvimento da
linguagem foi identificada aos dezessete meses
de vida do bebê, e a intervenção trouxe resulta
dos positivos que permitiram a recuperação do
potencial de aprendizagem após seis meses de
trabalho.
Contribuir para o desenvolvimento cognitivo
harmônico é investir no sucesso do processo de
aprendizagem e da trajetória escolar. Mais que
isso é contribuir para a felicidade do sujeito. Esse
objetivo pode ser alcançado, mesmo quando
se trata de indivíduos com necessidades especiais, já que o trabalho psicopedagógico deve
promover o desenvolvimento e a reabilitação,
reconhecendo antes de tudo as possibilidades
reais do sujeito, ao contrário do que, em geral,
faz a escola.

contrados e apresentados aqui, mas predomina
o distanciamento e talvez uma idealização improdutiva quanto à evolução e aplicabilidade da
parceria entre Psicopedagogia e Neuroaprendizagem. Já no âmbito institucional observa-se que
tem aumentado a percepção do espaço positivo
que o psicopedagogo pode desempenhar ao
atuar junto ao corpo docente, com o objetivo de
contribuir com ações profiláticas que possam
prevenir e não apenas remediar prejuízos na
aprendizagem que muitas vezes conduzem ao
fracasso escolar.
É possível afirmar, ao final, que as Neurociências têm contribuído com a Educação, que se enriqueceu com novas abordagens, sem abandonar
os referenciais teóricos que até aqui orientaram
a compreensão do desenvolvimento cognitivo e
as práticas educativas ainda vigentes.
Mais que isso, o avanço nas parcerias disciplinares trouxe um novo olhar também às práticas profissionais do psicopedagogo, que pode
desempenhar papel pró-ativo tanto nos níveis
institucional – trabalhando com profissionais da
Educação e formadores para que despertem para
observação, por exemplo, de falhas psicomotoras – como no clínico, atendendo aos alunos que

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 84-92

90

Psicomotricidade no contexto da Neuroaprendizagem: contribuições à ação Psicopedagógica

SUMMARY

Psychomotor in the context of Neurolearning:
contributions to action Psychopedagogical
To understand how children’s learning process is developed is one of
the best ways to provide them a smooth development, making the most
of their cognitive potential. There are different possible approaches to
meet this general goal, but this study sought contributions from three
areas: Psychomotricity, Psychopedagogy, and Neurolearning. To this
end, we performed a literature review that covered the following areas:
Psychomotricity and contributions to learning; Psychopedagogy, object
definition and forms of action; Neurolearning, principles and contributions
to educational practices. The review started by consulting the works of
renowned authors in these areas and extended to the scientific production
of the last ten years seeking effective achievements and possibilities of
interdisciplinary and transdisciplinary action that promote cognitive
development and good progress in school learning. The selected and
analyzed papers confirm the benefits of early diagnosis and intervention
to patients at risk or with installed learning difficulties or disorders.
The survey also revealed the existence of serious gaps in the training of
education professionals, which, in combination with difficulties and needs
of the children themselves, explains the increasing rate of school failure
in Brazil. It was also found the need for revision of the curriculum in
Education that allows the return of Psychomotricity to its framework and
the inclusion Neurolearning as a discipline, not only in this course, but also
in undergraduate specializations focused on education.
KEY WORDS: Motor development. Learning. Psychomotricity. Psy
chopedagogy. Neurolearning. Learning difficulties.
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inabilidade para esperar a sua vez, diante de um
acontecimento, pode provocar, geralmente, um
impacto negativo nas relações sociais e ou familiares e promover um alto nível de estresse com
quem convive com a criança ou adolescente8.
As interações familiares de pais e filhos que
tenham o diagnóstico de TDAH são marcadas,
frequentemente, por mais conflitos, sendo a vida
da família caracterizada, geralmente, pela desarmonia e discórdia, impactando na qualidade de
vida de todos os membros do núcleo familiar9.
Muitos pais relatam depressão, um nível baixo
de autoestima e fracasso em seu papel como
pais, bem como, pouca satisfação com o envolvimento em suas responsabilidades paternas,
sentimentos de incompetência em relação às
suas habilidades de educar e bem-estar psicossocial inferior, em comparação à outros pais10.
Por outro lado, os pais tendem a encarar o seu
filho como inoportuno, aversivo e desobediente
ou, ainda, preguiçoso, mal-educado e inconve
niente, e que tem muita dificuldade para se
adaptar no ambiente onde convive e para corresponder às expectativas dos adultos4,11.
Além da dificuldade de convivência com os
seus filhos com TDAH, os pais se deparam com
outra questão: a frequente rotina de evitação,
postergação e esquecimento das tarefas cotidianas. Os pais descrevem uma rotina familiar
estressante, pois as tarefas mais simples podem
se tornar uma missão quase impossível de o
filho realizar, como, por exemplo, tomar banho,
escovar os dentes, sentar para as refeições, de
se preparar para dormir, pegar no sono e fazer
as tarefas de casa. Os pais tendem a reagir com
maior direcionamento, controle, sugestão, encorajamento e, finalmente, raiva12. Sem supervisão
de um dos pais, o filho poderá começar outras
três atividades sem terminar o que começou
e os pais ficam rapidamente desencorajados,
ocupando grande parte do seu tempo de lazer
com a criança, principalmente com o dever de
casa, que se manifesta como uma das mais importantes incapacidades invisíveis da criança11.
A certa altura, pode resultar nos pais frustração e exasperação devido a repetidas ameaças e

INTRODUÇÃO
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é considerado uma desordem
neurobiológica que afeta entre 3% a 7% da
população infantil, tanto no Brasil quanto em
outros países do mundo. Hoje, estima-se que
50% a 80% das pessoas que tiveram o TDAH na
infância continuam a apresentar na vida adulta,
sintomas significativos associados a importantes
prejuízos em diversas esferas da vida cotidiana1,2.
O TDAH é considerado como um transtorno
multifatorial e heterogêneo do ponto de vista
clínico3 e é reconhecido como um dos maiores
desafios para pais, professores e especialistas,
em função da ampla variedade de comprometimentos que o quadro promove4.
O DSM-5 descreve o TDAH como um conjunto de sintomas de desatenção, hiperatividade
e impulsividade que se manifestam por meio de
um padrão persistente e frequente ao longo do
tempo. Esses sintomas dizem respeito ao excesso
de agitação, inquietação, falta de autocontrole,
falar em demasia, interromper os outros, responder antes de ouvir a pergunta inteira, incapacidade para protelar respostas, como também
distrair-se com facilidade, não prestar atenção
a detalhes, dificuldade para memorizar compromissos, organizar e realizar tarefas, perder
objetos, entre outros5.
Pesquisas mais recentes apontam também
para a existência de déficits em alguns aspectos
das funções executivas, entre as quais cita-se
a o déficit na inibição de respostas, atenção
sustentada, memória de trabalho não-verbal e
verbal, planejamento, noção de tempo, regulação
da emoção, perseverança e na fluência verbal e
não-verbal6.
No âmbito familiar, esse transtorno é sentido
como um fator que promove dificuldades no
convívio e no dia-a-dia7. Em casa, os pais acusam a criança de “não escutar”, de não seguir
regras e normas, de não conseguir completar as
solicitações mais simples, de reagir com agressividade e de não tolerar frustração4. O excesso de
atividade motora, o alto nível de impulsividade
evidenciada na antecipação das respostas e na
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diretivas. Quando essa abordagem falha, como
frequentemente acontece, em motivar a criança
com TDAH a ouvir e obedecer; os pais podem
evoluir para o uso habitual da disciplina física
ou outras formas de punição para tentar retomar
o controle sobre o comportamento rebelde da
criança12.
Alguns pais podem, simplesmente, desistir
nesse ponto, concordando ou fazendo as tarefas
eles próprios ou simplesmente deixando a tarefa
por fazer. E, com o passar do tempo, alguns pais
tendem a atingir um estado de fracasso na condução de seu filho que pode ser descrito como
sendo um estado de “impotência aprendida”.
Eles podem fazer o mínimo ou nenhum esforço
para dar ou reforçar ordens aos seus filhos, deixando-os fazer o que lhes agrada, deixando-os
com pouca ou nenhuma supervisão11.
Em alguns casos, os pais podem alternar o
seu comportamento, dependendo de seu humor
ou irritabilidade no momento, entre um desprendimento completo e reações demasiadamente
severas, diante da má conduta de seus filhos.
Isso pode levar prontamente a reações negativas
imediatas ou à severa disciplina física, quando
a criança começar a mostrar os mínimos sinais
de comportamento disruptivo11.
Por outro lado, diante da cobrança excessiva
dos pais, os filhos tendem a reclamar, resmungar
e brigar de forma impulsiva, incoerente e sem
autocontrole. Pesquisadores relatam que as
crianças com TDAH, por sua vez, em função da
falta de competência social, seja por retraimento,
ou por comportamento agressivo, resultantes de
um autocontrole deficiente, sentem a rejeição
de seus pares e, também, de seus familiares
que muitas vezes não os compreendem, o que
pode levar à criança com TDAH a um círculo de
perpetuação de comportamentos agressivos13.
Desde 1980, aproximadamente, um grande
número de estudos científicos têm sido publicados sobre comportamento de crianças com
TDAH em relação a seus pais e às reações
destes para com elas. Os primeiros estudos de
observação direta de interações de mães e seus
filhos com TDAH foram realizados por Susan

Campbell, da University of Pittsburgh. Ela observou que meninos com hiperatividade iniciaram
mais interações do que outros meninos quando
trabalhando com suas mães e necessitaram
também de mais ajuda. Essas crianças pareciam
necessitar de mais atenção, mais conversa e
solicitavam mais intensamente a ajuda de suas
mães durante a interação com elas. As mães
de crianças portadoras de TDAH deram mais
sugestões, aprovação, reprovação e orientações
relacionadas ao controle de impulsos do que as
mães de outras crianças. Em outras palavras, as
mães de crianças com TDAH controlaram mais o
comportamento e se envolveram no autocontrole
de seus filhos mais do que mães de crianças sem
TDAH14.
Em estudos iniciais, pode-se verificar que
crianças com TDAH eram muito menos submissas, mais negativas, mais capazes de se abster
de tarefas e menos capazes de persistir em concordar com as diretrizes impostas por suas mães.
Suas mães deram mais ordens, foram também
mais negativas e, por vezes, menos responsivas
às interações de seu filho se comparadas ao observado em relação a mães de outras crianças11.
Em observação, as crianças com TDAH falaram mais durante as interações. E, os conflitos
de interações mudaram com a idade, embora
não com o sexo. Crianças mais novas com e sem
TDAH apresentaram muito mais conflitos do
que crianças mais velhas, em ambos os grupos.
Entretanto, em nenhuma das idades estudadas,
as crianças com TDAH se comportaram como
seus semelhantes sem TDAH – e, obviamente,
nenhum dos dois grupos de mães se comportou
de maneira semelhante. Assim, existe esperança de que os relacionamentos dessas famílias
melhorem um pouco, mas há evidências de que
não se tornarão completamente normativos14.
Em outra pesquisa, foram gravadas e comparadas as interações entre mães e crianças com
TDAH com aquelas entre pais e crianças, e os
autores não encontraram muita diferença no total.
Notaram, porém, que as crianças eram menos
negativas com seus pais e mais capazes de permanecer em tarefas do que quando com suas mães.
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Eles alegaram que deve haver algo relacionado
ao fato típico de que as mães se encarregam mais
com a responsabilidade de interagir com crianças
do que os pais no ambiente de casa, especialmente em orientar trabalhos e executar tarefas
domésticas, mesmo quando as mães trabalham
fora de casa15. Um pai que reprova os déficits de
comportamento de seu filho com TDAH terá claramente conflitos maiores com essa criança. As
mães também parecem contar mais com razão e
afeto para conquistar a submissão de seu filho,
por meio de instruções. Como as crianças com
TDAH não seguem instruções muito bem e não
são sensíveis a elogios, essa abordagem parece
motivá-las bem menos. Os pais podem racionalizar e repetir menos ordens, podendo impor
punição imediata pela não-submissão. Talvez,
então, um pai que age rapidamente, proporcionando alguma consequência ao bom e ao mau
comportamento da criança, consiga obter mais
submissão de seus filhos11.
O estresse parental em mães de crianças com
TDAH foram investigados também e os pesquisadores concluíram que as mães apresentaram
mais estresse parental do que mães de crianças
com desenvolvimento normal. A hiperatividade,
em especial, emergiu como um preditor significativo do estresse, denominado de sobrecarga
emocional nos grupos clínicos15. Os sintomas de
hiperatividade/impulsividade envolvem inquietação e emissão de respostas precipitadas pela
criança, o que pode conduzir ao estresse materno
em função da agitação do filho, podendo levá-lo à expor-se a riscos, aumentando a tensão
materna e, as tentativas de controle do filho,
sem efeito, podem levar as mães a um senso de
impotência12.
Estudiosos realizaram pesquisas analisando o
funcionamento familiar de crianças com TDAH e
observaram que os pais dessas crianças sentem
mais estresse na criação de seus filhos, mais insatisfação em seus papéis e um sentido reduzido
de competência e autoestima16.
No Brasil, com o objetivo de verificar de que
modo os efeitos do TDAH interferem na estruturação, na dinâmica e no comportamento da

família, pesquisadores analisaram a qualidade
de vida de quinze famílias, bem como os efeitos
que o TDAH traz para as suas vidas17. Os dados
levantados demonstraram que a maioria dos pais
possuía um bom conhecimento sobre o quadro
de TDAH dos filhos. Os problemas relatados
foram de aprendizagem (59,34%) e de relacionamento social (69,23%). Os pais declararam
sentimento de cansaço (7,6%), irritação com a
criança (53,84%) e culpa pelos problemas apresentados (15,38%). Alguns pais demonstraram
considerar as situações decorrentes do TDAH
como uma influência negativa para a harmonia
do casal (15,38%), que os irmãos dos portadores
se irritam com eles (46,15%) e os outros familiares não gostam da convivência com o filho
hiperativo (23,07%). Apenas 7,06% responsabilizaram o filho pela desorganização da casa.
Apesar das dificuldades, os pais afirmaram ter
prazer em passear com os filhos (84,61%), mas
um grupo prefere não sair de casa (15,38%), pelos incômodos que a criança provoca em outros
ambientes. Alguns pais gostariam que o filho
fosse diferente (30,76%). A maior preocupação
do grupo pesquisado está relacionada com
as consequências que o comportamento e os
problemas de aprendizagem da criança podem
trazer para o futuro dela (61,53%).
Um estudo avaliou por meio da PedsQL TM,
a qualidade de vida de 88 crianças, sendo 45
com TDAH e 43 crianças do grupo controle, sem
TDAH. A autora avaliou tanto a percepção das
próprias crianças, quanto de seus respectivos
pais. Os resultados obtidos apontaram que o
grupo com TDAH apresentou pontuação inferior
ao grupo controle, com diferença significante
nos domínios relacionados ao aspecto social,
à atividade escolar, na saúde psicossocial e na
qualidade de vida total. Não houve diferença
significante nos domínios de capacidade física
e no aspecto emocional. Já, a pontuação foi inferior em todos os domínios avaliados, segundo
a percepção dos pais e ou responsáveis das
crianças com TDAH, quando comparada ao
grupo controle, como nos domínios de capacidade física, aspecto emocional, aspecto social,
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Pesquisas sobre interações de crianças com
TDAH com outros adultos e com crianças fora da
família, como professores e colegas, demonstram
que quando a criança com TDAH é colocada em
uma classe, tanto os professores quanto as mães
aumentam, provavelmente, suas ordens, repressão e a disciplina da criança. Da mesma forma,
quando crianças com TDAH entram pela primeira vez em um grupo novo, as outras crianças começam a agir como “pequenas mães” — dando
mais ordens, sugestões e redirecionamentos, na
tentativa de auxiliar a criança. Quando isso não
silencia o comportamento hiperativo e alterado,
a outra criança pode se tornar irritada, provocada
ou insultar a criança acometida pelo transtorno.
Caso falhe, afastar-se-á, buscando paz longe
desses indivíduos considerados rebeldes, intrometidos e dominadores11.
Algumas pesquisas avaliaram a percepção
dos filhos com TDAH em relação à sua família
e perceberam conflitos interacionais22,23. Foram
comparadas as práticas parentais relatadas por
109 estudantes com TDAH e 109 sem o transtorno. Os resultados demonstraram que os pais de
crianças com TDAH apresentam práticas parentais mais negativas, como o uso de disciplinas severas e coercitivas, mais do que positivas, como
a disciplina consistente e positiva. Os filhos
com TDAH recebem também mais feedbacks
negativos de seus pais, pouca oportunidade de
interações positivas, dentro e fora do lar e falta
de supervisão dos pais22. Esse fato ocorre devido
à história de insucesso dos pais para controlar os
comportamentos de desatenção, impulsividade
e hiperatividade da criança23.
Com o objetivo de identificar a família sob a
perspectiva de crianças com TDAH, foi selecionado um grupo controle e três grupos compostos por
amostras clínicas, sendo um grupo de crianças
com TDAH, outro grupo com outro transtorno
psiquiátrico e um grupo de crianças e adolescentes de orfanatos reeducativos. Os resultados
demonstraram que as três amostras clínicas relataram como sendo menos parecidas com os seus
pais, o que os autores chamaram de identificação
real. Houve, também, menor identificação com

atividade escolar, saúde psicossocial e qualidade
de vida total. Esse estudo ressalta que tanto a
criança portadora desse transtorno quanto os
seus pais possuem a percepção sobre o impacto
e as consequências negativas do TDAH para a
qualidade de vida, bem como a limitação funcional que esse quadro clínico proporciona18.
O TDAH, muito frequentemente, pode causar problemas matrimoniais para os pais ou de
relacionamento para um deles. Nesse caso, o
pai pode julgar exagerados os relatos da mãe
ou decidir que a criança piorou de comportamento pelos resultados maternos, por a mãe ter
sido muito permissiva. Ele pode concluir que é
a mãe, e não a criança, que necessita de assistência profissional. Pode acontecer, também, do
médico não ter dificuldades para lidar com uma
criança com TDAH, e aí ele rotula a mãe de histérica e incompetente19. No entanto, já passou da
hora de os pais e profissionais perceberem que
crianças, especialmente aquelas com TDAH,
diferem em suas respostas diante de mães e pais.
Qualquer mãe ou pai que duvide disso deveria
permitir que o pai assumisse a responsabilidade
maior de cuidar do dia-a-dia da criança por um
tempo e constatar que seu ponto de vista sobre
os problemas de comportamento da criança se
assemelham aos da mãe19.
E, os conflitos interacionais em famílias de
crianças com TDAH não se limitam às interações entre pais e filhos e entre o casal, mas o
relacionamento de crianças com TDAH com
seus irmãos e irmãs também parece diferir daquele observado em outras famílias. Crianças
com TDAH argumentam mais, divertem-se mais
disruptivamente, gritam mais com seus irmãos
e são mais suscetíveis a encorajarem-se por um
comportamento inapropriado ou danoso; portanto, não é surpresa que o conflito seja maior que o
normal20,21. Irmãos e irmãs tendem a crescerem
cansados e exasperados, por viverem com a força
disruptiva e instável do irmão e, certamente, o
maior tempo e atenção que a criança acometida
pelo transtorno recebe dos pais é frequentemente fonte de inveja, especialmente quando os
irmãos sem TDAH são mais novos11.
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As pesquisas são conclusivas ao afirmarem
que os sintomas apresentados pela criança com
esse transtorno promovem, geralmente, um alto
impacto na dinâmica familiar, no entanto, as
relações familiares têm um caráter bidirecional,
ou seja, não é somente a criança que influencia o
comportamento dos pais, mas o comportamento
destes também influencia o comportamento dos
filhos, pois formas disfuncionais das reações
parentais ao comportamento dos filhos com
TDAH podem gerar sintomas do Transtorno
Desafiador de Oposição e de Conduta, além do
que interações negativas afetam o autoconceito
da criança7.
Esse ciclo de interação da criança e dos pais
contribui para o crescente aumento do conflito,
mas a criança contribui mais do que os pais poderiam imaginar. Tenha em mente, obviamente,
que a criança não faz isso intencionalmente11.
A direção principal dos efeitos nas interações
é da criança para os pais e não o contrário. Os
pesquisadores explicam que grande parte dos
problemas nas interações familiares parece
partir dos efeitos do comportamento excessivo,
impulsivo, desordenado, desobediente e emotivo
da criança sobre os pais, e não do comportamento
dos pais sobre a criança20.
Pais de crianças com TDAH precisam de
assessoria para o desenvolvimento de habilidades pessoais consideradas essenciais para a
interação social, tanto no âmbito familiar como
extrafamiliar, e de habilidades sociais específicas
para proverem o desenvolvimento dos filhos27.
Os déficits no repertório das mães para atuar
frente às demandas interpessoais do dia-a-dia,
somadas às cobranças de várias fontes, como
o marido, a escola, os parentes outros filhos,
no sentido de controlar os comportamentos do
filho, representam um risco para a interação
positiva com as crianças, favorecendo a adoção
de práticas educativas coercitivas, sentimentos
de incompetência parental e indícios de estresse,
como identificados nos estudos23,28,29.
Entre as habilidades pessoais que os pais
deveriam adquirir para melhor lidar com seus
filhos, cita-se as de comunicação, as de civili-

a mãe quando comparado a outras crianças. As
crianças se identificaram mais com os seus pais,
não diferindo do grupo controle. Já, o mesmo
não ocorreu com o grupo de crianças com outro
transtorno psiquiátrico e com o grupo de crianças
e adolescentes de orfanatos reeducativos24.
As relações familiares e a identificação familiar foram analisadas por Oswald & Kappler7, a
partir da perspectiva da criança com TDAH e
de suas mães. Observaram que as crianças com
TDAH representam a família e a relação entre
mãe e filho menos coesiva, menor identificação
ideal com suas mães e irmãs, quando comparadas ao grupo controle. As mães de crianças com
TDAH, por sua vez, descreveram a família com
menor hierarquia, quando comparadas às mães
das crianças do grupo controle, bem como, admitiram ser menos parecidas (identificação ideal)
com seus filhos com TDAH e os reconheceram
menos como modelo (identificação real).
Por meio de estudo longitudinal, estudiosos
comprovaram a contribuição de características
parentais, como a hostilidade e o desempenho
inadequado dos papéis de pais para o desenvolvimento de comportamentos característicos
do TDAH25.
Com o objetivo de analisar as atitudes das
crianças com esse transtorno, frente ao mundo
e a si próprias e como estas sentem as suas interações familiares, foi realizada uma pesquisa
com 40 crianças do sexo masculino, de 5 a 11
anos, sendo 20 meninos com TDAH e 20 meninos do grupo controle (sem TDAH)26. O estudo
encontrou, por meio do Teste de Apercepção
Temática com figuras de animais/CAT-A, que
os resultados demonstraram diferenças significantes entre os grupos. Os meninos com TDAH
apresentaram atitudes básicas de oposição, insegurança e identificação negativa, contrastando
com atitudes básicas de aceitação do grupo de
meninos sem o transtorno. A figura materna foi
sentida entre meninos com TDAH ora como positiva, ora como negativa. E, a figura paterna foi
sentida como predominantemente negativa. Já,
os meninos sem TDAH qualificaram as figuras
materna e paterna como positivas26.
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dade e as assertivas30. Deste conjunto de ações,
considera-se que os pais de crianças com TDAH
devem ser ensinados e incentivados, mais especificamente, a apresentar as habilidades de
fornecer feedback positivo, elogiar, incentivar,
manifestar atenção ao relato da criança, obter
informações, expressar discordância ou reprovação e, concordar quando for pertinente, promover
a autoavaliação, modificar os ambientes físicos,
quando necessário, a fim de ampliar oportunidades educativas, organizar materiais, mediar as
interações da criança com os outros, descrever
os comportamentos desejáveis e indesejáveis,
negociar regras, chamar atenção para normas
preestabelecidas, pedir mudança de comportamento, apresentar instruções e dicas30,31.
Para todas essas ações devem ser identificados e ensinados, concomitantemente, os componentes não-verbais como gestos, expressões
faciais e corporais e também os paralinguísticos,
tais como: tom e forma da fala, clareza, fluência
e ênfase, que são essenciais para uma interação
eficaz com os filhos31.
Com o objetivo de favorecer a interação entre
filhos com TDAH e pais, foi proposto um modelo
de intervenção subdividido em quatro etapas4. A
primeira etapa consiste na educação psicossocial, como o conhecimento do quadro clínico, o
entendimento das causas e da manifestação dos
sintomas, tendo em vista criar a oportunidade
dos pais se colocarem no lugar da criança, principalmente para a tomada de consciência sobre as
dificuldades que ela enfrenta diariamente. Esse
processo facilita a real compreensão das necessidades diárias dos filhos e o esclarecimento da
falsa crença de que a criança é desinteressada,
preguiçosa e que não se esforça ou, ainda, que
é ruim ou teimosa, evitando-se, dessa forma,
estresse e conflitos desnecessários4.
Na segunda etapa, é dada a ênfase sobre o
esclarecimento da diferença entre desobediência
e incompetência, pois a maior parte dos comportamentos de crianças com TDAH é decorrente da
dificuldade, incompetência e inabilidade, mais
do que por teimosia. Sabendo distinguir essa
importante diferença, os pais podem reduzir as

punições inadequadas e promover comportamentos mais desejáveis4.
O padrão parental caracterizado por punição
excessiva e indiscriminada, ou de recompensa
aos comportamentos inadequados ao invés dos
adequados, influencia a maneira como a criança
se comporta em relação aos seus pais, aumentando, assim, a frequência de comportamentos
de rebeldia e oposição, que, por sua vez, levam à
manutenção das práticas educativas negativas32.
A terceira etapa visa à promoção da reflexão
dos pais sobre como estes interagem com seus
filhos, como estabelecem as regras e as punições.
Há uma tendência destes em agir punitivamente
depois que os filhos cometem erros, e a proposta
aqui é criar ações antecipadas e preventivas. Por
exemplo, é importante para a criança saber o que
é esperado dela em cada situação, antecipadamente, não devendo deixar a criança agir para
depois advertí-la ou puní-la. Os pais funcionam
como um guia norteador para seus filhos. No
início, eles orientam e sugerem, controlando a
conduta dos filhos, até que, aos poucos, a criança
desenvolva e controle as suas próprias atitudes.
As ações aqui envolvem: reforçar os pontos
positivos, evitar comparações entre irmãos, dar
regras claras e limites consistentes, e uma de
cada vez, incentivar o filho a terminar tudo o
que começar, advertí-lo de forma construtiva,
sugerindo alternativas de solução de problemas
(pensar, refletir, esperar e agir), usar um sistema
de reforço imediato, não sobrecarregar o filho
com excesso de atividades, estimular fazer e
manter amizades, utilizar jogos com regras, não
exigir mais do que a criança pode dar, estimular
a autonomia e a independência, considerando-se
a idade e rever as altas expectativas, evitando
esperar “perfeição”4.
Os pais precisam aprender a controlar a
própria impaciência e devem ser otimistas, pacientes e persistentes, não devendo desanimar
diante de possíveis obstáculos4 e devem estar
conscientes que, por mais que os filhos melhorem, dificilmente ficarão em uma faixa típica
de desenvolvimento, quando comparados aos
seus pares13.

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 93-103

99

Benczik EBP & Casella EB

autocontrole significa qualquer reação ou um
conjunto de reações dirigidas a si mesmo e a
um provável comportamento, que o levaria a
fazer algo diferente daquilo que o seu primeiro
impulso ditou para que a pessoa fizesse. Pode-se
pensar a inibição como sendo um sistema de
freio psicológico34. Por exemplo, a pessoa usa
esse freio e se contém durante um tempo suficiente para decidir se o cruzamento está livre e
é seguro para seguir em frente e também para
checar se aquilo que quer fazer é conveniente.
O autocontrole pode significar parar totalmente
e esperar até o trânsito melhorar, mesmo que a
pessoa esteja com pressa e que preferisse tentar
enfrentá-lo35.
As funções executivas, por sua vez, são as
ações direcionadas e específicas que usamos
para nos controlar, elas incluem habilidades
como inibição, memória de trabalho, controle
emocional, planejamento e atenção. Quando
inibimos o impulso de agir, recorremos a essas
habilidades durante essa pausa. Para a utilização
dessas habilidades é necessário vontade e esforço, o que não é fácil, nem menos automático. As
funções executivas ajudam a pessoa a decidir,
exatamente, o que fazer quando se exerce o
autocontrole34.
Os filhos com TDAH apresentam um prejuízo de autorregulação, esse sistema de autorregulação pode ser compreendido como uma
integração bem-sucedida entre a emoção (o
que a pessoa sente) e a cognição (o que a pessoa sabe, pode e deve fazer), resultando em um
comportamento apropriado, ou seja, é a capacidade que o indivíduo tem de controlar o seu
comportamento36.
Dessa forma, a alteração das funções executivas e a falha na autorregulação promovem
grande interferência no bem-estar dessas crianças, bem como na de sua família, acarretando
prejuízos em vários domínios da qualidade de
vida e nos fatores psicossociais relacionados aos
aspectos comportamentais, sociais, escolares e
familiares.
Considerando que as pesquisas apontam as
interações pai-filho e irmãos-criança em uma

Durante a intervenção com os pais, o profissional deve fornecer também orientações úteis
para utilizarem com seus filhos, no dia-a-dia,
relacionadas à adaptação do ambiente, como a
necessidade do estabelecimento de uma rotina
de horários, manutenção da casa organizada,
reserva de um espaço arejado, iluminado, silencioso e organizado para a criança fazer a
sua tarefa4.
Na última etapa, os pais são orientados a
passar uma mensagem clara para seus filhos e,
caso a criança cometa erros nesse momento, eles
poderão demonstrar, claramente, a sua insatisfação, estabelecendo uma punição justa, como a
perda de um privilégio. Nessa etapa, o profissional auxilia os pais a fornecerem aos seus filhos
um nível significante de estrutura que promova
mudanças positivas de comportamentos4.
Boa parte dos comportamentos inadequados de crianças com distúrbios externalizantes
manifesta-se e é mantida pelos déficits em habilidades sociais apresentados pelos próprios
pais e no monitoramento do comportamento dos
filhos, tornando imprescindível o treinamento
dessas habilidades32.
Considerando que os problemas secundários
ao TDAH, como baixa autoestima, baixo repertório de habilidades sociais, problemas escolares,
abusos de substâncias psicoativas e distúrbios de
conduta retroalimentam os sintomas nucleares,
e que há causas e consequências daqueles nos
ambientes familiar e escolar, o Programa de
Treinamento de Pais (PTP) é bastante indicado e
necessário como parte integrante do tratamento
para TDAH33.
DISCUSSÃO
Os problemas causados pelo TDAH parecem
ser uma combinação de três categorias que estão
interrelacionadas, sendo elas: a baixa inibição
de respostas, o baixo autocontrole e problemas
com as funções executivas. A baixa inibição está
relacionada com a dificuldade de uma pessoa
parar, por um tempo suficiente, para pensar
em algo que está prestes a fazer e, sem essa
pausa, não consegue exercer o autocontrole. O
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o funcionamento da família. Mas, o comportamento dos pais, as suas características e seu
padrão ocupacional podem também estar relacionados e contribuírem com essas interações
problemáticas19.
Ninguém pode estimar completamente o
transtorno, como as suas causas, danos, evolução, resultados e prognóstico, sem ônus a tal
ambiente social que é o núcleo familiar e à interação de uma criança com ele. Para entender
quem desenvolve quem continua a apresentar
o transtorno ao longo do tempo, qual criança
desenvolverá problemas adicionais, qual terá
sucesso a despeito de seus problemas e, quais
indivíduos se sairão mal na vida adulta, é necessário fazer referência a esse sistema social
que é a família11.
Assim, saber se as crianças apresentam TDAH
é de limitada importância para predizer seu futuro ou para elaborar tratamentos. Têm se que
considerar vários contextos nos quais crianças
específicas vivem e interagem, com quem interagem, e quem, em troca, age sobre elas19.
Dessa forma, torna-se urgente o desenvolvimento de projetos que contemplem intervenções
no ambiente familiar, em função do quadro da
criança com TDAH poder evoluir ou piorar, dependendo das condições que lhes são oferecidas.
À medida que as competências sociais e o repertório dos pais se tornam mais elaborados para
cumprirem os seus papéis, conseguirão lidar no
dia-a-dia com as diferentes demandas inerentes
às dificuldades de seu filho28.
Diante do poderoso efeito que o TDAH causa
no ambiente familiar, nas interações familiares,
na qualidade de vida e na saúde mental de todos
os membros da família, caberá ao profissional
tentar minimizar esse impacto, desenvolvendo
projetos de pesquisa, de atendimentos, de orientação psicossocial, ou ainda, de estratégias de
coaching, junto às pessoas que interagem diretamente com o portador do transtorno, na tentativa
de promover a saúde mental, a qualidade de vida
e desenvolver possibilidades de relacionamentos
interpessoais, familiares e sociais mais saudáveis
e qualitativamente mais positivos.

família com uma criança com TDAH, como mais
negativas e estressantes para todos os membros
da família, mais do que as interações típicas em
outras famílias e, de que a criança contribui mais
do que os pais possam imaginar para o conflito
nas interações familiares11,20, sabe-se que as
crianças portadoras desse transtorno não existem
num vácuo. Elas ocupam lugares específicos
nos diversos estratos ou sistemas sociais, sendo
a família o mais imediato.
Esse questionamento aborda a importância
da interação da criança com TDAH no núcleo
famíliar: “Perdoe-me por afirmar o óbvio, mas,
tradicionalmente, nossas teorias, abordagens e
tratamentos dessas crianças parecem enfocá-los
tão severamente como indivíduos, que nos esquecemos desse importante assunto”11. A criança
com TDAH parece ser vista como se não fosse um
ser social, engajada em uma série de interações
como a família e a escola, e que podem assim
desempenhar seu papel37.
A despeito do desenvolvimento do TDAH
possuir predisposição biológica forte, basicamente hereditária, nem mesmo a maior defesa
desse ponto de vista poderia negar os poderosos
efeitos que essa diferença nas interações sociais
deve produzir na expressão desse transtorno
em uma criança. Essas dificuldades que outros
membros da família experimentam influem
certamente sobre o modo como a criança com
TDAH é percebida, conduzida, criada, amada e,
então, lançada para a vida adulta. Essa influência age de forma singular, apresentando efeitos
de longa duração sobre o adolescente e o adulto
resultantes dessa criança11.
CONCLUSÕES
Podemos concluir que as interações entre pais
e filhos em famílias, onde pelo menos um dos
filhos é portador do TDAH, se caracterizam por
mais conflitos, coerção e estresse, a disciplina
pode ser mais frouxa, ou, então, hiperreativa,
sendo o uso de estratégias parentais menos
adaptativas daquelas observadas em famílias
comuns. Grande parte do conflito parece vir
do TDAH das crianças e de seu impacto sobre
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SUMMARY

The impact of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
on family relationships
This article aims to promote questions based on national and international
research, obtained through PubMed and SciELO and books on the subject.
The focus of this literature review involved the powerful effect that ADHD
promotes in family interactions, either between parents and children, the
marital relationship and interaction between siblings, greatly affecting
family dynamics and mental health of all family members. The results
demonstrate an urgency in preparing draft guidance and intervention with
families in order to promote mental health and minimize the losses that this
framework promotes the family and own carrier.
KEY WORDS: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity. Family
relations. Mental health.
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Neurociência e o déficit intelectual:
aportes para a ação pedagógica
Marlene Cabral de Souza; Claudia Gomes

RESUMO – Considera-se que alunos com déficit intelectuais, dentre os
quais destacamos alunos com síndrome de Down, necessitam de intervenções
metodológicas que lhes oportunizem o acesso ao conhecimento na escola.
Esses alunos em razão das limitações decorrentes de seu desenvolvimento
intelectual e cognitivo apontam particularidades quanto à aprendizagem, as
quais devem ser consideradas pelo professor. Nesse sentido, o objetivo deste
trabalho classificado como uma pesquisa bibliográfica, visa à compreensão
das contribuições que a Neurociência possui para a aprendizagem desse
público, em relação às dinâmicas e ações pedagógicas favorecedoras do
acesso, permanência e desenvolvimento escolar como fundamentado pelos
preceitos da educação inclusiva. As discussões visam avançar no debate
da formação e atuação docente com base no reconhecimento das bases
científicas cognitivas do aprendizado, e das facetas que compõem o cérebro
e suas conexões, e como esses elementos favorecem não só a elaboração
de estratégias que minimizem o impacto dos prejuízos decorrentes
dos quadros de déficit intelectual, mas acima de tudo posicionem os
docentes como agentes centrais no processo de mediação, ação esta que
deve ser contemplada com base na compreensão das particularidades e
potencialidades desses alunos, a luz dos avanços teóricos, científicos e
procedimentais sob os preceitos da neurociência.
UNITERMOS: Neurociência. Síndrome de Down. Educação de Pessoa
com Deficiência Intelectual. Inclusão Educacional.
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Os amparos legais vêm possibilitando grada
tivamente a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular,
fato que pode ser constatado pelos dados apresentados no Censo da Educação Básica, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais no ano de 20068, finalizado
e divulgado em 2008, que indica crescimento
de 72,4% do número de matrículas realizadas
em escolas regulares, o que, segundo análise,
torna-se um favorável indicador para a inclusão
escolar, mas que, no entanto, não garante que
o direito de permanência e desenvolvimento
desses alunos no ensino regular esteja sendo
resguardado, apenas com a consideração do
aumento de matrículas na rede regular.
O que se percebe, é que o embate decorrente
da contradição entre o legalmente imposto e
divulgado (pelas legislações e regulamentos educacionais) e o realmente possível (estruturação
física, organizacional e humana das instituições
escolares) delimita e amordaça as propostas de
inclusão escolar, ao empregar ações cada vez mais
descomprometidas, distantes das realidades sociais dos alunos, seus familiares e professores9-11.
Dentre as principais causas do distanciamento
entre a intenção e a realidade educacional em
nosso país12, podem ser destacados os seguintes
pontos: a manutenção das formas hierarquizadas e pouco democráticas das ações políticas
e interventivas, a desconsideração da história
daqueles que vivem o dia-a-dia da escola13-15; a
implantação das ações sem a articulação com a
infraestrutura necessária; desconhecimento dos
sujeitos e agentes envolvidos das reais finalidades
das propostas implementadas16,17.
É na consideração desse novo contexto escolar, com a inclusão de todos os alunos, inclusive
alunos com necessidades especiais, que atualmente, as escolas vêm sendo desafiadas, efetivamente, uma vez que essa população de alunos, explicitamente, caracteriza-se por possuir
comprometimentos que afetam sua integridade,
podendo trazer prejuízos à locomoção, à coordenação de movimentos, à sua fala, à compreensão
de informações, à orientação espacial ou à per-

INTRODUÇÃO
De um total de 191,5 milhões de habitantes,
o Brasil tem 2,6 milhões de brasileiros com déficit intelectual1. Esse número é grande e ganha
destaque, principalmente, porque estamos na
era da inclusão e a política educacional tem sido
fortificante à causa da inclusão escolar. O número de pessoas com essa deficiência aumentou
se comparado aos dois milhões de pessoas no
Censo de 2000. Precisa-se considerar que admitir alunos com deficiência na escola é um grande
passo dado por uma sociedade que almeja ser
mais justa, mais solidária e mais democrática e,
sobretudo, inclusiva. Vale ressaltar que, apesar
desse movimento de colocar todas as crianças
na escola, não se pretende aqui dizer que esta
se efetive, sabe-se dos percalços que a inclusão
enfrenta no país.
Sendo assim, frente a uma parcela representativa em nossa sociedade, há de se esperar que
muitas sejam as políticas públicas direcionadas às
pessoas com necessidades especiais. Mas, dentre
todas as esferas, parece ser as políticas intituladas
de propostas de inclusão escolar, que vêm promovendo discussões efetivas no cenário social2,3.
As discussões quanto à proposta de inclusão
permeiam o panorama escolar há décadas, mas
foi a partir de 1994, que as questões proclamadas ganharam foro mundial pela UNESCO, em
documento intitulado Declaração Mundial de
Salamanca4. Posteriormente, na América Latina,
documentos como a Declaração de Guatemala5 e
a Convenção Interamericana para a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra
Pessoas com Deficiência6 deram novo impulso
às discussões sobre a inclusão escolar.
Já no plano nacional e, mais recentemente, as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica7, assim como a Resolução
Nacional de Educação Especial na perspectiva
da Inclusão8, são exemplos legais e políticos
que amparam a temática da inclusão escolar, e
que buscam acima de tudo reestruturar as bases
organizacionais e pedagógicas das escolas para
que venham a possibilitar a inclusão e permanência de seus alunos.
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cepção e ao contato com outras pessoas. Dentre
esses prejuízos destacam-se as deficiências
físicas, mentais, visuais e auditivas e, portanto,
exigem novos posicionamentos que reconstruam
o discurso enraizado frente ao oferecimento de
ações educativas dispensadas a eles8.
Todavia, novos posicionamentos estão trazendo e alcançando modificações importantes
sobre essa questão. Quando associada à ação
educacional, a proposta inclusiva visa como
foco central de atenção, a aplicação de práticas
de ensino-aprendizagem que abranja todo e
qualquer aluno, propondo, desenvolvimento a
partir de suas próprias potencialidades, e, acima
de tudo, embasada no respeito e na valorização
das diferenças existentes entre as pessoas.
A política educacional inclusiva tem como
propósito fundamental assumir e aceitar as diferenças humanas, modernizando e evoluindo
as práticas educacionais, para que possam ser
adaptadas a todas as necessidades dos alunos,
ao invés, de se adaptar a criança às ações pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza
do processo de aprendizagem. A democracia
da educação só pode ser refletida em sistemas
educacionais que apresentam como meta oferecer qualidade de ensino a todos os seus alunos,
indistintamente, não aplicando uma vertente
exclusiva para os alunos com necessidades educacionais especiais, pois, não se trata de uma
educação especial para tais, mas sim para toda
a sua clientela. No entanto, exige, constantemente, reformulações e novos posicionamentos,
motiva a modernização do ensino e, essencialmente, o aperfeiçoamento das práticas docentes.
Torna-se, portanto, uma inovação que implica
atualização e reestruturação das condições educacionais das escolas brasileiras10.
Assim como crianças que não possuem deficiências têm seus direitos garantidos pela lei,
também alunos com déficit intelectual devem ser
incluídos na escola, de modo que recebam a mesma educação e oportunidades que os demais.
A educação inclusiva proporciona aos alunos a
convivência com a diversidade, resultando uma
escola acolhedora das diferenças. Acima de tudo,

crianças com déficit intelectual também são acolhidas e recebem respostas às suas necessidades
educacionais específicas.
Sabendo-se que alunos com déficit intelectual
apresentam complicações em apropriar-se de
conteúdos abstratos, faz-se necessário o emprego
de materiais pedagógicos concretos, estratégias
metodológicas que facilitem sua aprendizagem e
desenvolvam suas habilidades cognitivas.
Apesar da atual política educacional privilegiar a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em turmas comuns, alunos
com déficit intelectual ainda são matriculados
em escolas especiais18.
A partir da publicação da Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e das Diretrizes do Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica,
modalidade de Educação Especial, dados recentes do MEC apontam que dos 700.824 alunos
matriculados na Educação Especial, 330.794
possuem déficit intelectual. Tendo como foco
o aluno com Síndrome de Down que apresenta
déficit intelectual.
O objetivo dessa lei é assegurar a inclusão
desses alunos na escola regular e para que se
cumpra essa lei são necessárias algumas mudanças na escola e nas práticas pedagógicas
do professor. São necessários conhecimentos
em outras áreas que ofereçam alternativas que
contemplem a diversidade dos alunos. Nesse
sentido, devido aos avanços e descobertas da
Neurociência, permite-se a compreensão de novas aprendizagens, assim ofertando subsídios
para o ensino. A Neurociência inclui ciências
naturais que possuem princípios que buscam
compreender a estrutura e o funcionamento
cerebral, dessa forma apresenta a cientificidade
para se trabalhar com diferentes cérebros. Conhecer o funcionamento cerebral desse alunado
é extremamente importante para uma prática
pedagógica que funcione19.
Com base nas considerações explanadas, este
estudo objetiva caracterizar as contribuições da
Neurociência para a qualificação da mediação
pedagógica para alunos com déficit intelectual.
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regulação e integração dos movimentos e que o
tronco cerebral era importante para o controle
das funções vitais, como respiração, batimento
cardíaco, regulação da pressão.
Estudos posteriores em países como Alemanha, França e Inglaterra, utilizando estimulação
elétrica no córtex de primatas e cães, forneceram
uma prova de que havia uma localização precisa
das funções.
Outro cientista Pierre Paul Broca (1860-1870)
estudou pacientes afásicos pós-morte que não
falavam e identificou uma zona específica destruída por neurossífilis. Após a morte de uma
pessoa doente que não falava, percebeu que
havia tido sífilis, e esta quando não tratada ata
cava o sistema nervoso, identificou esta área
que chamou de Broca, área que controla a fala.
O cérebro humano é um órgão complexo,
responsável por coordenar muitas informações
vindas dos sentidos, sistema imunológico e também das emoções. Ele é o centro de controle do
movimento, sono, fome, sede e quase todas as
atividades vitais necessárias à sobrevivência.
Emoções, como o amor, o ódio, o medo, a ira,
a alegria e a tristeza, também são controladas
por esse órgão, que ainda recebe e interpreta
os inúmeros sinais enviados pelo organismo
e pelo ambiente. Alguns estudiosos também o
chamam de encéfalo sendo suas funções ligadas
à capacidade cognitiva e afetiva do ser humano.
Possuem ventrículos que são diferentes câmaras
cheias de líquidos. Este é composto por dois hemisférios justapostos e separados por um sulco e
cerebelo constituído por dois hemisférios direito
e esquerdo. Tronco encefálico é uma estrutura
contínua com a medula espinhal que se esconde
por trás do cerebelo e por dentro do cérebro23.
O córtex cerebral é a superfície do cérebro
enrugada cheia de sulcos, região que estão representadas as funções neurais e psíquicas mais
complexas. Geralmente dividido em grandes
regiões denominadas lobos, seus nomes fazem
referência aos ossos que os cobrem: o lombo
frontal, parietal, occipital, temporal19.
Além desses lobos destaca-se também o lobo
insular, região mais interna do cérebro. Qualquer

A NEUROCIÊNCIA: AVANÇOS CIENTÍFICOS NA COMPREENSÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
No passado, o conhecimento do funcionamento cerebral e como o homem aprendia era
uma curiosidade da humanidade. No entanto,
para uma melhor compreensão careciam de
equipamentos e técnicas, assim a concepção que
se tinha era limitada pela falta de instrumentos
de pesquisa. Antes se acreditava que o cérebro
não tinha funcionalidade para o homem, exemplo disto, são os egípcios que guardavam as
vísceras para estudo e o cérebro era jogado fora.
Com a ciência moderna, houve a necessidade de
estudar o sistema nervoso e seus conhecimentos
trouxeram um novo apontamento para diferentes
áreas do saber como, por exemplo, medicina e
educação20-22.
Alguns pesquisadores tentaram explicar como
o cérebro funcionava. No século XVIII havia
pouco conhecimento sobre o assunto, que era
baseado em hipóteses, a partir de experiências
em cadáveres de animais e seres humanos que
eram dissecados e observada uma série de estruturas diferentes anatomicamente e, a partir de
então, pressupunham que se anatomicamente
eram diferentes, a função deveria ser também
distinta. Sendo assim, não se conseguiam fazer
uma relação entre estrutura e função20-22.
O primeiro estudioso que fez considerações
importantes a respeito do cérebro foi o médico e
neuroanatomista Franz Joseph Gall (1758-1888),
pioneiro em ilustrar as circunvoluções corticais.
A partir de seu estudo, houve avanços para
evidenciar o córtex cerebral e suas funções específicas. Já o cientista francês Pierre Flourens
(1825) lutou para demonstrar que as teorias de
Gall estavam equivocadas. Para tanto, por meio
de estudos com cérebros de coelhos e pombos
conseguiu demonstrar que os hemisférios cerebrais eram responsáveis pelas funções cognitivas
superiores, a fala que no caso dos animais era
emissão de som, a visão, a orientação, movimentos, conseguiu afirmar que esses hemisférios
eram os responsáveis por essas ações. Provou
também que o cerebelo era responsável pela
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lesão no cérebro pode afetar os lobos e causar
sérias lesões e comprometimento gravíssimo
das atividades.
Essas importantes regiões possuem funções
que nos ajudam compreender como são os processos mentais que colaboram na aquisição, por
exemplo, da aprendizagem, tão importante para
ações pedagógicas em sala de aula com alunos
com deficiência.
Esse órgão – que possui inúmeras funções –
também tem cerca de cem bilhões de neurônios
como estruturas básicas para seu funcionamento
e suas atividades cerebrais se dá pela transmissão de sinais elétricos. Esses neurônios se
adaptam e se modificam à medida que interagem
com o meio ambiente, essa interação é realizada
por meio dos cinco sentidos, portanto, são mutáveis, ou seja, possuem plasticidade, podendo
modificar sua função24.
O sistema nervoso central reúne as estruturas
neurais situadas dentro do crânio e da coluna
vertebral, sendo dividido em encéfalo e medula
espinhal. O encéfalo localiza-se no crânio e a
medula espinhal é a parte que continua a partir
do encéfalo no interior do canal da coluna vertebral. Ela é cilíndrica ou tubular, nela existe
um canal cheio de líquido, apresenta funções
motoras e sensitivas relacionadas ao controle
do funcionamento do corpo. O encéfalo possui
forma irregular com dobraduras e saliências com
subdivisões.

A terminologia está no plural, pois, são muitas neurociências, possuindo várias abordagens
e existem muitos modos de classificá-las dependendo do enfoque. Um jeito distinto de se
conceber a diversidade de metodologias para
se estudar o cérebro humano é – como proposto
por Lent – relacionar, em princípio os distintos
níveis anatômicos – funcionais que a biologia
utiliza para o estudo dos seres vivos23. Pode ser:
Neurociência Molecular (Neuroquímica ou Neu
robiologia Molecular), que estuda as moléculas
funcionais do sistema nervoso; Neurociência
Celular (Neurocitologia ou Neurobiologia) cujo
objeto de estudo são as células do sistema nervoso, sua estrutura e função; Neurociência Sistêmica estuda as células nervosas das diferentes
regiões do sistema nervoso cuja função está relacionada à visão, à audição, etc.; Neurociência
comportamental estuda as estruturas neurais do
comportamento humano e outros fenômenos e
a Neurociência cognitiva que lida com algumas
capacidades humanas, como, por exemplo, a
linguagem, e memória humanas20.
Assim sendo, são muitos os profissionais que
estudam o cérebro humano, mas são os neurocientistas que realizam pesquisa em Neurociência.
Especialistas como médicos, psicólogos, enfermeiros e, também, educadores e pedagogos têm
se interessado quanto às contribuições do sistema
nervoso para os processos de aprendizagem23.
Para a educação, a Neurociência contribui
no sentido que, para essa abordagem científica,
cada indivíduo é único, com um significado e
identidade singular. As neurociências colaboram no entendimento do cérebro humano para
saber como ele funciona e apontam mudanças
em como ensiná-los25.
Além do mais, as descobertas sobre a plasticidade cerebral e a compreensão das funções
mentais exercem influência sobre as práticas
educacionais, as ações pedagógicas em sala de
aula e direcionam ao professor novas formas de
ensino.
Estudos recentes vêm sendo realizados nas
áreas de Neurociências, a fim de demonstrar
como o cérebro aprende, e os resultados quando

CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA
PARA O PROCESSO EDUCACIONAL INCLUSIVO DE ALUNOS COM DÉFICITS
INTELECTUAIS
Neurociências é o estudo científico do siste
ma nervoso, cujo objetivo é investigar o seu funcionamento, sua estrutura, seu desenvolvimento
e suas alterações, agregando suas diversas funções. Acrescentam-se ainda na sua definição,
as ciências naturais que estudam princípios
que descrevem a estrutura e atividades neurais, buscando a compreensão dos fenômenos
observados.
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Quando uma criança na fase escolar não
consegue aprender, educadores e professores
fazem uma investigação para constatar porque o
desempenho do aluno não corresponde ao esperado. As explicações a este tipo de situação são
bem variadas: problemas familiares, condições
ruins da família, deficiência, falta de interesse,
preguiça, dentre outros. A escola sempre aponta
direções externas a ela, a causa sempre está no
outro, “dificilmente está no ensino, mas sim na
aprendizagem”27.
Diante desse quadro, tanto psicólogos quanto
neurologistas podem contribuir, pois quem faz
um diagnóstico é o médico e não o professor,
no caso da criança possuir uma patologia, distúrbios, deficiência ou transtorno, mas em se
tratando de aprendizagem escolar o profissional
que intervem no processo de aprendizagem é o
educador que, com suas práticas pedagógicas,
pode trazer diferentes possibilidades de aprendizagem a seus alunos28.
A contribuição desses profissionais é de su
ma importância, mas a abordagem de ensino
e aprendizagem a tarefa é do educador. Nesse
sentido, o conhecimento sobre a Neurociência
pode contribuir, a fim de que saiba sobre o cérebro de seus alunos, como esse órgão processa os
saberes, como aprende, e também pode sugerir
as intervenções que o professor deve fazer com
suas crianças, pois todos podem aprender. As
ações pedagógicas em sala de aula podem ficar
mais eficientes quando este conhece o funcionamento cerebral. Embora, não seja suficiente
ter esse conhecimento, ele permitirá que o docente compreenda melhor como seus educandos
aprendem e se desenvolvem19.
Se todos os alunos podem aprender, isto
precisa estar explanado para os professores em
suas práticas pedagógicas. Entretanto, deve-se
considerar que a aprendizagem de cada um é
diferente, acontece em tempos e etapas distintas
e se desencadeia a partir de estímulos diferenciados. Todas elas estão demarcadas em suas
atividades neurocerebrais. Há um trajeto químico no cérebro que mantém e que operacionaliza
cada ação executada pelos alunos28.

aplicados no meio educacional são considerados
satisfatórios. E uma das contribuições para a
educação é que se traz para a sala de aula, juntamente com seus educadores e alunos, as novas
descobertas dessa ciência, para serem aplicadas
na sala de aula visando à aprendizagem e a
maneira de se ensinar.
Para Pereira26, a Neurociência tem como ob
jetivo dar os devidos esclarecimentos sobre
as estruturas neuronais que apoiam as ações
perspectivas ou motores, tão necessárias para a
aprendizagem.
Especificamente para a educação, a Neurociência colabora para o processo de aprendizagem, pois essa ciência retrata o cérebro como
o principal instrumento para a aprendizagem.
Apresentando uma propriedade denominada
plasticidade cerebral, esse órgão possui uma
capacidade de reorganização cerebral conforme o uso, sendo sua notável característica, e
conforme autores como Consenza & Guerra19, o
cérebro humano em funcionamento modifica a
estrutura cerebral do aluno.
A partir da Neurociência e do conhecimento
neurocientífico gerado por essa ciência pode
se abrir um diálogo com a educação no sentido
de cooperação e parceria. Entretanto, deve-se
considerar que seus conhecimentos não são
uma nova proposta de educação, assim como os
autores Consenza & Guerra19 esclarecem:
“(...) elas não propõem uma nova pedagogia nem prometem soluções definitivas
para as dificuldades da aprendizagem.
Podem, contudo, colaborar para fundamentar práticas pedagógicas que já se
realizam com sucesso e sugerir ideias
para intervenções, demonstrando que
as estratégias pedagógicas que respeitam a forma como o cérebro funciona
tendem a ser mais eficientes. Os avanços das neurociências possibilitam uma
abordagem mais científica do processo
ensino-aprendizagem, fundamentada
na compreensão dos processos cognitivos
envolvidos.”
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envolvem o ambiente, emoções, aspectos sociológicos, físicos e psicológicos, com isto adota
uma educação contextualizada que conceitua
o aluno como sendo um ser ativo, construtor de
seu próprio conhecimento.
Esses estilos de aprendizagem, combinados
com fatores que podem ser favoráveis ou não, devem ser considerados, com isto a individualidade
dos alunos é respeitada e, consequentemente,
são impulsionados ao aprendizado30.
Alunos com déficit intelectuais, portanto, têm
dificuldades de aprendizagem majoritariamente
generalizadas que acometem a linguagem, a
motricidade e a integração social. Por isso, não
se deve esperar a mesma resposta entre uma
criança com déficit intelectual de uma criança
que não o possui, pois aquela possui lesões
cerebrais e desajustes no sistema nervoso29.
Autores como Relvas20 apontam que a educação inclusiva necessita de intervenções pedagógicas renovadas com uma nova força em
apoio à escolarização. A maior contribuição que
a Neurociência oferece a educação são seus estudos a respeito do funcionamento cerebral que
é modificado pela ação pedagógica.
A criança com déficit intelectual apresenta
dificuldades e debilidades nas funções mentais:
memória, percepção, raciocínio, e a falta dessas
funções dificulta a aprendizagem escolar. Mesmo
assim, diante desse quadro de alterações, é importante ressaltar que ela consegue realizar aprendizagens e conseguir formação profissional29.
Esses alunos em suas tarefas em sala de aula
possuem dificuldades de concentração, não
possuem autonomia em trabalhos coletivos, pois
dependem do outro colega para responder, pos
suem raciocínio oscilante29.
Para se efetivar a inclusão, é necessário que
as práticas educativas sejam diferenciadas para
poder alcançar alunos com déficit intelectual. Lembrando que a compreensão do conteúdo curricular
para o aluno com déficit intelectual é limitada, mas
mesmo nessas condições existe a possibilidade de
um desenvolvimento de suas potencialidades e
devido à plasticidade cerebral pode-se pensar em
estratégias diferentes de ensino.

A Neurociência, que trata da cientificidade
do cérebro, aponta a plasticidade cerebral como
uma habilidade que este possui de se reorganizar a partir do aprendizado dos aprendizes, de
acordo com meio em que está inserido28.
Lent23, ao caracterizar essa habilidade cerebral, afirma que o ambiente contribui para modificar a estrutura do sistema nervoso, ou seja, o
cérebro responde às atividades promovidas pela
ação do ambiente que o atinge. A partir dessa exposição de Lent observamos que essa capacidade
do cérebro de construir novas conexões neurais e
modificar suas estruturas é que possibilita nosso
aprendizado durante toda a nossa vida.
Conforme Relvas20, o cérebro humano tem a
capacidade de adaptação, ou seja, se remodela
de acordo com as experiências vivenciadas pelo
sujeito, ou seja, o cérebro é maleável, que se
modifica sob o efeito de experiências, ações e
comportamentos dos indivíduos. Essa plasticidade é decorrente das atividades dos neurônios do
cérebro, pois a cada experiência e aprendizado,
novas conexões neurais são acrescentadas.
A NEUROCIÊNCIA E A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES CAPACITADOS E ESPECIALIZADOS
A Neurociência sendo uma aliada da educação
possui fundamentos importantes para as práticas
pedagógicas do professor e pode apontar in
tervenções para o docente em sala de aula. Nesse
sentido, o educador deve buscar uma interlocução
com a Neurociência em razão da sua contribuição
para a atividade de ensino29.
Diante disso, o professor deve conhecer seus
alunos, suas dificuldades e particularidades, a
fim de promover o desenvolvimento da aprendizagem nas crianças. Não é tarefa fácil para os
professores, a inclusão de crianças com deficiência na escola regular requer um trabalho organizado e sistemático, principalmente porque essa
escola precisa ter qualidade de ensino a todos.
E para que haja qualidade na educação deve-se
atentar para os estilos de aprendizagem de cada
aluno, ou seja, cada aluno possui caminhos que
facilitam sua aprendizagem. São situações que

Rev. Psicopedagogia 2015; 32(97): 104-14

110

Neurociência e o déficit intelectual: aportes para a ação pedagógica

Os alunos com deficiência, com desenvolvimento cognitivo mais lento, são mais vagarosos
para aprender e são necessárias atividades de
estimulação precoce, ou seja, criar situações que
facilitem o desenvolvimento da criança.
Em sala de aula, o professor deve proporcionar um ambiente acolhedor de aprendizagens,
e manter as crianças sempre ocupadas, mas sem
cansá-las, deve dosar as atividades para que haja
interesse de todos e participação principalmente
da criança com déficit intelectual. E também
deve usar a ludicidade de maneira agradável.
Procurar dividir a atividade em etapas, ensinando cada criança até que sejam capazes de
realizar a tarefa sozinha.
O indivíduo com deficiência intelectual tem
condições de ser alfabetizado, por isso deve seguir um currículo adaptado às suas limitações,
pois possui um ritmo mais lento que os demais,
seu desenvolvimento deve ser respeitado. O
ensino especializado para alunos com déficit
intelectual é realizado junto ao atendimento educacional especializado (AEE), ensino que ocorre
simultaneamente à sala de aula comum. Nesse
ambiente, ocorre uma aprendizagem diferente
dos conteúdos curriculares do ensino regular,
pois a deficiência é observada e considerada a
fim de que haja aprendizagem para o aluno, na
perspectiva de conhecimentos importantes para
a vida do aluno, para que tenha mais autonomia
no seu dia-a-dia. Nesse processo, as intervenções do professor são muito importantes. Ele,
juntamente com o professor da sala regular, devem interagir para que os conteúdos que ambos
ensinam estejam interligados30.
A efetivação da inclusão recai exclusivamente
sobre o professor, pois ele é que vai executar ou
não as ações pedagógicas em sala de aula para
incluir esses alunos. Porém, esses profissionais
dizem-se sentir sozinhos ao especificar suas
dificuldades com seus alunos30. No processo
inclusivo é importante que todos da instituição
escolar se envolvam: docentes, gestores e demais
profissionais educacionais. Nesse sentido, a
responsabilidade de efetivar a inclusão não fica
exclusiva ao professor, ela é direcionada a todos

na instituição escolar, isto inclui interferência
do professor capacitado e também do professor
especializado.
Para que haja intervenções pedagógicas de
qualidade, o trabalho inclusivo deve ser em con
junto entre professores da Educação especial e
Educação inclusiva juntamente com os professores do ensino regular. O educador especialista
precisa colaborar com o professor capacitado,
a fim de que juntos planejem ações educativas
visando à aprendizagem de seus alunos30,31.
Na inclusão educacional, torna-se necessário
o envolvimento de todos os membros da equipe
escolar no planejamento de ações e programas
voltados à temática. Docentes, diretores e funcionários apresentam papéis específicos, mas
precisam agir coletivamente para que a inclusão
escolar seja efetivada32.
Pensar as possibilidades de inclusão escolar
das pessoas com Síndrome de Down de maneira
efetiva, é oferecer oportunidades de aprendizagens de modo que o aluno ou a aluna seja
participante ativo nestes ambientes que oportu
nizam o ensino.
Para que isto se cumpra, são necessários investimentos da parte de educadores, a fim de que
a criança com Down “possa amadurecer as funções neurológicas, executar atividades diárias e,
consequentemente, aprender e se desenvolver”.
Nesse sentido, é primordial a conscientização
desses docentes sobre as potencialidades e capacidades desse aluno, pois, a clareza a respeito
da síndrome fará com que tenha uma postura
singular em suas ações metodológicas em sala.
O grau de comprometimento na base cognitiva
da criança não vai ser diminuído, o que pode
ocorrer é o cérebro desse aluno, devido a sua
plasticidade, responder aos estímulos externos
feitos no indivíduo33.
A convivência escolar permite à criança a
aquisição de conhecimentos exigidos na sociedade, e que é necessário à formação de qualquer
pessoa com ou sem deficiência. Nesse ambiente,
o ensino deve ser organizado e sistemático por
parte do professor, de forma gradual, pois essas
crianças não conseguem guardar muitas infor-
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mações devido a limitações de memória e atenção. A aprendizagem deve ser facilitada e, por
meio da ludicidade, deve-se permitir aos alunos
momentos prazerosos de atividades. E também
o professor deve lembrar que esses alunos, por
não possuírem memória de curto prazo, precisam
visualizar o que está sendo ensinado, com isto
ele deve abusar de recursos visuais, a fim de que
haja compreensão por parte do aluno29.

duos têm dificuldades para aprender, entender
e realizar atividades que comumente são feitas
automaticamente.
Dessa forma, de acordo com os pressupostos
da Neurociência, o desenvolvimento e aprendizagem são possíveis, com práticas pedagógicas
e estimulação, por meio de atividades como cartazes, soroban e softwares a criança conseguirá
focar a atenção em algo que seja mais concreto.
Visto que alunos e alunas com déficit intelectual possuem limitações nas áreas da memória,
atenção e concentração.
Entendemos que não podemos definir se
uma metodologia pedagógica é mais eficiente
que a outra, o que evidenciamos é que, para
que docente seja capacitado ou especializado, o
desafio é observar seus alunos e lidar com eles
de acordo com suas necessidades e particularidades com ações pedagógicas que o atendam,
dessa forma será mais eficiente. O professor e
demais profissionais da instituição, diante da
perspectiva inclusiva, devem planejar e rever
suas estratégias de ensino, a fim de reformularem e adequarem os interesses de seus alunos.
Como considerações finais defendemos que
é necessário o avanço no debate da formação e
atuação docente com base no reconhecimento
das bases científicas cognitivas do aprendizado,
e das facetas que compõem o cérebro e suas conexões, e como esses elementos favorecem não
só a elaboração de estratégias que minimizem o
impacto dos prejuízos decorrentes dos quadros
de déficit intelectual, mas acima de tudo posicionem os docentes como agentes centrais no
processo de mediação, ação esta que deve ser
contemplada com base na compreensão as particularidades e potencialidades desses alunos, à
luz dos avanços teóricos, científicos e procedimentais sob os preceitos da Neurociência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discutir a temática do processo de desenvolvimento de alunos com déficit intelectuais é
defender uma ação que garanta o acesso, a permanência e o desenvolvimento escolar efetivo.
Para tanto, a compreensão que o processo
de inclusão demarca a necessidade de metodologias e ações diferenciadas que partam da
consideração das particularidades dos alunos
faz-se necessária à articulação com diferentes
áreas do conhecimento que possibilitem o reconhecimento de novos embasamentos teóricos e
científicos acerca do desenvolvimento humano
e do processo de ensino-aprendizagem.
Dentre os avanços teóricos e científicos,
ainda que escassos no contexto do nosso país,
uma das áreas de maior impacto nas discussões
sobre o desenvolvimento humano e as facetas
do desenvolvimento cognitivo é a Neurociência,
que não apenas oferta aportes recentes para a
compreensão do desenvolvimento, como possibilita a organização de estratégias pedagógicas
diferenciadas em específicos de alunos que
apresentem déficit intelectual.
Como discutido, o déficit intelectual caracteriza-se por um funcionamento do intelecto
inferior à média das pessoas e está presente em
quase 100% dos casos de síndrome de Down.
No cotidiano, isso significa que esses indiví
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SUMMARY

Neuroscience and intellectual deficit:
contributions towards pedagogical action
It is considered that students with deficits Intellectuals, among which
students with Down syndrome require methodological interventions that
nurture them access to knowledge in school. These students due to the
limitations resulting from their intellectual and cognitive development
indicate peculiarities relating to learning, which should be considered by
the teacher. In this sense, the aim of this work classified as a bibliographic
research aims to understand the contributions that neuroscience has to learn
that public, regarding the dynamics and favoring access, attendance and
developing pedagogical actions as justified by the principles of inclusive
education. The discussions aim to advance the discussion of training
and teaching performance based on recognition of the cognitive science
foundations of learning, and the facets that make up the brain and its
connections, and how these elements not only promote the development of
strategies to minimize the impact of losses of tables intellectual deficit, but
above all to position teachers as key agents in the mediation process, this
action should be contemplated based on understanding the characteristics
and potential of these students, the light of theoretical, scientific and
procedural advances under the precepts of neuroscience.
KEY WORDS: Neurosciences. Down syndrome. Education of intellec
tually disabled. Mainstreaming (Education).
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adricordeiroarruda@yahoo.com.br
(41) 3672-3454 – Jardim Menino Deus
ARLETE ZAGONEL SERAFINI

arletezs@yahoo.com.br
(41) 3363-1500 – Alto da Glória
CINTIA BENTO M. VEIGA

cintia.veiga@onda.com.br
(41) 3332-2156 – Rebouças
EVELISE M. LABATUT PORTILHO

evelisep@onda.com.br
(41) 3271-1655 – Prado Velho

FABIANE CASAGRANDE C. O. MELLO

cesipeventos@terra.com.br
(41) 3022-4041 – Batel

MÁRCIA CRISTINA PINHEIRO BERTOLDI

m.bertoldi@uol.com.br
(41) 3243-5779 – Bigorrilho

ROSE MARY DA FONSECA SANTOS

rosemary@digiall.com.br
(41) 3026-2865 – Centro Cívico
SIMONE CALBERG

sicarlberg@hotmail.com
(41) 3363-1500 – Alto da Glória
SONIA MARIA GOMES DE SÁ KUSTER

soniakuster@uol.com.br
(41) 3264-8061 – Centro

elianesouza.almeida12@gmail.com
(91) 3259-3531 – Cidade Velha

Londrina

HORTENCIA VITAL DE CASTRO

rosamaria@uel.com.br
(43) 3342-7308 – Jardim Caiçaras

hortvital@gmail.com
(91) 3257-4107 – Icoaraci

ILKA MARINA PAMPONET ELIAS DE MENDONÇA

ilkapamponet@hotmail.com
(91) 99615-5380 – Umarizal

ROSA MARIA JUNQUEIRA SCICCHITANO

Maringá
NERLI NONATO RIBEIRO MORI

nnrmori@uem.br
(44) 3261-4887 – Campus Universitário

São José dos Pinhais

Rio de Janeiro

CÉLIA REGINA BENUCCI CHIODI

ANA MARIA ZENÍCOLA

celiarb@chiodi.com.br
(41) 3282-0450 – Ouro Fino

LORIANE DE FÁTIMA FERREIRA

loriane_ferreira@netpar.com.br
(41) 3282-9357 – Centro

PERNAMBUCO
Jaboatão dos Guararapes
LEOPOLDINA MARIA ARAUJO DE MIRANDA

anazenicola@ig.com.br
(21) 2556-3767 – Flamengo
ANA PAULA LOUREIRO E COSTA

aplc@globo.com
(21) 2436-1803 – Jacarepaguá
CLYTIA SIANO FREIRE DE CASTRO

clytiafc@uninet.com.br
(21) 2247-3185 – Ipanema

dircemmm@uol.com.br
(21) 2236-2012 – Copacabana

Recife

HELOISA BEATRIZ ALICE RUBMAN

jojemi@bol.com.br
(81) 3342-4094 – Boa Viagem

MANUELA BARBOSA PIMENTEL DE FREITAS

helorubman@gmail.com
(21) 2259-9959 – Jardim Botânico
JANE BRAVO GORNE

janebravo1@gmail.com
(21) 98746-4623 – Botafogo

manuelab.psicopedagoga@gmail.com
(81) 9694-7857 – Boa Viagem

LÚCIA HELENA MACHADO SAAVEDRA

PIAUÍ
Floriano

MARIA HELENA C. LISBOA BARTHOLO

RAIMUNDA FERREIRA PAIVA NETA

paiva@florianonet.com.br
(89) 3515-1156 – Centro

Teresina
BENEDITA ILZA VIEIRA FORTES

ilzavieirafortes@hotmail.com
(86) 9921-3693 – Jóquei
BENILDE FERREIRA DE ASSUNÇÃO FARIAS

benildes.farias@gmail.com
(86) 3221-2620 – Centro

FABRÍCIO CÉSAR MOURA BARBOSA

bryccio.psicopedag@gmail.com
(86) 8801-0155 – Lourival Parente
JOYCE MARIA BARBOSA DE PADUA

joycepadua@hotmail.com
(86) 3221-1013 – Centro/Sul

lusaavedra@hotmail.com
(21) 2239-5878 – Gávea

mhbartholo@hotmail.com
(21) 2266-0818 – Humaitá

MARIA KATIANA VELUK GUTIERREZ

mkvgutierrez@hotmail.com
(21) 2527-1933 – Copacabana

MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

maluciafigueiredo@yahoo.com.br
(21) 9345-4020 – Botafogo
MARLENE DIAS PEREIRA PINTO

marlenediaspp@hotmail.com
(21) 9739-5332 – Leblon

MARTHA IZAURA DO NASCIMENTO TABOADA

martha.in@terra.com.br
(21) 2570-0065 – Barra da Tijuca

VERA BEATRIZ DA COSTA NUNES MENDONÇA

verabmendonca@yahoo.com.br
(21) 2266-0298 – Botafogo

MARIA DA SANTIDADE LOPES DIAS

HEBERT EZEQUIEL FERNANDES DE MEDEIROS

h_ezequiel@oi.com.br
(84) 8733-9780 – Lagoa Nova

Parnamirim
LUCIANA SIQUEIRA LIRA DE MIRANDA

lucianapedagoga-oe@ibest.com.br
(84) 3645-1218 – Cohabinal

RIO GRANDE DO SUL
Alto Alegre
CLAUDETE MORGAN

dete.morgan@bol.com.br
(54) 3382-1093 – Centro

Carazinho
LOVAINE SALETE STREIT JUNGES

lovaine.j@gmail.com
(47) 9265-4827 – Centro

Casca
BEATRIZ ANA ZAMBON FERRONATO

beazf@yahoo.com.br
(54) 3347-1394 – Centro

Espumoso
JUSSÂNIA MARIA GADENS SONDA

jusonda@hotmail.com
(54) 8411-1438 – Jardim dos Coqueiros

Farroupilha
LAURA CRISTINA NARDI CALLEGARI

lauracnardi@yahoo.com.br
(54) 9992-1893 – Centro

Não-Me-Toque
MARIA DE LOURDES EILERT MALAQUIAS

marialmalaquias@yahoo.com.br
(54) 3332-1400 – Centro

Nova Prata
CLADISMAR LUIZA GASPARETTO

MARIA ALICE DE SANTANA RESENDE

alicepedag@hotmail.com
(86) 9482-6447 – Uruguai

edn_azevedo@yahoo.com.br
(84) 3221-6573 – Lagoa Seca

DIRCE MARIA MORRISSY MACHADO

leopoldinamiranda@hotmail.com
(81) 3341-8411 – Candeias

JOJEMIMA ESTEVÃO DE MESQUITA LUCENA

EDNALVA DE AZEVEDO SILVA

RIO GRANDE DO NORTE
Mossoró

cladismar@yahoo.com.br
(54) 3342-2507 – Centro

Paraí

santidadedias@hotmail.com
(86) 3221-4444 – Centro/Norte

MARIA BERNADETE SILVA DE HOLANDA
GOMES

RIO DE JANEIRO
Niteroi

Natal

Passo Fundo

CHRISTINA SALES NOVO

IARA SALETE CAIERÃO

FÁTIMA GALVÃO PALMA

fatimagapalma@gmail.com
(21) 2710-5577 – Icaraí

bernadeteholanda.psico@gmail.com
(84) 3314-5878 – Centro

christinanovo@bol.com.br
(84) 3206-4449 – Dix Sept Rosado

LIANE FÁTIMA PASINATO RANZAN

lianefpanzan@hotmail.com
(54) 3477-1158 – Centro

iarac@terra.com.br
(54) 3311-5230 – Centro

Porto Alegre
BRUNA MAINARDI ROSSO BORBA

bruna-borba@yahoo.com.br
(51) 3342-1624 – Higienópolis
CLARISSA FARINHA CANDIOTA

clarissa.candiota@terra.com.br
(51) 3346-2243 – Moinhos de Vento
EVA ALDA MEDEIROS CAVASOTTO

evamcavasotto@hotmail.com
(51) 3334-1675 – Petrópolis
FABIANI ORTIZ PORTELLA

fabianiortizportella@gmail.com
(51) 3209-5722 – Cidade Baixa
HELENA VELLINHO CORSO

hvcorso@gmail.com
(51) 3388-7960 – Auxiliadora
MARIA MELANIA F. POKORSKI

mariamelania@fapa.com.br
(51) 3347-1604 – São Sebastião
MARILENE DA SILVA CARDOSO

cardosomarilene@yahoo.com.br
(51) 8182-0721 – Higienópolis
NEUSA KERN HICKEL

JANICE MARIA BETAVE

jmbetave@ig.com.br
(48) 8453-7791 – Ingleses
LILIANA STADNIK

lilianafpolis@yahoo.com.br
(48) 9982-8901 – Balneário
MÁRCIA FIATES

mfiates@uol.com.br
(48) 3224-0441 – Centro
MARIA ALICE MOREIRA BAMPI

psicopedagogia@mariaalice.pro.br
(48) 9116-0753 – Agronômica
MARIA LÚCIA ALMADA FERNANDES

mlaf7@hotmail.com
(48) 3223-0641 – Trindade
SANDRA LAMB

sandrinhalamb@gmail.com
(48) 3331-1944 – Trindade

Maravilha
SILVANA MARIA BEDUSCHI DA SILVEIRA

silbeduschi@mhnet.com.br
(49) 3664-2186 – Centro

neusahickel@yahoo.com.br
(51) 3333-5478 – Petrópolis

Videira

OLÍVIA TEIXEIRA

cva@formatto.com.br
(48) 3566-5096 – Matriz

olivia.teixeira@ibest.com.br
(51) 3237-6556 – Boa Vista
ROSANITA MOSCHINI VARGAS

rosanitamoschini@gmail.com
(51) 3516-6859 – Boa Vista
SANDRA MARIA CORDEIRO SCHRÖEDER

scschroeder@terra.com.br
(51) 3328-3872 – Chácara das Pedras
SONIA MARIA PALLAORO MOOJEN

soniamoojen@terra.com.br/somoojen@
terra.com.br
(51) 3333-8300 – Centro

SANTA CATARINA
Florianópolis
ALBERTINA CELINA DE MATTOS CHRAIM

psicopedagoga@terra.com.br
(48) 3244-5984 – Coqueiros

ANA CRISTINA BARBOSA ROCHA

anacrisfono@terra.com.br
(48) 3223-0641 – Centro
ANA PAULA DOS SANTOS

PATRICIA APARECIDA PEDROSO

SÃO PAULO
Campinas
MARIA LAURA CASSOLI MACEDO

laura-cassoli@uol.com.br
(19) 3254-2714 – Jardim N. Sra. Auxiliadora

Guarujá
VICTOR NASCIMENTO DOS SANTOS

victordomenico@hotmail.com
(13) 3358-3083 – Santa Rosa

Limeira
ADALGISA CRISTINA MARQUES BONI

adalgisac@hotmail.com
(19) 3443-1654 – Centro

Santos
ANGELA COTROFE RODRIGUES

acotrofe@uol.com.br
(13) 3232-5020 – Ponta da Praia

São Paulo
ADA MARIA GOMES HAZARABEDIAN

adamariagh@yahoo.com.br
(11) 6261-2377 – Jardim França

ALEXANDRA MARIA CRISTINA COLINI

alexandracolini@uol.com.br
(11) 5524-5415 / 99621-5900 – Jardim
Hípico, Santo Amaro
ANA LISETE P. RODRIGUES

analisete@uol.com.br
(11) 3885-7200 – Jardim Paulista
BEATRIZ JUDITH LIMA SCOZ

beatrizscoz@uol.com.br
(11) 3651-9914 – Alto de Pinheiros
CARLA LABAKI

carla.labaki@gmail.com
(11) 3815-5774 – Vila Madalena
CLEOMAR LANDIM DE OLIVEIRA

cleomar.oliveira70@yahoo.com.br
(11) 99302-5501 – Moema
DILAINA PAULA DOS SANTOS

dilaina@terra.com.br
(11) 99219-5114 – Santana
EDITH REGINA RUBINSTEIN

rubinstein@terra.com.br
(11) 3743-0090 – Vila Sonia
EDIMARA DE LIMA

edimara@primamontessori.com.br
(11) 5563-1392 – Jardim Prudência
ELIANE LAGHETTO M. ROSA

elianepsicopedagogia@uol.com.br
(11) 6128-4234 – Vila Prudente
ELISA MARIA DIAS DE TOLEDO PITOMBO

elisapitombo@ig.com.br
(11) 5184-1340 – Granja Julieta
LEDA MARIA CODEÇO BARONE

ledabarone@uol.com.br
(11) 3045-9064 – Vila Olímpia
LUCIA BERNSTEIN

luciaber.psi@gmail.com
(11) 3209-8071 – Aclimação
MARCIA ALVES AFFONSO

marcia_affonso@hotmail.com
(11) 5093-1188 – Brooklin
MÁRCIA ALVES SIMÕES DANTAS

marcia.psicopedafono@gmail.com
(11) 98192-0921 – Tatuapé
MÁRCIA GOMES

ana-psicopedagoga@hotmail.com
(48) 3232-6494 – Trindade

São Bernardo do Campo

mgomes.rh@yahoo.com.br
(11) 97973-0667 - Moema

DANIELA CHAGAS PACHECO

BEATRIZ PICCOLO GIMENES

MARIA BERNADETE GIOMETTI PORTÁSIO

abppsc@abppsc.com.br
(48) 3209-8035 – Estreito

beatrizpgimenes@gmail.com
(11) 4368-0013 – Rudge Ramos

bernadetepsicopp@bol.com.br
(11) 2950-6072 – Santana

MARIA CRISTINA NATEL

REBECA LESCHER N. DE OLIVEIRA

YARA PRATES

natel-natel@uol.com.br
(11) 5081-2067 – Vila Mariana

leschernogueira@globo.com
(11) 3816-1066 – Alto de Pinheiros

yara@donquixote.com.br
(11) 2976-8937 – Vila Ester

MARIA IRENE MALUF

REGINA A. S. I. FEDERICO

Taubaté

irenemaluf2014@uol.com.br
(11) 3258-5715 – Higienópolis

reginairanifederico@hotmail.com
(11) 5041-1988 – Brooklin

MARIA TERESA MESSEDER ANDION

REGINA ZAIDAN PEREIRA MENDES

handion@uol.com.br
(11) 3023-5834 – Alto de Pinheiros

recozaidan@uol.com.br
(11) 3872-2434 – Pacaembu

MARISA IRENE S. CASTANHO

SANDRA G. DE SÁ KRAFT MOREIRA DO
NASCIMENTO

msiqueiracastanho@gmail.com
(11) 3491-0522 – Ipiranga
MARISTELA HELENA BUK FORLI CATANOSO

stelaforli@yahoo.com.br
(11) 99663-0693 – Vila Prudente
MÔNICA ABUD PEREZ DE CERQUEIRA LUZ

pacluz@uol.com.br
(11) 3782-8905 – Jd D’Abril
MÔNICA HOEHNE MENDES

monicam51@hotmail.com
(11) 5041-1988 – Indianópolis
NÁDIA APARECIDA BOSSA

nbossa@terra.com.br
(11) 2268-4545 – Mooca
NEIDE DE AQUINO NOFFS

nnoffs@terra.com.br
(11) 3871-9115 – Perdizes
NÍVEA MARIA DE CARVALHO FABRÍCIO

fabrinivea@terra.com.br
(11) 3868-3850 – Perdizes
QUÉZIA BOMBONATTO SILVA

quezia@bombonatto.com.br
(11) 3815-8710 – Vila Madalena

sandrakmn@gmail.com
(11) 3805-9799 – Morumbi
SANDRA LIA NISTERHOFEN SANTILLI

BENEDITA ILZA VIEIRA FORTES

ilzavieirafortes@hotmail.com
(12) 3411-6637 – Centro

Valinhos
SILVANA BRESSAN

silvanabressan@terra.com.br
(19) 3242-9889/3829-1704 – Paiquerê

nisterho@uol.com.br
(11) 3259-0837 – Higienópolis

SERGIPE
Aracaju

SILVIA AMARAL DE MELLO PINTO

AUREDITE CARDOSO COSTA

amaralmp@terra.com.br
(11) 3097-8328 – Pinheiros

auredite@hotmail.com
(79) 3211-8668 – São José

SÔNIA MARIA COLLI DE SOUZA

EDITE SOBRAL FREITAS REZENDE

soniacolli@ig.com.br
(11) 3287-8406 – Bela Vista

editesobralfreitas@hotmail.com
(79) 3254-1641 – Nossa Sra. do Socorro

TELMA PANTANO

MARIA BETANIA GONÇALVES DE ALMEIDA

telmapantano@terra.com.br
(11) 3062-6580 – Jardins

betania_gonçalves@hotmail.com
(79) 9606-1326 – Centro

VALÉRIA RIVELLINO LOURENZO

MARIA GORETTI DE ALMEIDA GONÇALVES

valeria@conhecimentos.com.br
(11) 5041-7896 – Brooklin

almeida_goretti@hotmail.com
(79) 3211-8668 – Centro

VÂNIA M. CARVALHO BUENO DE SOUZA

NIELZA DA SILVA MAIA DE SOUZA

vânia.cbs@terra.com.br
(11) 3644-7133 – Lapa

nielzamaria@yahoo.com.br
(79) 3214-5363 – São José

VERA MEIDE MIGUEL RODRIGUES

TÂNIA REGINA ESPIRIDIÃO DE FARIA

verameide@uol.com.br
(11) 3511-3888 – Pacaembu

taniaespiridiao@yahoo.com.br
(79) 3211-8668 – Centro

Cadastre-se no site da

ABPp

www.abpp.com.br
e receba em seu e-mail as newsletters com notícias,
programação de eventos da ABPp e de seus parceiros

A Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) é
uma entidade de caráter científico-cultural, sem fins
lucrativos, que congrega profissionais militantes na área da
Psicopedagogia.
Em 12 de novembro de 1980, um grupo de profissionais já
envolvidas e atuantes nas questões relativas aos problemas da
aprendizagem fundou a Associação Estadual de
Psicopedagogos do Estado de São Paulo, a AEP.
Devido ao grande interesse em torno dessa Associação, a sua
expansão a nível Nacional surgiu como necessidade imperiosa.
Em 1986, a AEP transformou-se na ABPp e gradativamente
foram sendo criados os seus escritórios de representação por
todo o Brasil, denominados de Núcleos e Seções.
Durante estes anos, a ABPp vem cuidando de questões
referentes à formação, ao perfil, à difusão e ao
reconhecimento da Psicopedagogia no Brasil, já tendo
alcançado muitas vitórias na luta pela sua regulamentação.
Atualmente (2015), a ABPp possui 15 Seções e 3 Núcleos,
distribuídos pelo território nacional, estando devidamente
vinculados e sob sua orientação.
A ABPp promove conferências, cursos, palestras, jornadas,
congressos, bem como a divulgação de trabalhos sobre sua área
de atuação, por meio da revista científica Psicopedagogia,
da Revista do Psicopedagogo, do informativo
Diálogo Psicopedagógico e do site www.abpp.com.br.
Oferece, ainda, descontos tanto nos eventos que
organiza quanto em eventos de terceiros, que são parceiros e
interessados nos assuntos desta área.
Preocupada com as questões sociais, a atual diretoria da
ABPp Nacional organizou um novo trabalho de cunho
sociocientífico, que visa não só ao atendimento
da população carente, promovendo a inserção social e a
divulgação da importância da prática psicopedagógica,
como também à implantação de um novo modelo de estudo
e pesquisa nesse campo. Dele poderão participar todos os
associados interessados em prestar um trabalho social.
Podem associar-se à ABPp todas as pessoas interessadas
nessa área de atuação, tendo ou não concluído a sua
especialização em Psicopedagogia.
Rua Teodoro Sampaio, 417 - Conj. 11 - Cep: 05405-000
São Paulo - SP - Pabx: (11) 3085-2716 - 3085-7567
www.abpp.com.br - psicoped@uol.com.br

