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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS PARA O TRABALHO DO 

PSICOPEDAGOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

THE IMPORTANCE OF PLAY ACTIVITIES FOR THE WORK OF 

PSYCHOPEDAGOGIST IN CHILD EDUCATION 

LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL TRABAJO DE LOS 

PSICOPEDAGOGOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

  

Lívia Ferreira dos Santos 

 

SANTOS, Lívia Ferreira dos. A importância das atividades lúdicas para o trabalho do 

psicopedagogo na educação infantil. Revista International Integralize Scientific. Ed. 11, n.1, p. 08-19, 

maio/2022, ISSN/2675-5203. 

 

RESUMO 

Este artigo busca elucidar a relevância das atividades lúdicas para o trabalho do profissional de psicopedagogia, 

observando as mudanças provocadas no indivíduo por meio dessas atividades, granjeando aprimorar as habilidades 

para o exercício das técnicas e na utilização de instrumentos, para aplicação no contexto escolar, em processos de 

ensino-aprendizagem da educação infantil. Procurou-se nesse contexto, a relevância das bases teóricas, como 

instrumento de fomento à busca do prazer infantil nas metodologias de construção do conhecimento, através do 

desenvolvimento da autonomia, do entretenimento, da criatividade e espontaneidade dos discentes. Ele expõe 

ainda, algumas distinções culturais e suas particularidades na questão no brincar, albergando elucidações sobre o 

conceito de cultura lúdica e sobre os elementos que podem influenciá-la, atribuindo a esse conceito uma amplitude 

diversa. Em seu universo ressalta a importância do ambiente escolar e a criação de vínculos afetivos, para a 

concepção de um ambiente integrador da vida social da criança. Cria um paralelo teórico sobre a relação do lúdico 

com as funções biológicas das crianças, para o desenvolvimento cognitivo e aborda uma perspectiva psicanalítica 

sobre o brincar. Abraça reflexões sobre o conceito do brincar livre e do brincar direcionado numa perspectiva 

metodológica pedagógica, tentando elucidar o papel dos jogos e dos brinquedos no processo de aprendizagem, 

inclusive quanto a aplicação de critérios para sua utilização, ampliando o entendimento do termo “jogo”, utilizado 

em algumas teorias sobre o assunto. Apresenta ainda, os aspectos práticos dos conceitos trazidos no que se refere 

a aplicação do lúdico e traz uma perspectiva da psicologia atual sobre o estudo dos jogos. Debruça-se sobre as 

ferramentas de ação, no campo da aprendizagem a partir das práticas lúdicas, propondo atuações e procedimentos 

aos educadores sobre o uso dessas ferramentas. 

Palavras-chave: Atividades. Lúdicas. Relevância. Habilidades. Psicopedagogo. 

 

ABSTRACT 

This article seeks to elucidate the relevance of recreational activities for the work of the psychopedagogy 

professional, observing the changes caused in the individual through these activities, improving skills for the 

exercise of techniques and the use of instruments, for application in the school context, in teaching-learning 

processes of early childhood education. In this context, the relevance of theoretical bases was sought, as an 

instrument to foster the pursuit of children's pleasure in the methodologies of knowledge construction, through the 

development of autonomy, entertainment, creativity and spontaneity of students. It also exposes some cultural 

distinctions and their particularities in the matter of playing, housing elucidations on the concept of ludic culture 

and on the elements that can influence it, giving this concept a different amplitude. In its universe, it emphasizes 

the importance of the school environment and the creation of affective bonds, for the conception of an integrative 

environment of the child's social life.It creates a theoretical parallel on the relationship between play and children's 

biological functions, for cognitive development and addresses a psychoanalytic perspective on play. It embraces 

reflections on the concept of free play and directed play in a pedagogical methodological perspective, trying to 

elucidate the role of games and toys in the learning process, including the application of criteria for their use, 

expanding the understanding of the term "game", used in some theories on the subject. It presents the practical 

aspects of the concepts brought in with regard to the application of play and brings a perspective of current 

psychology on the study of games. It focuses on the action tools, in the field of learning from playful practices, 

proposing actions and procedures to educators on the use of these tools. 

Keywords: Playful. Activities. Relevance. Skills. Psychopedagogue. 

 



 

 

Florianópolis, Ed.11, n.01, Maio/2022 - ISSN/2675-5203 9 

 

 

ABSTRACTO 

Este artículo busca dilucidar la relevancia de las actividades lúdicas para el trabajo del profesional de la 

psicopedagogía, observando los cambios provocados en el individuo a través de estas actividades, mejorando 

habilidades para el ejercicio de técnicas y el uso de instrumentos, para su aplicación en el contexto escolar, en 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación infantil. En este contexto, se buscó la pertinencia de las bases 

teóricas, como instrumento para fomentar la búsqueda del placer infantil en las metodologías de construcción del 

conocimiento, a través del desarrollo de la autonomía, el entretenimiento, la creatividad y la espontaneidad de los 

estudiantes. También expone algunas distinciones culturales y sus particularidades en materia de juego, albergando 

elucidaciones sobre el concepto de cultura lúdica y sobre los elementos que pueden influir en ella, dándole a este 

concepto una amplitud diferente. En su universo, destaca la importancia del ambiente escolar y la creación de 

vínculos afectivos, para la concepción de un ambiente integrador de la vida social del niño. Crea un paralelo teórico 

sobre la relación entre el juego y las funciones biológicas de los niños, para el desarrollo cognitivo y aborda una 

perspectiva psicoanalítica sobre el juego. Abarca reflexiones sobre el concepto de juego libre y juego dirigido en 

una perspectiva metodológica pedagógica, tratando de dilucidar el papel de los juegos y juguetes en el proceso de 

aprendizaje, incluyendo la aplicación de criterios para su uso, ampliando la comprensión del término "juego". , 

utilizado en algunas teorías sobre el tema. Presenta los aspectos prácticos de los conceptos introducidos en relación 

con la aplicación del juego y aporta la perspectiva de la psicología actual sobre el estudio de los juegos. Se enfoca 

en las herramientas de acción, en el campo del aprendizaje a partir de prácticas lúdicas, proponiendo acciones y 

procedimientos a los educadores sobre el uso de estas herramientas.  

Palabras clave: Juguetón. Actividades. Relevancia. habilidades. Psicopedagogo. 

 

INTRODUÇÃO 

É notório que toda atividade humana que necessite de intervenção, requer que essa intervenção 

seja feita de forma eficaz, e nesse aspecto não é diferente com a psicopedagogia. 

Com uma intervenção satisfatória, dentro de tudo que as práticas de atividades lúdicas podem 

oferecer às crianças, buscando albergar habilidades, potencializando-as e minimizando 

fragilidades, o caminho na procura do êxito está visível. Assim, a proposta apresentada busca 

atingir eficácia na atuação profissional do psicopedagogo, quanto ao uso das atividades lúdicas, 

em sua atuação profissional. 

Em vista que o componente de estudo do psicopedagogo é o processo de aprendizagem, vale 

enfatizar que o uso de atividades lúdicas, seja um recurso importante na intervenção, frente ao 

enfrentamento às dificuldades de aquisição de conhecimento, acúmulo de experiências e 

relações interpessoais das crianças. 

Quanto aos conceitos sobre a importância das atividades lúdicas na evolução infantil, Santos 

(2001), assevera que o lúdico não era visto como algo significativo no passado para o 

desenvolvimento humano e, hoje, já há vários estudos para entender sua distinção e buscar 

novas formas de favorecer as crianças, jovens e adultos da nossa sociedade. 

Consideravelmente os jogos, as brincadeiras (as atividades lúdicas) vêm ganhando grande força 

nos dias atuais, fazendo com que os professores, psicólogos e psicopedagogos venham utilizá-

lo em seus trabalhos com as crianças, sendo para conseguir atingir os níveis de desenvolvimento 

desejado ou não (SANTOS, 2001). 

Assim, é com brincadeiras que a criança alcança êxito em expressar-se com palavras, gestos e 

atitudes aquilo que antes era desconhecido. Desse modo, como afirma Oaklander (1980), [...] 

ela pode situar-se no complexo de circunstâncias que a cercam. Bem como, oportuniza um 

momento de externar um sentimento e libertar-se daquilo que a faz sofrer (OAKLANDER, 

1980). 

Quando brinca, a criança pensa e se organiza para aprender aquilo que está no momento de 

aprender, na brincadeira espontânea a criança cria, escolhe e organiza seus brinquedos, lidando 

com o mundo à sua maneira e aprendendo o que ela quer aprender. 

Neste sentido, vale ressaltar nas palavras de Almeida (2003, p.37 e 38): 
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O brinquedo faz parte da vida da criança, simboliza a relação pensamento-ação e torna possível o uso da fala, do 

pensamento e da imaginação. O mundo do brinquedo é um mundo composto, que representa o apego, a imitação, 

a representação e faz parte da vontade de crescer e desenvolver-se. Ao brincar com as bonecas a criança descarrega 

seus sentimentos, exprime suas necessidades de afeto. Faz do brinquedo a representação, constituindo uma 

autêntica atividade do pensamento. (ALMEIDA, 2003, p.37 e 38). 

 

Com esta assertiva, entende-se a relevância do brincar como contorno da criança se expressar e 

acender suas habilidades de criação, de se relacionar e de interagir. 

Oportunamente, é essencial que o psicopedagogo possa identificar dificuldades de 

aprendizagem, para que sua intervenção possa optar por medidas de cuidado especializado, que 

potencialize o trajeto da aquisição de conhecimento infantil. O desenvolvimento da criatividade 

e da relação interpessoal, ocorre através da experiência do brincar, ou seja, da prática do lúdico 

em sua rotina escolar, despertando, assim, seu desenvolvimento individual como um todo. 

Em face ao pensamento de Rubinstein (1999), que nos diz; “Embora o psicopedagogo se utilize 

de propostas de trabalho para mediar a relação terapêutica ou de aprendizagem, as escolhas 

dessa proposta e as formas como são apresentadas, dependerão da particularidade de cada 

situação, do sujeito que está sendo atendido. (RUBINSTEIN, 1999, p. 25, grifo nosso). 

Por fim, entende-se que o trabalho do profissional de psicopedagogia é embasado, 

majoritariamente no conhecimento científico e na capacidade de criar, sendo essa capacidade 

essencial na aplicação de atividades lúdicas, para que se alcancem seus objetivos que são: a 

eficácia, o deixar agradável e ativo o ambiente acadêmico infantil, e até mesmo, dirimir as 

dificuldades na aprendizagem.  

  

A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS PARA O TRABALHO DO 

PSICOPEDAGOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Ao iniciar sua vida acadêmica toda criança deve ter respeitado seu grau de desenvolvimento 

psicossocial e as distinções culturais das populações às quais elas estão inseridas, distinções 

essas, que definem o trajeto que elas já iniciaram a construção do seu ser social, sendo assim, 

cada profissional de psicopedagogia deve olhar esse aspecto como uma oportunidade de 

aplicação do lúdico. 

No que tange às distinções culturais, Brougère (1998), assevera que “cada cultura irá determinar 

o que serão comportamentos típicos de brincadeira e comportamentos que não serão de 

brincar.” Nesse âmbito, cada cultura possui suas particularidades. Por exemplo: uma tribo 

indígena pode crer que bonecas não são para brincar, mas para rituais religiosos, enquanto uma 

sociedade industrializada, faz milhares de bonecas para as crianças brincarem (BROUGÈRE, 

1998). 

Esta máxima nem sempre é nítida e precisa; entretanto, é válida na medida em que irá 

influenciar o jeito como as crianças brincam, com o que brincam, com quem brincam e, onde 

brincam. 

Brougère (1998), progride na análise assegurando que a cultura existe anteriormente ao jogo, 

ou brinquedo pressupondo esquemas que o tornam possível, (BROUGÈRE, 1998, grifo 

nosso). A criança passa, então, a se comportar de maneira a dominar esses esquemas, segundo 

o seu desenvolvimento, engajando-se nas atividades lúdicas. “O desenvolvimento da criança 

determina as experiências possíveis, mas não produz por si mesmo a cultura lúdica” 

(BROUGÈRE, 1998, p. 27). Isto é, o conjunto das implicações biológicas, psicológicas e os 
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intercâmbios sociais compõe o apoio para a construção de uma cultura lúdica individual e 

também geral. E nesse âmbito trazemos sobre cultura lúdica: 

 

A cultura lúdica abrange esquemas de comportamento que permitem iniciar a brincadeira. Esses esquemas são em 

geral vagos e imprecisos; no entanto, permitem a organização da brincadeira. Os esquemas estão pautados na 

observação da complexa realidade social, na atividade de brincadeira, nos materiais disponíveis e na cultura. A 

cultura lúdica não existe como uma entidade, mas é produzida pelos sujeitos que participam da mesma, produto 

de interação social.  (VYGOTSKY, 1991; BROUGÈRE, 1998). 

 

Do mesmo modo quanto a cultura convencional que conhecemos, a cultura lúdica também é 

modificada conforme o contexto. Brougère (1998) assinala alguns dos elementos que podem 

influenciar na transformação da cultura lúdica: condições especiais, condições climáticas, 

hábitos sociais, sexo, idade, ambiente em que se acha a criança e o entendimento de infância. 

Acrescentando-se a esses, alterações em nível estrutural social e novas definições do real, 

também constituem pontos importantes para mudanças. 

A cultura lúdica tem tanto atributo universal quanto individual. Embora alguns 

comportamentos, tais como, o ato de brincar, possam estar contidos em todas as culturas, cada 

qual é indivíduo ativo no jeito de como irá significar esse e outros procederes no seu dia a dia 

(BROUGÈRE, 1998). Assim, a criança possui atividade ao constituir sua cultura lúdica, 

denotando para si a cultura no geral e também estabelecendo novas relações com o meio que se 

inserem. 

A partir daí fica evidente a importância das atividades lúdicas no crescimento das 

potencialidades individuais das crianças, facilitando condições apropriadas ao seu 

desenvolvimento físico motor, socioemocional e cognitivo, sem deixar de lado a observação, 

de forma mais ampla, o ambiente social que a criança está inserida. 

E nesse contexto o ambiente acadêmico é repleto de oportunidades e vivências, onde o lúdico 

vem para contribuir, com uma influência positiva, no desenvolvimento sadio das crianças e na 

eficiência interventiva do educador. 

Um aspecto primordial no desenvolvimento infantil é a criação de liames afetivos e a promoção 

de socialização com outras crianças. Proporcionando assim, auxílio no percurso da 

aprendizagem, tendo em vista que os jogos e brincadeiras previstos na aplicação de atividades 

lúdicas, ampliam horizontes para a criança expressar melhor suas ideias e respeitar opiniões de 

outros indivíduos. 

As implicações do brincar são múltiplas e variadas para o adiantamento do ser humano. Lima 

(1994, 1995) apud Peters (2009), defende que “a brincadeira é uma necessidade primordial para 

os humanos, por meio da qual o ser infantil edifica conhecimentos sobre a existência em que 

está inserida.” 

Assim sendo, Froebel, admirável filósofo da educação, também partilha desse entendimento, 

ao asseverar que “a criança cresce como ser humano, a partir da descoberta do seu corpo, dos 

sentidos que descobre ao brincar consigo mesma” (KISHIMOTO, 1998 a). Ou seja, quando está 

descobrindo o seu próprio corpo, a criança está se desenvolvendo e somando conhecimento 

sobre ela própria. 

Na busca por um entendimento nesse sentido, vejamos o que assevera Rosa; Kravchychyn; 

Vieira (2010), “o ato de brincar é como algo a qual, a criança se abastece de algumas de suas 

necessidades, sendo também um meio de aquisição de conhecimento, da compreensão da 
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realidade, do domínio de regras, de incremento da imaginação e da construção de uma situação 

imaginária, alicerce para o pensamento abstrato adulto. 

Seguindo nessa trajetória, Conti e Sperb (2001), destacam que a função da brincadeira para o 

desenvolvimento da criança, são as probabilidades de intercâmbios sociais e as significações 

que a infância dá às aparências da realidade por meio do brincar. Assim sendo, Friedmann 

(1998), considera a brincadeira como um sistema integrador da vida social da criança, sendo 

transmitida de geração a geração, mudando o conteúdo, mas não o formato. 

Outra contribuição importante nesse sentido é a de Amaral (1998), segundo a autora, Dewey, 

outro importante filósofo educacional, observa sobre a importância da brincadeira imitativa e 

do contato com crianças mais velhas para a criança pequena apreender as regras sociais. Isto é, 

ao copiar condutas de adultos, enquanto brinca, a criança está compreendendo a forma de 

funcionamento da sociedade e pode assim, aprender os mais variados costumes e valores, 

dependendo do ambiente em que se encontra, incluindo neste os adultos, as crianças mais velhas 

e o tipo de relação que estabelece com o mesmo. 

Para Vygotsky (1991): 

 

A criança ao brincar não está simplesmente imitando os comportamentos dos adultos, está em um processo de 

significar para si as regras sociais e de comportar-se como se fosse adulto. Nesse sentido, a brincadeira tem duas 

dimensões importantes: uma que envolve situações imaginárias e outra, as regras (VYGOTSKY, 1991). 

 

Vygotsky (1991), ressalta essas duas vertentes, por julgá-las possuir as maiores relevâncias para 

o desenvolvimento humano que o ato de brincar pode proporcionar. 

Já no caso de Piaget, Cordazzo (2003), assegura que o autor tem abordagem na função cognitiva 

sobre o ato de brincar, ao ponderar a brincadeira como uma função biológica para o 

desenvolvimento cognitivo, especificamente da inteligência e também como um meio de 

socialização da criança. 

Já numa perspectiva psicanalítica sobre o brincar, Pedrosa (2005, p. 64) enfatiza que “a 

brincadeira é universal e é própria da saúde, facilita o crescimento, desenvolve o potencial 

criativo e conduz aos relacionamentos grupais”. E nesse vínculo, também propicia a 

constituição do indivíduo, o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e da criatividade 

(VYGOTSKY, 1991; FRIEDMANN, 1998; KISHIMOTO, 1999; PEDROZA, 2005). A 

brincadeira também pode ser uma fonte de comunicação, pela qual a criança exprime 

sentimentos como angústia, ansiedade, dor, alegria, agressividade, novas experiências e 

contatos sociais (CORDAZZO, 2003; CORDAZZO; VIEIRA, 2007). 

Logo, entendemos que a brincadeira, toma sobre si, distintos empregos para o desenvolvimento 

da criança. Podendo-se assegurar que a função da brincadeira, está em gerar condições para o 

seu desenvolvimento absoluto emocional, social, cognitivo e psicomotor, partindo de elementos 

concretos, situações imaginárias e interações sociais, constituindo relações com seu universo, 

construindo conhecimento sobre ele e sobre si mesma. 

Após construído o conhecimento sobre cultura lúdica e sobre a importância do brincar para o 

ser infantil, partimos para explorar o universo pensante sobre a forma de aplicação prática do 

lúdico na rotina acadêmica. 

E, ao nosso entender, é pertinente observar a trajetória inicial desse contexto. Onde, ao final do 

século XIX, as brincadeiras começam a ser alvos de estudos de psicanalistas, pedagogos, 

psicólogos em geral, descortinando assim, a gama de ideias que surgiu nesse âmago. 
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Nesse período o jogo, a brincadeira, passaram a ter um valor educativo, principalmente com as 

contribuições de Froebel apud Kishimoto (2003, p. 16), onde destacam a importância do jogo 

livre como forma da construção do desenvolvimento das crianças, mas não rejeita o jogo como 

ferramenta de educação para amparar na obtenção do conhecimento. 

Assim sendo, inúmeras outras teorias podem ser estudadas sobre a aplicação do lúdico no 

processo de aprendizagem infantil. 

Podemos citar a Teoria do Recreio, de Schiller (1875), onde ele argumenta que o jogo serve 

para se recrear, sendo essa sua finalidade intrínseca. Já na Teoria do Descanso, de Lazarus 

(1883), o jogo é visto como atividade que serve para descansar e para restituir as energias 

exauridas nas atividades sérias. Na teoria da Antecipação Funcional, de Groos (1902), o jogo é 

visto como como um “pré” exercício de funções necessárias à vida adulta. Já a teoria de 

Recapitulação, de Stanley Hall (1906), o jogo é visto como uma forma de recapitular gerações 

passadas, caracterizando a função atávica do lúdico. 

Nessa eclosão de ferramentas intelectuais, onde o aprofundamento é necessário para uma 

conceituação satisfatória sobre o tema, gostaríamos de ressaltar a teoria pedagógica do 

psicólogo, filósofo e médico francês Henri Wallon (1975), onde ele afirma que “a expansão do 

intelecto envolve mais do que uma simples massa craniana”. 

O Dr. Wallon, avalia o ser infantil como um ser social, desde a hora do nascimento é que ele 

emana processos de afetividade, através da emoção. 

Ainda segundo Wallon (1975), a criança, nas suas mudanças fisiológicas, revela traços 

importantes de caráter e personalidade. Sentimentos como, a raiva, a alegria, a tristeza, o medo 

e os sentimentos mais internos, ganham aspectos mais relevantes na relação do indivíduo com 

o meio. Assim sendo, fundamenta sua tese em três elementos básicos que se inter-relacionam 

com a afetividade. 

Sendo eles: 

● Movimento; 

● Inteligência; 

● Formação do eu como pessoa; 

O movimento, de acordo com Wallon (1975), depende da construção dos ambientes para as 

crianças se movimentarem. A motricidade tem caráter pedagógico pela propriedade do gesto e 

do movimento quanto a sua representação. 

Quanto à inteligência, para o Dr. Wallon, seu desenvolvimento está sujeito fundamentalmente, 

de como cada criança faz as distinções com a realidade externa. É nas soluções dos conflitos 

permanentes externos, onde as ideias se misturam, entre o mundo interior, repleto de sonhos e 

fantasias e a realidade, cheia de símbolos, que a inteligência evolui, estabelecendo assim, uma 

grande diversidade de boas e novas descobertas. 

Já na construção do “eu” na teoria de Wallon (1975), depende essencialmente do outro, para 

ser referência ou para ser negado. Primeiramente partindo do momento em que a criança 

começa a viver a chamada crise de oposição, quando a negação do outro funciona como uma 

espécie de ferramenta de descoberta de si mesma. 

Diante desse ponto de partida, pensamos que a implementação do lúdico no processo de 

aprendizagem infantil, inicia-se na construção diagnóstica pedagógica. E nesse âmbito, Weiss 

(1987) orienta que “ao construir um diagnóstico pedagógico, é necessária uma prática com 

embasamento teórico para nortear a escolha das atividades e o instrumento”. Para Weiss, “O 
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profissional precisa optar por uma conceituação de personalidade, de aprendizagem e do que 

entende como objeto dessa aprendizagem” (p.80). Weiss (1987 apud VISCA 1981,1985) adota 

como referencial a proposta de Epistemologia Convergente em Psicopedagogia. 

Assim, segue a proposta do esquema sequencial Weiss (1987 apud VISCA 1981,1985): 

 

● Entrevista operativa centrada na aprendizagem EOCA; 

● Testagem (seguindo linhas definidas de investigação); 

● Anamnese (aberta, situacional e seguindo linhas definidas de investigação); 

● Elaboração do informe (num primeiro momento visando organizar uma imagem do sujeito, para 

posteriormente, formular por escrito as hipóteses a comprovar); 

● Devolução da informação aos pais. 

 

Gostaríamos agora de abordar os aspectos práticos da aplicação dos conceitos já aqui vistos. 

A psicologia atual que se ocupa em estudar os jogos, explicam a prática do lúdico sob dois 

aspectos fundamentais: conteúdo e estrutura, os conteúdos são analisados a partir do 

desenvolvimento da humanidade, já a estrutura, as atividades lúdicas são analisadas a partir da 

evolução das estruturas mentais, (Santos, 2001, p.19). 

A autora entende ainda que, as construções mentais são atividades concretizadas pelas crianças 

e nem todas as atividades podem ser consideradas como jogo, pois algumas dessas atividades, 

têm apenas uma representação simbólica.  O jogo que tem a existência de regras, deixam de ser 

um simples brincar, tornando-se jogos de competição, cooperação, liderança, garra e coragem; 

atividades essas como pega-pega, lenço-que-corra, esconde-esconde, entre muitas outras 

atividades classificadas como jogo. 

Ela afirma ainda que os jogos simbólicos, também chamados de faz-de-conta, são jogos através 

do qual a criança expressa capacidade de representar dramaticamente e a imitação é a base da 

expressão dramática. Os jogos de exercício propiciam inúmeras aquisições para o 

desenvolvimento motor e intelectual do indivíduo, pois a criança coloca em ação sua 

inteligência prática através de ordenações sobre os objetos (SANTOS, 2001). 

O aspecto mais importante da brincadeira é a experiência afetiva, o se expressar, o 

descobrimento, a concretização e os novos significados que brotam. 

Entendemos então que na ação de brincar de faz-de-conta, exemplificando, as crianças podem 

transformar a circunstância em que elas vivem, doravante elas entendem o caráter do poder e 

do status, elas podem conhecer novos tipos de realidades e fazer construções que não existem 

no mundo em que elas vivem, é um tipo de poder de transformação que as crianças têm. 

E nesse aspecto, acreditamos que é na brincadeira, no interagir com o outro, o essencial é a 

descoberta, a vivência afetiva, a expressão, a realização e os novos significados que surgem. 

Posto o conceito sobre a importância do lúdico na vida acadêmica infantil, faz-se mister se 

debruçar sobre o estudo das ferramentas de ação, quanto a aplicação dos procedimentos, no 

âmbito da implementação e do uso das atividades lúdicas. E nesse panorama a brinquedoteca 

aparece como um espaço para brincadeiras, proporcionando um ambiente favorável para a 

aplicação e análise dos resultados. 

Ela apresenta a capacidade de proporcionar a implantação das atividades lúdicas na rotina 

acadêmica, tem a finalidade de desenvolver a cooperação entre as crianças, possibilitando um 

espaço para brincadeiras espontâneas, proporcionando a produção de conhecimento científico 

sobre o adiantamento infantil. 
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A brinquedoteca torna-se nesse âmbito um espaço, onde o brincar livremente deve ser buscado, 

almejando alcançar um momento espontâneo da criança, momento esse, que ela experimenta, 

expressa-se, representa e contrai novas noções. 

De acordo com Cunha (2002. p.13), os fins almejados pelas brinquedotecas podem ser 

determinados como: estimular a concentração, a atenção, o desenvolvimento, favorecendo o 

equilíbrio emocional, alargar a criatividade e a inteligência, e por fim, ampliar a sociabilidade 

da criança. 

O brincar sem a necessidade que elas tenham a obrigação de desempenharem metas 

determinadas, que se sintam alegres e felizes ao se comportarem como crianças. 

Os educadores envolvidos no trabalho na brinquedoteca, devem auxiliar na prática do respeito, 

da cooperação entre as crianças, inserindo uma rotina de compartilhamento dos brinquedos, dos 

espaços, das atenções, emanando práticas de igualdade e solicitude a todos. 

O ambiente da atividade (brinquedoteca) conforme nos aponta (RIZZO,1991, p.219), deve estar 

com: 

 

Os materiais estão dispostos nas salas em mesas ou prateleiras, de forma que a criança possa escolher apanhar e 

usar qualquer um, à sua vontade. O trabalho livre e criador, realizado de forma diversificada (oferecimento 

múltiplo e simultâneo de atividades) é o elemento propulsor essencial do desenvolvimento de atitudes de ordem 

afetiva, intelectual e social e, como tal, não pode ser substituído, em nenhuma hipótese, por outro qualquer tipo de 

trabalho dirigido, onde o educador determina o que a criança deve fazer e como.  (RIZZO,1991; p.219). 

 

 É importante ressaltar que as crianças adquirem conhecimentos por meio da ligação afetiva 

com outras pessoas, como já foi dito aqui, além do contato com os itens e com o meio ambiente, 

vivenciando e explorando, esses itens. 

E sobre o que ocorre nesse contato entre sujeito e o meio, Felipe (2001, p. 28), assevera que 

Piaget, Vygotsky e Wallon tentaram mostrar em suas obras, a capacidade de conhecer, construir 

e aprender que acontece por meio das trocas e interações desse sujeito com esse meio, tornando 

assim, a brinquedoteca um espaço de pluralidades e repleto de oportunidades para a 

aprendizagem infantil. 

É notório que a criança aprende melhor brincando, entretanto não só a brinquedoteca pode ser 

utilizada como espaço lúdico. 

Muitos conteúdos podem ser ensinados em espaços amplos e abertos, em meio a natureza e nas 

brincadeiras livres e direcionadas, podendo essas atividades ter objetivos didático-pedagógicos 

que visem proporcionar o desenvolvimento integral do aluno infantil. 

É imperativo, em face a nossa vivência, que as instituições de educação infantil precisam ter 

ambientes e materiais que fomentem a hora da brincadeira dirigida e livre. 

Dirigida: onde a criança tem um objetivo a conseguir, posta pelo educador, onde o professor é 

o norteador, intercessor e deve ser parceiro nessa metodologia. 

Livre: onde a criança se expressa e desenvolve-se em sua criatividade, onde professor não 

intervém, apenas analisa e nesse brincar irrefletido, podemos diagnosticar as atuações da 

criança. 

Uma ressalva importante nos traz Ramos apud Fortuna (2003), ele assevera que, “a brincadeira 

não deve ser uma atividade tão “largada” que dispense o educador, nem tão dirigida que deixe 

de ser brincadeira.” Compreendemos que a atuação do educador é capital no fenômeno 
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denominado brincadeira, porque a sua atuação poderá ser requerida a qualquer período, seja 

para estimular ou para conter as atividades. 

Outra postura importante do educador, ao nosso entendimento, é o que afirma Kishimoto 

(2003): “Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos simbólicos 

dispostos intencionalmente, a função pedagógica do jogo subsidia o desenvolvimento integral 

da criança”.  

Desse modo, permitir que a criança brinque sem um objetivo particular pode não proporcionar 

de fato a competência da interação, a procura e a permuta de aprendizagens. Principalmente as 

crianças com desatenção, impulsividade e hiperatividade, que estão entre os sintomas centrais 

do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), o mais comum na infância. O 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), não diagnosticado, transtorno esse que também 

afeta a comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação da criança. 

Contudo, condicioná-los habitualmente a brincadeiras somente dirigidas, estorva o processo de 

curiosidade, espontaneidade e criação da criança, proporcionando que ela não consiga expressar 

seus anseios e recusas, moderando o desenvolvimento da sua independência individual. 

Assim sendo, se o educador na escola, proporcionar o ambiente, disponibilizar os materiais e 

até mesmo se envolver na brincadeira, para que a criança abertamente se expresse e desenvolva 

sua criatividade, estaremos tornando esse momento educativo, promovendo a sua ascensão, 

estando assim respeitando o caráter lúdico da brincadeira. 

Quanto às ferramentas a serem utilizadas nos ambientes lúdicos, os jogos educativos, que 

surgiram da relação da necessidade de brincar livre e da oportunidade de brincar direcionado, 

são objetos proporcionadores de conhecimento, atuando diretamente no cognitivo infantil. 

Nesse aspecto, o jogo a ser empregado como suporte pedagógico deve ser refletido e bem 

elaborado, de acordo com (CAMPAGNE APUD KISHIMOTO, 2003, p. 19 e 20). Porque se 

não for, afasta-se de sua função lúdica, quando é utilizado de forma inadequada, para isso 

recomenda critérios para escolha dos brinquedos para a prática pedagógica. 

O brinquedo deve ter valor experimental, que permita a manipulação e a exploração; valor da 

estruturação, que sustenta à construção da personalidade infantil; valor de relação, onde a 

criança embarca em contato com seus pares e adultos, com metas, e com o ambiente em geral 

para dar condições ao estabelecimento de relações; e o valor lúdico, avaliar se os objetos 

possuem as qualidades que estimulam o aparecimento da ação (CAMPAGNE APUD 

KISHIMOTO 2003, p. 19 e 20). 

Empregando-se estes critérios na opção do jogo para uma circunstância de aprendizagem, o 

educador consegue alcançar bons resultados de acordo com os objetivos pedagogicamente 

traçados. 

Igualmente importante é o entendimento sobre o papel dos brinquedos na aplicação do lúdico 

na educação infantil. E nesse contexto Wajskop (2007, p. 41), assevera que: “Os brinquedos 

constituem-se hoje em objetos privilegiados da educação das crianças, desde que inseridos 

numa proposta educativa que se baseia na atividade e na interação delas, tendo significado 

quando utilizados pelas crianças para brincar.”  

Os brinquedos são elementos facilitadores e medianeiros nas brincadeiras, carregam consigo 

subsídios que podem ser inseridos nas instituições escolares, levando-se em conta a seleção de 

acordo com a faixa etária da criança e a especificidade de cada plano pedagógico ou propósito 

de trabalho. 
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Precisa proporcionar desafios para a criança e necessita estar apropriado ao seu interesse e suas 

necessidades inventivas, ele deve ser um convite ao utilizar-se dele. Desde que a criança tenha 

interesse em interagir com ele; com isso, o brinquedo vira um recurso didático de ampla 

aplicação e valor no processo de ensino e aprendizagem. E é nesse aspecto que o educador tem 

o dever de se empregar desse objeto como mais um recurso no processo de educar. 

Nesse sentido, Kishimoto (2003), aborda a importância da utilização de critérios, quanto à 

escolha do brinquedo no processo de educar.  “Qualquer jogo ou brinquedo empregado pela 

escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta o caráter educativo e pode receber 

também a denominação geral do jogo ou brinquedo educativo” (KISHIMOTO, 2003). 

A autora traz ainda a discussão em volta do emprego do jogo, entendemos esse “jogo” como 

brinquedo, com função pedagógica que deixa de existir quando se respeita a natureza do 

mesmo. Para Kishimoto (2003), todo jogo, por si só, é educativo, seja ele direcionado ou livre, 

pois de uma forma, ou de outra, a criança sempre adquire conhecimento por meio deste. 

Desse modo, (Fortuna, 2003), assevera que: O educador infantil que realiza seu trabalho 

pedagógico na perspectiva lúdica observa as crianças brincando e faz disso ocasião para 

reelaborar suas hipóteses e definir novas propostas de trabalho (FORTUNA, 2003). 

Oportuniza também, ocasião de ressignificar o trabalho educativo e internalizar que o momento 

da aplicação das atividades lúdicas com as crianças, é um momento para o educador avaliar e 

pensar sobre sua prática pedagógica, ponderando individualmente os avanços e particularidades 

de cada criança, procurando reorganizar e replanejar, caso assim entenda necessário, sua 

proposta de trabalho, implementando novas estratégias que contemplem efetivamente o avanço 

da criança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Acreditamos que o papel de toda escola de educação infantil, como de todo educador dessa área 

é proporcionar oportunidades para as crianças brincarem, propiciando um ambiente de 

atividades ricas, lúdicas, educativas, prazerosas e sociais diversas. 

Este é o nosso pensamento sobre a escola de educação infantil, e sobre o uso do lúdico na rotina 

de trabalho do profissional de psicopedagogia, embora certas instituições explorarem em suas 

propagandas várias vantagens, como aulas de língua estrangeira, computação, escolinhas de 

esportes. 

No âmbito do conhecimento construído aqui, o brincar é uma forma das crianças ampliarem o 

seu desenvolvimento cognitivo, considerando-se uma importante ferramenta no processo 

pedagógico, como metodologia aplicável, o brincar na escola, muitas vezes, perde seu espaço 

dando lugar a outras ações pedagógicas. 

Com a constatação de que o brinquedo e o jogo são utensílios mediadores no percurso didático 

e pedagógico, são também importantes ferramentas, que auxiliam no desenvolvimento motor, 

cognitivo, afetivo, psicológico e social da criança em formação, conforme já foi trazido aqui. 

Peças-chave neste percurso, as práticas lúdicas incentivam a relação da criança consigo mesmo, 

com os outros e com o universo a sua volta. 

Um aspecto importante a se observar é sobre o contexto social atual, alterado e marcado por uma 

maneira de vida apressada, repleto de compromissos e atividades, ambientes e tempos restritos, 

a introdução da tecnologia e do ambiente virtual, a violência e a insegurança causado pelo 
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crescimento ligeiro das grandes metrópoles, todos esses são agentes que contribuem para a 

transformação no conceito de brincar. 

E nesse horizonte, entendemos que os brinquedos, bem como o brincar são elementos essenciais 

da educação infantil, partindo do ponto que, aplicados numa proposta de educação que se 

norteia na diversidade das atividades e na interação entre elas, eles tem significado, quando 

utilizados pelas crianças em sua rotina na escola.  

Com esse pensamento arraigado, entendemos que o psicopedagogo deve, em sua prática de 

aplicação das técnicas pertinentes, levar em conta essas atividades como via estratégica para 

abordar e trabalhar com as dificuldades de aprendizagem e socialização de cada criança. 

E nesse aspecto, as atividades lúdicas são fonte geradora de novas experiências e descobertas 

individuais e coletivas, enquanto essas novas experiências e descobertas estão em 

desenvolvimento. Neste momento de contato da criança com o lúdico, o educador tem a função 

de facilitador, em face que, em alguns momentos dirige e orienta o processo e em outros, as 

crianças são responsáveis por suas próprias brincadeiras. 

Recrear-se é o momento de livre vontade da criança, processo em que ela se expressa, 

experimenta, representa e adquire novos conhecimentos. 

Faz-se necessário ao nosso entender, e diante do que vimos nesse trabalho, que haja um 

equilíbrio entre o brincar livre e o dirigido, pois acreditamos que ambos são necessários para o 

desenvolvimento da criança. 

Uma vez que a prática lúdica livre promove a descoberta, a criatividade e a autonomia do ser 

infante, já o lúdico eficazmente orientado pelo docente, permite que a criança internalize 

experiências, partindo do conhecimento que ela ainda não possui; o educador pode sugerir um 

jogo, mostrar como se joga, pode interagir na brincadeira, arrumar materiais e espaços, assim, 

o brincar está sendo dirigido, mas não perde sua função lúdica se a criança tem liberdade em 

suas escolhas. 

E por fim, acreditamos que toda proposta de implementação de atividades lúdicas, seja norteada 

pela necessidade vitalícia de ampliação das ações do brincar direcionado, sem jamais abandonar 

o brincar livre, objetivando preparar os alunos ao desempenho de papéis sociais e de 

desenvolvimento de suas capacidades físicas.  

 

REFERÊNCIAS 

BERTOLDO, J. V.; RUSCHEL, M. A. de M.; Jogo, Brinquedo e Brincadeira – Uma Revisão Conceitual: 

Disponível em <http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/37/Etapa%203/e3t1.pdf.  Acesso em 18 

mar. de 2022. 

LINHARES, E. D.; MILHOMEM, E. S.; CARVALHO, N. M. R. Um Estudo Teórico Sobre a Importância das 

Atividades Lúdicas para o Trabalho do Psicopedagogo: Lisboa, 2016. Disponível em 

<https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/223>. Acessado em 10 jan. de 2022. 

LIRA, N.A.B.; RUBIO, J.A.S. A Importância do Brincar na Educação Infantil: Revista Eletrônica Saberes da 

Educação, 2014. Disponível em 

<http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Natali.pdf>. Acessado em 25 fev. 2022. 

MALUF, Ângela Cristina Munhoz. Atividades Lúdicas para Educação Infantil: Petrópolis: Vozes, 2008. 

Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=qtQbBAAAQBAJ&lpg=PA7&ots=yzqW8wluUO&dq=conceito%20de

%20l%C3%BAdico&lr&hl=pt-BR&pg=PA4#v= onepage & f=true>. Acesso em 8 de junho de 2022. 

RODRIGUES, Vânia. O Lúdico na Psicopedagogia: Os Jogos como Fator de Desenvolvimento Infantil: João 

Pessoa, 2016. Disponível em <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2643/1/VRS24112016.pdf>. 

Acessado em 07 mar. de 2022.  

http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/37/Etapa%203/e3t1.pdf
https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/223
http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Natali.pdf
https://books.google.com.br/books?id=qtQbBAAAQBAJ&lpg=PA7&ots=yzqW8wluUO&dq=conceito%20de%20l%C3%BAdico&lr&hl=pt-BR&pg=PA4#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.br/books?id=qtQbBAAAQBAJ&lpg=PA7&ots=yzqW8wluUO&dq=conceito%20de%20l%C3%BAdico&lr&hl=pt-BR&pg=PA4#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.br/books?id=qtQbBAAAQBAJ&lpg=PA7&ots=yzqW8wluUO&dq=conceito%20de%20l%C3%BAdico&lr&hl=pt-BR&pg=PA4#v=onepage&q&f=true
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2643/1/VRS24112016.pdf


 

 

Florianópolis, Ed.11, n.01, Maio/2022 - ISSN/2675-5203 19 

ROSA, F.V. KRAVCHYCHYN, H.; VIEIRA, M.L. Brinquedoteca: A Valorização do Lúdico no Cotidiano 

Infantil na Pré-Escola: Barbarói, Santa Cruz do Sul, 2010. Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/barbaroi/n33/n33a02.pdf>.  Acessado em 03 mar. de 2022. 

SANTOS, A.C.; SANTOS, J.O.; ARAÚJO, M.J.B. Lúdico como Ferramenta da Psicopedagogia no 

Desenvolvimento Integral das Crianças: Revista Educte, Maceió, 2022. Disponível em 

<https://periodicos.ifal.edu.br/educte/article/download/1648/1228>. Acessado em: 12 fev. 2022.  

SATO, C.T.; LAZARI, H.G.; Lúdico e Psicopedagogia: Contribuições no Processo de Ensino Aprendizagem: 

2022. disponível em <https://unisalesiano.com.br/aracatuba/wp-content/uploads/2020/12/Artigo-Ludico-e-

psicopedagogia-contribuicoes-no-processo-de-ensinoaprendizagem-Pronto.pdf>.  Acesso em 12 de junho de 2022. 

SEO, C.M.P. JUNIOR, J.C.G.; CARVALHO, A.S.M. A Importância das Atividades Lúdicas Psicopedagógicas 

com Crianças de 0 a 3 Anos uma Revisão Teórica: Research, Society and Development, 2022. Disponível em: 

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/24468/21621/291815#:~:textO%20valor%20dos%20 

jogos%20e,conhecimento%20 

realizado%20pela%20pr%C3%B3pia%20crian%C3%A7a.&text=Tendo%20em%20 vista%20que%20 

a,compreens%C3%A3o%20no%20processo%20de%20aprendizagem>.  Acesso em 05 fev. de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/barbaroi/n33/n33a02.pdf
https://periodicos.ifal.edu.br/educte/article/download/1648/1228
https://unisalesiano.com.br/aracatuba/wp-content/uploads/2020/12/Artigo-Ludico-e-psicopedagogia-contribuicoes-no-processo-de-ensinoaprendizagem-Pronto.pdf
https://unisalesiano.com.br/aracatuba/wp-content/uploads/2020/12/Artigo-Ludico-e-psicopedagogia-contribuicoes-no-processo-de-ensinoaprendizagem-Pronto.pdf
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/24468/21621/291815#:~:text=O%20valor%20dos%20jogos%20e,conhecimento%20realizado%20pela%20pr%C3%B3pria%20crian%C3%A7a.&text=Tendo%20em%20vista%20que%20a,compreens%C3%A3o%20no%20processo%20de%20aprendizagem
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/24468/21621/291815#:~:text=O%20valor%20dos%20jogos%20e,conhecimento%20realizado%20pela%20pr%C3%B3pria%20crian%C3%A7a.&text=Tendo%20em%20vista%20que%20a,compreens%C3%A3o%20no%20processo%20de%20aprendizagem
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/24468/21621/291815#:~:text=O%20valor%20dos%20jogos%20e,conhecimento%20realizado%20pela%20pr%C3%B3pria%20crian%C3%A7a.&text=Tendo%20em%20vista%20que%20a,compreens%C3%A3o%20no%20processo%20de%20aprendizagem
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/24468/21621/291815#:~:text=O%20valor%20dos%20jogos%20e,conhecimento%20realizado%20pela%20pr%C3%B3pria%20crian%C3%A7a.&text=Tendo%20em%20vista%20que%20a,compreens%C3%A3o%20no%20processo%20de%20aprendizagem
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/24468/21621/291815#:~:text=O%20valor%20dos%20jogos%20e,conhecimento%20realizado%20pela%20pr%C3%B3pria%20crian%C3%A7a.&text=Tendo%20em%20vista%20que%20a,compreens%C3%A3o%20no%20processo%20de%20aprendizagem


 

 

Florianópolis, Ed.11, n.01, Maio/2022 - ISSN/2675-5203 20 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL SOB ASPECTOS MOTIVACIONAIS 

NAS ORGANIZAÇÕES 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR UNDER MOTIVATIONAL ASPECTS IN 

ORGANIZATIONS 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL BAJO ASPECTOS MOTIVACIONALES EN 

LAS ORGANIZACIONES 

 

Vicente de Paula Fernandes 

 

FERNANDES, Vicente De Paula. Comportamento organizacional sob aspectos motivacionais nas 

organizações. Revista International Integralize Scientific. Ed. 11, n.1, p. 20-27, maio/2022, ISSN/2675-

5203. 

 

RESUMO 

O principal objetivo deste trabalho é destacar a gestão do comportamento organizacional a ser aplicada na 

atualidade e a sua relevância para o alcance da eficácia e eficiência das expectativas frente aos colaboradores, 

evidenciando a personalidade de cada indivíduo no âmbito da cultura organizacional, na qual a avaliação do 

desempenho sobre os aspectos motivacionais se torna uma ferramenta de diferencial competitivo, possibilitando 

assim para a organização, o monitoramento contínuo para a mensuração de comprometimento dos seus 

colaboradores. A metodologia apresentada neste trabalho foi elaborada com base em pesquisas bibliográficas, 

exploratória qualitativa, visando fundamentar teoricamente através do conceito da área, com base referencial em 

autores renomados, com viés para discutir sobre o tema. Constatando que o comportamento organizacional como 

o estudo da dinâmica das organizações e como os grupos e pessoas se comportam dentro delas, é uma ciência 

interdisciplinar. Como a organização é um sistema cooperativo racional, ela somente pode alcançar seus objetivos 

se as pessoas que a compõem coordenarem seus esforços, a fim de alcançar algo que individualmente jamais 

conseguiriam. 

Palavras-chave: Comportamento. Organizacional. Avaliação. Desempenho. Motivação.  

 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to highlight the management of organizational behavior to be applied today and 

its relevance to achieving the effectiveness and efficiency of expectations towards employees, highlighting the 

personality of each individual within the organizational culture, in which the evaluation of performance on the 

motivational aspects becomes a tool of competitive differential, thus enabling the organization, the continuous 

monitoring to measure the commitment of its employees. The methodology presented in this work was elaborated 

based on bibliographical research, exploratory and qualitative, aiming to theoretically substantiate through the 

concept of the area, based on renowned authors, with a bias to discuss the theme. Noting that organizational 

behavior as the study of the dynamics of organizations and how groups and people behave within them, is an 

interdisciplinary science. As the organization is a rational cooperative system, it can only achieve its goals if the 

people that compose it coordinate their efforts in order to achieve something that individually they could never 

achieve. 

Keywords: Behavior. Organizational. Assessment. Performance. Motivation. 

 

ABSTRACTO 

El objetivo principal de este trabajo es resaltar la gestión del comportamiento organizacional que se aplica en la 

actualidad y su pertinencia para lograr la eficacia y eficiencia de las expectativas hacia los empleados, destacando 

la personalidad de cada individuo dentro de la cultura organizacional, en la cual se evalúa el desempeño en los 

aspectos motivacionales se convierte en una herramienta de diferencial competitivo, posibilitando así a la 

organización, el seguimiento continuo para medir el compromiso de sus empleados. La metodología presentada 

en este trabajo fue elaborada con base en investigación bibliográfica, exploratoria y cualitativa, con el objetivo de 

fundamentar teóricamente a través del concepto de área, con base en autores de renombre, con sesgo para discutir 

el tema. Señalando que el comportamiento organizacional como el estudio de la dinámica de las organizaciones y 

cómo se comportan los grupos y las personas dentro de ellas, es una ciencia interdisciplinaria. Siendo la 

organización un sistema cooperativo racional, sólo puede alcanzar sus fines si las personas que la componen 

coordinan sus esfuerzos para lograr algo que individualmente nunca podrían lograr. 

Palabras clave: Comportamiento. Organizativo. Evaluación. Actuación. Motivación. 
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INTRODUÇÃO 

Até a década de 1930, a maior parte da pesquisa e prática organizacional tentava aumentar a 

eficiência apenas através de mudança das condições de trabalho e dos deveres, pois as ideias e 

os sentimentos dos funcionários eram ignorados, somente após historiadores como Elton Mayo 

e Fritz Roethlisberger, e outros membros da universidade de Harvard adotaram uma visão 

totalmente diferente. Os estudos sobre as relações humanas na Western Electric Hawthorne 

Works nos arredores de Chicago revelaram que as atitudes dos funcionários, a dinâmica da 

equipe formal, os grupos informais e o estilo de liderança dos gestores influenciavam o 

desempenho e o bem estar dos funcionários. Os historiadores sugerem que a percepção das 

relações humanas estabelece os alicerces do comportamento organizacional. 

Uma organização que busca manter-se no mercado deve ter um planejamento organizacional 

definido, sendo assim, precisa conhecer seus colaboradores, e o comportamento de cada um 

deles, e com isso obter facilidades para lidar com eles. Para isso é preciso entender que as 

pessoas que trabalham na organização são as peças fundamentais, e elas desempenham esforços 

diariamente para que a organização funcione. 

O comportamento organizacional é o estudo do que as pessoas pensam, sentem e fazem em 

torno das organizações, envolvendo assim análise de comportamentos, decisões percepções, e 

respostas emocionais dos funcionários, diante disso, examina como os indivíduos e equipes das 

organizações se se relacionam entre si e com suas contrapartes em outras organizações. 

Além disso, o comportamento organizacional engloba o estudo de como as organizações 

interagem com seus ambientes externos, particularmente no contexto do comportamento e das 

decisões do funcionário, nos quais sistematicamente esses temas em múltiplos níveis de análise, 

a saber, o indivíduo, a equipe (incluindo o aspecto interpessoal) e a organização. 

Ao longo da história, as organizações consistiram em pessoas que se comunicam, coordenam e 

colaboram umas com as outras para alcançar objetivos comuns, pois a relação organizada exige 

algum nível mínimo de comunicação, coordenação e colaboração para alcançar seus objetivos 

organizacionais, possuindo graus de interdependência, compartilhando materiais, informações 

ou experiências com os colegas de trabalho para cumprir suas metas, ancorando assim a 

justificativa desse trabalho para responder à problemática, as pessoas precisam ser vistas em 

toda a sua totalidade nas organizações atuais?  Para que isso ocorra é preciso implantar um 

sistema de avaliação de desempenho que corresponda à expectativa de todos os colaboradores. 

O principal objetivo deste trabalho é destacar a gestão do comportamento organizacional a ser 

aplicada na atualidade e a sua relevância para o alcance da eficácia e eficiência das expectativas 

frente aos colaboradores, evidenciando a personalidade de cada indivíduo no âmbito da cultura 

organizacional, na qual a avaliação do desempenho sobre os aspectos motivacionais se torna 

uma ferramenta de diferencial competitivo, possibilitando assim para a organização o 

monitoramento contínuo para a mensuração de comprometimento dos seus colaboradores. 

 

 

UM OLHAR SOBRE A PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO E A ORGANIZAÇÃO 

 

O comportamento humano se forma e desenvolve através das características psicológicas dos 

indivíduos que são resultantes da interação entre os fatores da hereditariedade e o meio 

ambiente, entretanto que essas características psicológicas se desenvolvem no decorrer da vida, 
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na medida em que processa a sua interação com o meio ambiente, porém nessas interações 

podem ser modificadas as próprias características individuais, não só das suas propriedades 

específicas, mas também na forma como estas características estão estruturadas. 

Desse ponto de vista, alguns autores compreendem que a análise organizacional se relaciona 

com o pressuposto de que a pessoa é um agente ativo e não apenas reativo aos acontecimentos 

do contexto. A realidade é construída pelo sujeito a partir de seus pressupostos, ideais, modelos 

mentais ou estruturas cognitivas (BASTOS, 2014). 

O conhecimento das características de personalidade do indivíduo permite certa previsão da 

maneira pela qual ele poderá sentir e pensar, ser e agir em determinadas circunstâncias, no 

entanto o comportamento do indivíduo resulta não apenas das forças da personalidade, mas 

também de uma interação dele (características psicológicas, com uma forma própria de 

organização com o meio externo). 

No entanto, há que se considerar que as mudanças nas organizações são acompanhadas de novas 

competências de seus membros, o que se remete a aprendizagem organizacional, como aborda 

Antonello (2016), sob a perspectiva cognitiva, leva em conta à percepção, a atitude, a crença, 

como formas de cognição que são modificadas pela experiência e acabam por afetar o 

comportamento dos indivíduos. A reflexão e o pensar buscam então conexões às nossas ações, 

de modo que ambos são interligados e contínuos (ANTONELLO, 2016). 

É impossível a compreensão total do indivíduo sem compreender a organização na qual ele está 

inserido, por outro lado, toda ação oficial dentro da organização é determinada por normas e 

regras preexistentes, onde a formalidade é explicita por meio da distribuição de autoridade, pela 

distância social entre os diferentes ocupantes das posições das organizações. 

De acordo com Ross (2016), assumir uma posição favorável ou desfavorável diante das coisas 

e das pessoas ou acontecimentos, está se desenvolvendo atitudes, onde esse autor define atitude 

como orientações avaliativas sobre um objeto e tem três componentes (cognitivo, avaliativo e 

comportamental). Os indivíduos desenvolvem atitudes para ajudar a entender a realidade e a se 

posicionar perante ela, a orientar a conduta e justificar as ações individuais. 

As estruturas burocráticas tendem a enfatizar a precisão, a eficiência em detrimento à eficácia, 

e dos objetivos da organização demonstrando assim que tais estruturas exercem constantes 

pressões para tornar seus membros indivíduos metódicos, prudentes e disciplinados, exigindo 

um alto grau de conformidade com os padrões de comportamento estabelecidos, portanto a 

eficácia das organizações dependerá, de certa forma, do sucesso em desenvolver em seus 

colaboradores atitudes e sentimentos apropriados, tal política confunde disciplina com 

integração. 

Já Tamoyo (2015), define valores organizacionais como princípios ou crenças organizadas 

hierarquicamente, relativos a comportamentos ou metas organizacionais desejáveis, que 

orientam a vida da organização, e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos. 

Como consequência à medida que se conformam às normas da organização, as ideias e 

pensamentos dos superiores, os indivíduos são recompensados como membros que melhor se 

alinham com a organização, florescendo assim confrontos e divergências de ideias 

especialmente quando estão envolvidos membros organizacionais hierarquicamente superiores, 

enfatizando a independência intelectual e afetiva dos membros da organização passa a ser 

considerada uma ameaça a integridade da mesma e dos grupos de trabalho. 
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AS PERSPECTIVAS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A única forma efetiva de mudar a organização é através de sua cultura, pois a sua sedimentação 

está ligada ao processo do conhecimento e relacionada por intermédio da construção de 

significados, porém na realidade, não se tem uma única cultura nas organizações, pois o correto 

a se dizer nos dias atuais se coloca como as culturas presentes em uma organização, 

evidenciando assim a preocupação na relação com os outros, focando na necessidade de 

entender contextos e, questões se alteram a cada discurso incorporado pelas pessoas nas 

organizações. 

De acordo com Fleury (2012), o tema cultura organizacional tem ganhado relevância nos 

últimos anos, tanto pelo crescimento no número de pesquisas, quanto pelo enfoque teórico 

metodológico. Os controles baseados em cultura sob a perspectiva de relação com os controles 

gerenciais formais são de forma complementar, ou constituindo o ambiente no qual os demais 

controles se inserem. Trata-se de um fenômeno complexo e que compreende diferentes fatores, 

de modo que se têm desenvolvido modelos, onde se agrupa várias características da cultura em 

duas dimensões, resultando em diversos tipos culturais (CAMERON, 2006). 

A cultura organizacional molda os comportamentos sociais como destaca Otley (2009), na qual 

exerce papel de incentivadora ou inibidora de práticas e formas de conduta, de modo que tem 

sido estudada com sua relação com o desempenho e como parte do sistema de controle 

gerencial. 

Ainda de acordo com Otley (2009), nas questões abordadas no modelo, a cultura organizacional 

não pode ser abordada explicitamente porque é considerada antes como um fator contingente, 

uma variável de contexto, do que um elemento de controle, onde esse autor propõe um modelo 

de análise de sistemas de gerenciamentos de desempenho. 

As organizações devem se preocupar com o monitoramento das informações e a abertura do 

diálogo com seus diferentes grupos de interesses, entendendo que o seu comportamento deve ir 

muito além do repasse de informações, e sim uma consistência da sua cultura, para que todos 

tenham acesso. 

A cultura organizacional pode ser forte no qual é caracterizada por ter grande influência do 

modo de como as pessoas pensam e se comportam, e que consequentemente todos acreditam e 

atendem as metas e práticas da empresa, tornando-se uma verdadeira vantagem para a 

organização, pois os comportamentos que encorajam e facilitam forem os apropriados. O ponto 

fraco de uma cultura organizacional forte que encoraja comportamentos errados pode dificultar 

gravemente os esforços da empresa para operar as mudanças adequadas.  

 

A RELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SOB A ÓTICA 

MOTIVACIONAL 

 

Para Chiavenato (2014), a avaliação de desempenho constitui a maneira pela qual os 

fornecedores internos e clientes internos avaliam as competências individuais de uma pessoa 

com a qual mantêm relacionamentos de trabalho e fornecem dados e informações a respeito de 

seu desempenho e competências individuais para a sua melhoria contínua. 

A avaliação do desempenho é a análise do desempenho do colaborador na sua função no qual 

supre os propósitos administrativos,  fornecendo informações para decisões relativas a salários, 
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promoções, demissões, além de suprir a documentação que pode justificar as decisões nos 

tribunais, já o segundo propósito e talvez o mais importante, serve como desenvolvimento 

utilizado para diagnosticar necessidades de treinamento, planejamento de carreira, e como 

termômetro para avaliar a motivação e comprometimento individual do colaborador diante da 

organização. 

A avaliação de desempenho é um conceito de sistema do desempenho de cada pessoa em função 

de atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial 

de desenvolvimento. A avaliação de desempenho serve também para julgar ou estimar o valor, 

a excelência e a qualidade de uma pessoa e, sobretudo, a sua ajuda para o interesse da 

organização. Recebe denominações variadas como avaliação do mérito, avaliação de pessoal, 

relatórios de progresso, avaliação de crise individual ou grupal. A avaliação de desempenho 

varia de uma empresa para outra (SOUZA, 2015). 

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão de pessoas, que é usada para analisar 

o desempenho profissional dentro das organizações, atividades realizadas de suas funções, 

metas estabelecidas, resultados alcançados e do seu potencial no cargo que ocupa (SOUZA, 

2015). 

De acordo com Marras (2012), a avaliação de desempenho é um instrumento extremamente 

valioso e importante na administração de recursos humanos, na medida em que reporta o 

resultado de um investimento realizado em uma trajetória profissional com o retorno recebido 

pela organização. 

Os conhecimentos e os desempenhos dos colaboradores e seus gestores devem ser 

continuamente aperfeiçoados, onde a possibilidade de satisfação dessas exigência envolve 

atividades de treinamento e desenvolvimento e também avaliações de desempenho para 

propósitos de feedback, a fim de motivar as pessoas para o melhor desempenho possível. 

 

MOTIVAÇÃO 

A motivação refere-se às forças que energizem e dirijam e sustentam os esforços de uma pessoa, 

portanto todo o comportamento, exceto os reflexos involuntários como o piscar dos olhos é 

motivado, sendo assim, uma pessoa altamente motivada trabalhará com afinco para atingir 

metas de desempenho, com as habilidades e entendimento adequados de sua função, resultando 

uma pessoa produtiva. 

Motivação é tudo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá 

origem a uma propensão a um comportamento específico. Este impulso a ação pode ser 

provocado por um estímulo externo (provindo do ambiente) e também pode ser gerado 

internamente nos processos mentais do indivíduo (CHIAVENATO, 2014). 

Portanto estando empregados, os funcionários devem trabalhar muito para atingir altos 

resultados e alta qualidade, atingindo assim a produtividade, portanto identificados os tipos de 

comportamento que um gestor deve motivar, serão consideradas também as maneiras de 

motivar, a fim de estimular o alto desempenho.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O trabalho apresenta uma abordagem qualitativa de caráter descrito. Este enquadramento é 

adequado quando se tem o objetivo de entender o comportamento das pessoas, suas opiniões, 

seus conhecimentos, suas atitudes, suas crenças, seus medos. Está relacionada com o 
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significado que as pessoas atribuem às experiências cotidianas (PRODANOV; FREITAS, 

2013). 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, então o estabelecimento de relações entre as 

Variáveis.  São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática (MASCARENHAS, 2013). 

Neste estudo, foi adotado o método quantitativo. A escolha baseou-se na leitura de Prodanov e 

Freitas (2013), visto que “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de 

dados”. Além disso, também afirma que “os pesquisadores qualitativos tentam compreender os 

fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes”. 

 

Figura 1. Modelo de comportamento organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2014). 

 

No qual se observou que durante a década de 50, houve a transição na abordagem das relações 

humanas, onde estudiosos começaram a reconhecer que a produtividade do trabalhador e o 

sucesso organizacional são baseados em mais coisas, do que em satisfação das necessidades 

econômicas e sociais. Surgindo assim, o estudo sobre o comportamento organizacional, 

identificando as atividades da administração e promovendo a eficácia do empregado por meio 

do entendimento da natureza complexa do indivíduo, do grupo e do processo organizacional. 

O comportamento organizacional como o estudo da dinâmica das Organizações e como os 

grupos e pessoas se comportam dentro delas. É uma ciência interdisciplinar. Como a 

organização é um sistema cooperativo racional, ela somente pode alcançar seus objetivos se as 

pessoas que a compõem coordenarem seus esforços a fim de alcançar algo que individualmente 

jamais conseguiriam. 

Ainda segundo Chiavenato (2014), comportamento organizacional representa uma área do 
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conhecimento humano extremamente sensível a certas características que existem nas 

organizações e no seu ambiente, diante disso se observou que para serem motivadoras e 

eficientes, os gestores devem saber quais comportamentos querem motivar as pessoas. Embora 

as pessoas produtivas pareçam fazer um número aparentemente ilimitado de coisas às 

atividades, a organização tem o papel de motivar seus colaboradores, mostrando 1) fazer parte 

da organização, 2) permanecer na organização, 3) comparecer ao trabalho regularmente, 4) ter 

um bom desempenho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos fatores podem impedir que uma pessoa tenha altos desempenhos, gestores eficientes 

facilitam o desempenho da sua equipe fornecendo suporte dos quais as pessoas precisam para 

desempenhar a sua função. Podem oferecer treinamentos de pessoal adequado, ferramentas e 

equipamentos necessários, orçamento apropriado e pessoal de apoio e informações suficientes 

no âmbito da cultura organizacional, para que o pessoal faça um bom trabalho e atenda as 

expectativas da organização, foi constatado que sem esses elementos, até as pessoas altamente 

motivadas não vão obter bom desempenho, no qual se percebeu também que a motivação é 

inibida ou perdida, se não houver auxílio necessário no desempenho dos colaboradores. 

Se os colaboradores tem tudo que precisam para ter um bom desempenho, eles são capazes de 

fazer um bom trabalho, porém precisam estar dispostas a isso, no qual essa metodologia deverá 

estar explícita no comportamento organizacional, atrelado a cultura da empresa, para que se 

obtenha o sucesso esperado e o atingimento das metas propostas. 

Diante disso o comportamento que é seguido de consequências positivas provavelmente será 

repetido, portanto a modificação do comportamento organizacional tenta influenciar as pessoas, 

administrando sistematicamente as condições de trabalho e as consequências de suas ações, 

resultando na motivação para repetir o comportamento que levou aos resultados indesejáveis. 
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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é destacar o comportamento organizacional sob as perspectivas motivacionais, 

evidenciando o comportamento humano dentro do ambiente de trabalho, investigando a liderança sob a ótica da 

gestão participativa, enfatizando análise motivacional nas organizações, através da avaliação de desempenho das 

equipes de trabalho, ressaltando a relevância da gestão participativa das organizações da atualidade. A metodologia 

apresentada neste trabalho foi elaborada com base em pesquisas bibliográficas, exploratória qualitativa, visando 

fundamentar teoricamente através do conceito da área, com base referencial em autores renomados, com viés para 

discutir sobre o tema. 

Palavras-chave: Liderança. Gestão. Participativa. Motivação. Comportamento.  

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to highlight organizational behavior from a motivational perspective, highlighting 

human behavior within the work environment, investigating leadership from the perspective of participatory 

management, emphasizing motivational analysis in organizations, through the performance evaluation of work 

teams, emphasizing the relevance of participatory management in today's organizations. The methodology 

presented in this work was elaborated based on bibliographical research, exploratory and qualitative, aiming to 

theoretically substantiate through the concept of the area, based on renowned authors, with a bias to discuss the 

theme.  

Keywords: Leadership. Management. participatory. Motivation. Behavior. 

 

ABSTRACTO 

El objetivo de este trabajo es resaltar el comportamiento organizacional desde una perspectiva motivacional, 

destacando el comportamiento humano dentro del ambiente laboral, investigando el liderazgo desde la perspectiva 

de la gestión participativa, enfatizando el análisis motivacional en las organizaciones, a través de la evaluación del 

desempeño de los equipos de trabajo, enfatizando la relevancia de La gestión participativa en las organizaciones 

actuales. La metodología presentada en este trabajo fue elaborada con base en investigación bibliográfica, 

exploratoria y cualitativa, con el objetivo de fundamentar teóricamente a través del concepto de área, con base en 

autores de renombre, con sesgo para discutir el tema.  

Palabras clave: Liderazgo. Administración. Participativo Motivación. Comportamiento. 

 

INTRODUÇÃO 

gerenciais da organização como o capital, informação e recursos humanos. 

No método de gestão participativa, o grupo atua sob a gestão de um líder, em sinergia, ou seja, 

participativos integrados e coesos, onde as metas, os objetivos, avaliações e premiações recaem 

sobre a equipe, nesse método há mudança comportamental de todos os colaboradores, e 

prevalece a solidariedade e o verdadeiro espírito de equipe, onde os dirigentes atuam com 

liderança e  
Ao longo da história, as organizações consistiram em pessoas que se comunicam, coordenam e 

colaboram umas com as outras para alcançar objetivos comuns, pois a relação organizada exige 

algum nível mínimo de comunicação, coordenação e colaboração para alcançar seus objetivos 

organizacionais, possuindo graus de interdependência, compartilhando materiais, informações 

ou experiências com os colegas de trabalho para cumprir suas metas. 

Os métodos de administração e de gestão sofrem mudanças ao longo dos anos, entretanto 
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prevalece o trabalho individualizado, o que resulta em uma competição entre as pessoas, porém 

quando o trabalho tem o foco em equipe a gestão se torna participativa. 

A gestão participativa pode ser caracterizada como um estilo de administração organizacional 

que apresenta técnicas integradoras e coletivas, contemplando condições organizacionais e 

comportamentos gerenciais que provocam, mobilizam e incentivam a participação de todos os 

colaboradores no processo de administrar os três recursos cuidados com sentimentos dos 

empregados. Diante disso a equipe fará a sua própria avaliação para descobrir as causas da boa 

ou má performance e fazer os ajustes necessários. 

Para a adoção de uma gestão participativa necessita alterar conceitos como trocar o chefe pelo 

líder, mudando a postura, a maneira de atuar, onde todos os empregados deixam de ser meros 

executores, e passem a gerir seu trabalho e contribuir na gestão da empresa, adotando assim a 

forma de trabalho através de equipes, atuando de forma coesa, integrada e participativa. 

De acordo com Paiva (2016), papel do líder na gestão participativa realizará reuniões que 

proporcionem o bem estar coletivo promovendo a discussão do bem estar, promovendo a 

discussão de ideias, com auxílio direto nas tomadas de decisões e buscando a participação mais 

efetiva por parte de todos que dividem o ambiente. 

O objetivo desse trabalho é analisar as perspectivas motivacionais, evidenciando o 

comportamento humano dentro do ambiente de trabalho, investigando a liderança sob a ótica 

da gestão participativa, enfatizando a análise motivacional nas organizações através da 

avaliação de desempenho das equipes de trabalho, ressaltando a relevância da gestão 

participativa das organizações da atualidade. 

 

DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES NA EMPRESA 

Durante a década de 50, houve a transição na abordagem das relações humanas, onde estudiosos 

começaram a reconhecer que a produtividade do trabalhador e o sucesso organizacional são 

baseados em mais coisas, do que em satisfação das necessidades econômicas e sociais. Surgindo 

assim o estudo sobre o comportamento organizacional, identificando as atividades da 

administração e promovendo a eficácia do empregado por meio do entendimento da natureza 

complexa do indivíduo, do grupo e do processo organizacional. 

O estudo do comportamento organizacional, apoia-se em diversas áreas que estudam o 

comportamento humano, de acordo com Menegon (2012): 

 

Psicologia: essa ciência busca compreender e se necessário modificar o comportamento das pessoas, 

principalmente no campo individual, onde os psicólogos organizacionais estudam questões como cansaço, 

desânimo, motivação, treinamento entre outros. Sociologia: focaliza no comportamento dos grupos dos quais os 

indivíduos fazem parte no plano organizacional, os sociólogos estudam as atitudes dos grupos nas organizações, 

como as dinâmicas de grupo, planejamento de equipes de trabalho e estrutura das organizações, os processos 

burocráticos, a comunicação etc. A psicologia social seu foco é a influência de um indivíduo sobre outro e os 

processos de mudanças e tomada de decisões em uma organização. Antropologia: ajuda a entender as diferenças 

entre valores das pessoas, das organizações, até de países. Ciências Políticas, o seu objeto de estudo é o 

comportamento dos indivíduos e dos grupos em um ambiente político, analisam a relação de conflitos, poder e de 

interesse (MENEGON, 2012 p. 27). 

 

A seguir será apresentado, sobre o comportamento humano na perspectiva das empresas.  

 

A LIDERANÇA SOB A ÓTICA DA GESTÃO PARTICIPATIVA 
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A liderança tem a ver primeiramente com o comportamento e, depois com habilidades, as 

pessoas respondem a líderes que inspiram confiança e respeito, em vez de habilidades que eles 

possuem, nesse sentido a liderança é diferente de gerenciamento, que se baseia mais em 

planejamento, organização de habilidades de gerenciamento, mas são fundamentos da liderança 

qualidades como integridade, honestidade, humildade, coragem compromisso, sinceridade, 

paixão, confiança, sabedoria, determinação, compaixão, sensibilidade e carisma pessoal 

(TRAINING, 2012). 

Segundo Training (2012), líderes devem ter confiança na sua posição com relação a questões 

chaves, devem ter convicções, não apenas opiniões, especialmente quando se trata de assuntos 

de integridade, tendo assim habilidades de como a de realmente ouvir, sendo essencial para a 

habilidade de mudar, uma vez que a organização através de seu comportamento organizacional 

terá que se adaptar, o líder deve aprender novas habilidades e explorar novas abordagens antes 

da necessidade surgir. 

Os líderes não desistem sem lutar, o sucesso nem sempre chega facilmente, mas os líderes 

continuam tentando repetidas vezes até que eles e seu grupo obtenham sucesso, ao mesmo 

tempo, os líderes têm consciência de que nem todas as batalhas podem ser vencidas apenas com 

persistência, pois sabem que a maioria dos objetivos são alcançáveis se o desejo for 

suficientemente forte e se eles agirem como devem (TRAINING, 2012). 

 

Figura 2. Panorama da liderança para atingir as metas organizacionais frente a equipe 

 

 

Fonte: Adaptado Training (2012). 

 

Segundo Training (2012), para que a liderança funcione bem, os integrantes da equipe precisam 

relacionar suas expectativas, objetivos e atividades, ao propósito básico e a filosofia da 

organização, onde deve oferecer pontos de referência e embasamento para as decisões e ações 

dos colaboradores, sendo esse um fator cada dia mais significativo nas modernas organizações, 

nas quais as decisões são tomadas com grande autonomia. 
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Entender esse comportamento organizacional e os propósitos de forma clara também é essencial 

para os colaboradores, clientes e terceiros na avaliação das características organizacionais, isso 

é tão importante quanto integridade, ética, justiça, qualidade e desempenho. 

Para Moscovici (1981:37), a alma das multidões e sua unidade mental seria a do chefe ideal, 

que uma porta dentro de si. Os homens isolados passariam a ser considerados como livres; 

quando reunidos, eles precisam de um chefe. Pode-se compreender que esta seria uma lei 

natural, existente desde sempre, e as provas disso estariam ao nosso redor, na sociedade que 

nos cerca. E essa realidade apontada, quando verificada chega a chocar o emissor.  

 

A RELEVÂNCIA DA GESTÃO PARTICIPATIVA PARA AS E NA ATUALIDADE 

 

A gestão participativa não é somente um método ou estratégia, mas sim uma filosofia que reflete 

um estágio cultural muito recente, correspondente ao regime democrático, quando tratamos da 

sociedade e nações, onde se observa na história da humanidade o regime democrático, no qual 

tem se percorrido um longo trajeto nesta construção do poder compartilhado entre os líderes e 

os liderados (MATTOS, 2016). 

De acordo com Paiva (2016), a gestão participativa é um processo que visa o desenvolvimento 

da organização, sem deixar de lado a participação do indivíduo, pois se apresenta quando o 

gestor e seu geridos dividem responsabilidades, participam do estabelecimento de metas, 

debatem decisões e traçam rumos do negócio, prevalecendo assim à discussão de ideias e 

respeito pela opinião alheia. 

Leva-se em consideração, experiências vivenciadas pelos outros, tudo baseado num diálogo 

aberto, franco e cristalino, ouve-se a todos sem distinção, sendo dessa forma de gerir a 

organização que é proporcionada aos colaboradores, a participação no envolvimento dos 

mesmos no processo, desde o planejamento até os resultados obtidos, possibilitando ao gestor 

um estilo de administração dinâmica, democrática e que valoriza as pessoas que fazem parte da 

organização. 

A gestão participativa surge, então como uma técnica que valoriza as ideias e contribuições de 

cada colaborador, demonstrando que a sua aplicabilidade contribui para o crescimento da 

organização, uma vez que sem a participação dos colaboradores os principais elementos 

envolvidos no processo produtivo, referentes às suas próprias atividades proporcionam 

descontentamento do modelo aplicado na gestão, gerando impactos causados na 

descentralização da tomada de decisão no processo produtivo para a obtenção do resultado 

esperado, que seja de suma importância investigar, quanto ao tipo de gestão é adotado nas 

organizações e quais os indicadores qualitativos estão condicionados a ela (PAIVA, 2016). 

Segundo Matos (2016), a representatividade, enquanto possibilidade de participação do 

trabalhador no processo decisório, de forma direta ou indireta (por meio de representantes, em 

todos os níveis hierárquicos, desse modo se obtém a regulagem da execução do planejamento 

e controle de qualidade, fortalecendo-se os laços mútuos (empregador/empregado) de 

responsabilidade pelos destinos da empresa, assim as expectativas de igualitarismo, de 

autodeterminação e de controle vão sendo concretizadas concomitantemente ao aprimoramento 

do processo de trabalho. 

As necessidades sobre as quais os projetos de transformação do trabalho se basearam são, 

conforme Ortsman (1984): 
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- A de um trabalho, cujo conteúdo fosse razoavelmente interessante, em termos que não os meramente físicos, 

proporcionando um mínimo de variedade; 

- A de conhecer a natureza do trabalho que se efetua e a forma como ocorre; 

- A de aprender no posto de trabalho, e de poder prosseguir nessa aprendizagem ao longo da vida profissional; 

- A de se ter certas margens de decisões e de iniciativas de trabalho; 

- A de certo apoio social e de certo reconhecimento no interior da empresa; 

- A de o trabalhador situar suas atividades em relação aos objetivos da empresa e de poder relacioná-los com a 

vida na comunidade social, em sentido mais lato; 

- A espera de um futuro desejável que não implica, aliás, forçosamente, promoção hierárquica (ORTSMAN, 1984 

apud MATOS, 2016). 

 

Figura 3. Ferramentas participativas para propiciar o diálogo entre os colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Fonte: Adaptado Matos (2016). 

 

De acordo com Garcia (2015), a cultura de uma organização influencia o tipo de gestão da 

instituição, pois ela é que direciona o estilo de gestão adotado, assim como a gestão do 

comportamento humano. 

Quando há maior percepção e preparo dos gerentes, estes podem, de maneira reflexiva, 

identificar fragilidades em seu processo de gestão, sendo este um fator que pode desencadear a 

mudança para estilos gerenciais mais participativos, porém sem antes passar pela ‘aprovação’, 

formal ou informal, da cultura organizacional, construída historicamente e por instâncias 

maiores. Quanto menor a distância entre mentores e gerentes, e mais aberta e com menor rigidez 

hierárquica a cultura de uma organização, maior a facilidade em se implantar a gestão 

participativa. 

A gestão participativa possibilita a ampliação do controle no processo produtivo, o que incube 

nos colaboradores maior responsabilidade pelo êxito da organização e consequentemente, faz 

com que estes se sintam verdadeiramente, parte integrante da organização, isso acontecendo 

afeta diretamente o desempenho do colaborador, que se torna mais motivado e produtivo, porém 

os fatores humanos são influentes no resultado esperado pela organização. 

Pode-se constatar que, para possibilitar as alternativas para minimizar o grau de insatisfação e 

maximizar os resultados esperados, porém é notória a tendência que as organizações 

apresentam um modelo eficiente, objetivando o comprometimento de todos os colaboradores 
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da organização, ocorre que há centralização das decisões quando metodologia aplicada na 

empresa maximizam a susceptibilidade a erros (PAIVA, 2016). 

 

METODOLOGIA  

 

Neste estudo, foi adotado o método qualitativo. A escolha se baseou na leitura de Padovani e 

Freitas (2013, p. 10), visto que “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta 

de dados”. 

Além disso, também afirma que os pesquisadores qualitativos tentam compreender os 

fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes” (PADOVANI 

e FREITAS, 2013, p. 10). 

As bibliografias, ou repertórios bibliográficos são publicações que se especializam em fazer 

levantamentos sistemáticos de todos os documentos publicados em determinadas áreas de 

estudo ou pesquisa. 

Através deles é possível ao pesquisador estudar a literatura especializada de sua área, tanto as 

publicações de livros, como as de artigos e revistas. Este estudo tem como base a pesquisa 

exploratória, pois segundo Mascarenhas (2013 p. 24), a “investigação exploratória é realizada 

em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado’’. 

A metodologia a ser aplicada neste trabalho será elaborada com base em pesquisas 

bibliográficas, exploratória qualitativa, visando fundamentar teoricamente através do conceito 

da área com base referencial em autores renomados, com viés para discutir sobre o tema como 

o comportamento organizacional como o estudo da dinâmica das organizações e como os 

grupos e pessoas se comportam dentro delas. É uma ciência interdisciplinar. 

Como a organização é um sistema cooperativo racional, ela somente pode alcançar seus 

objetivos se as pessoas que a compõem coordenarem seus esforços a fim de alcançar algo que 

individualmente jamais conseguiriam (CHIAVENATO, 2004). 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS  

O pesquisador Northouse (2010, p. 3), define liderança como: “Um processo pelo qual um 

indivíduo influencia um grupo de indivíduos para atingir um objetivo comum". 

Essa definição enfoca a motivação sendo um processo com o objetivo de influenciar um grupo 

de pessoas no sentido de atingir um objetivo comum. Essa visão é a mais adequada quando se 

olha para os líderes da empresa, pois eles constantemente têm que influenciar e motivar seus 

funcionários para alcançar os objetivos que estabeleceram para a empresa. 

Chiavenato (2002, p. 529), “Relaciona capacitação com o próprio desenvolvimento 

profissional, pois visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o ser humano para o seu crescimento 

pessoal e profissional”. 

Verifica-se que, nas companhias de sucesso, o líder é um motivador de sua equipe, ele conduz 

as pessoas e lhes dá inspiração, sempre conduzindo o melhor caminho, orientando e ajudando 

seus colaboradores, incentivando ao crescimento e o melhor crescendo junto. 

“O conhecimento é todo o conteúdo que um indivíduo ou constituição sabe, estas informações 

se originam de fontes internas e externas que podem ser reunidas durante anos” (ROSENBERG. 

2002, p. 61). 
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Uma boa liderança gera como consequências: o engajamento dos colaboradores e, sobretudo a 

confiabilidade, que faz com que os funcionários se tornem mais desenvolvidos para as suas 

atribuições. 

Desde o momento em que uma pessoa começa a trabalhar para uma empresa, ela também 

começa a evoluir e a se desenvolver. As principais áreas que mudam, evoluem e se desenvolvem 

ao longo da carreira de uma pessoa em uma empresa são: conhecimento profissional, 

habilidades e competências, compromisso com o trabalho, a empresa e motivação. Para 

Passmore et al (2003), esse processo de desenvolvimento pode ser agrupado em quatro estágios 

diferentes: 

● Etapa de desenvolvimento D1: Os funcionários da categoria D1 têm baixa 

competência e alto compromisso. Eles geralmente são recém-empregados e ainda não sabem 

muito sobre a empresa e suas tarefas e responsabilidades. Eles também não têm experiência. 

No entanto, considerando que acabaram de chegar a um emprego e querem provar a si mesmos, 

e que tudo é novo e emocionante para eles, eles geralmente são altamente motivados e 

entusiasmados. A coisa mais importante ao lidar com pessoas que passam pela fase de 

desenvolvimento D1 é ajudá-las a aumentar sua competência e habilidades. Isso lhes dá 

ferramentas para canalizar sua motivação e energia para o trabalho da empresa. 

● Etapa de desenvolvimento D2: Os funcionários da categoria D2 têm alguma 

competência e baixo compromisso. Eles têm trabalhado para a empresa por algum tempo e 

ganharam alguma competência e experiência, mas ainda estão faltando uma quantidade 

considerável de habilidades. Além disso, eles geralmente não experimentaram muito sucesso 

em seu trabalho ainda, nem ganharam muito reconhecimento ou se mudaram para a empresa. 

Ao contrário das pessoas na fase de desenvolvimento D1 que tendem a ser muito entusiasmadas, 

as pessoas que estão passando pelo estágio de desenvolvimento D2 podem ser bastante 

inseguras, já que o entusiasmo e a motivação desde o início estão desgastando e eles ainda têm 

problemas para completar suas tarefas corretamente. É por isso que sua motivação e 

compromisso tendem a ser bastante baixos. 

Sua insegurança, a falta de competência e a perda de motivação podem levar a sentimento de 

frustração e insatisfação, se não forem tratados corretamente. O que um líder deve fazer ao lidar 

com funcionários no estágio de desenvolvimento D2 é ajudá-los a melhorar suas habilidades e 

ganhem experiência ao motivá-las ativamente. D2 é o estágio de desenvolvimento mais 

indesejável do ponto de vista de um líder, pois os funcionários nessa fase não são nem 

motivados nem qualificados. É por isso que os líderes devem procurar tornar a duração desse 

estágio de desenvolvimento tão curto quanto possível. 

● Etapa de desenvolvimento D3: Os funcionários da categoria D3 têm competência 

moderada-alta e comprometimento variável. Eles estão fazendo seu trabalho por um tempo e 

ganharam algumas habilidades e experiência, então eles já são bastante bons no que fazem. Seu 

compromisso e motivação, no entanto, ainda são variáveis, alternando entre alto e baixo, 

dependendo do sucesso e do senso de realização. Ao lidar com os funcionários nesta etapa, é 

importante dar-lhes suporte mental e fazê-los sentir-se apreciados, a fim de manter seu 

compromisso em um nível estável e alto e transformá-los em funcionários D4. 

● Etapa de desenvolvimento D4: Os funcionários da categoria D4 têm alta 

competência e alto compromisso. Eles estão trabalhando para a empresa há muito tempo e são 

muito habilidosos no que fazem. Eles são uma parte importante da empresa e a conhecem. 
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Como eles experimentaram muito sucesso e ganharam reconhecimento durante seu tempo na 

empresa, sua motivação e compromisso com suas tarefas são muito altos.  

Ao lidar com pessoas pertencentes à categoria D4, é importante conhecer o nível de orientação 

que exigem, o que tende a ser muito baixo. Quando são dirigidos e supervisionados demais, 

eles podem se sentirem amparados e podem começar a duvidar da confiança do líder e suas 

capacidades que novamente podem levar a um sentimento de insegurança e uma diminuição da 

motivação. Sendo a categoria com os mais altos níveis de competência e compromisso, a D4 é 

a categoria em que um líder quer que tantos subordinados, quanto possíveis se encontrem. 

Para um líder, ter muitos funcionários altamente qualificados e motivados que podem ser 

confiáveis é igual à certeza de que as tarefas dos funcionários estão bem completas e no tempo. 

Essa certeza dá ao líder o tempo e a liberdade de olhar o quadro maior e fazer planos e decisões 

sobre, por exemplo, a estratégia da empresa ou o futuro da empresa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode-se constatar que, a aplicação da liderança é uma boa maneira de se tornar um bom líder. 

A teoria quebra o conceito de liderança em diferentes etapas, explica cada um deles e, portanto, 

torna mais fácil melhorar suas habilidades de liderança de forma eficaz. Também prova que as 

habilidades de liderança podem ser aprendidas. 

Além disso, é muito importante que as empresas tenham líderes bons e eficazes, uma vez 

que uma boa liderança contribui para manter os funcionários felizes, o que influencia a maneira 

como eles falam sobre seu trabalho e as empresas. 

Isso contribui para que os colaboradores, tenham uma imagem positiva das empresas, o que faz 

com que seja mais fácil captar novos talentos com habilidades, consequentemente, essa 

percepção corrobora para que outras organizações possam encontrar outras empresas dispostas 

a fechar negócios com elas ou parcerias. 

Pode-se concluir acerca da diferenciação de chefia com a liderança, pois aquele que é chefe é 

uma pessoa detentora de autoridade, enquanto o líder é aquele que gera confiança a sua equipe, 

fazendo com que esta, venha a se tornar mais atuante e comprometida e, sobretudo motivada, 

foi por isso, que foi discorrido neste estudo sobre as várias teorias que abordam a motivação. 

Quando um líder quer liderar com êxito e motivar seus seguidores é que ele tem que conhecê-

los. Embora conhecendo a liderança e a motivação em teoria é o fundamento de ser um líder de 

sucesso, conhecer os seguidores de uma pessoa, desempenhar um papel que é tão importante 

quanto à parte teórica. 

Para poder aplicar as lideranças e as teorias motivacionais da forma mais eficaz, um líder 

precisa conhecer as personalidades, as origens culturais e os níveis de desenvolvimento de seus 

seguidores. A melhor maneira de um líder conhecer seus seguidores é através de uma interação 

pessoal frequente com eles, o que é facilmente alcançado quando o líder faz parte de sua equipe. 
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RESUMO 

A dislexia é um distúrbio na área da leitura, escrita e soletração, que pode também ser acompanhado de outras 

dificuldades, não há acordo quanto à identificação de sua causa. A criança com esse distúrbio é amparada pela lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional: Art. 5º - O diagnóstico da dislexia, em uma criança deve ser feito por 

uma equipe multidisciplinar e deverá ter um profissional das áreas de Psicologia, Fonoaudiologia e 

Psicopedagogia. A escolha se justifica por ser um tema atual e que não é muito conhecido na prática por muitos 

profissionais na área da educação, uma vez que há dificuldade de aprendizagem dos alunos e o interesse de 

melhorar a prática docente. Levando em consideração o professor, enquanto educador e ser humano, necessita 

ajudar o desenvolvimento social da criança; no tratar da dislexia com seus respectivos desafios tanto para o 

educando como para o educador. Para desenvolver esse trabalho monográfico foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e de campo com o referencial teórico fundamentado em vários autores como: Bagatini, Rubino, Teles, 

Vigotski entre outros. Autores que exercem grande influência nos profissionais que trabalham na área da 

pedagogia. Tendo como objetivo geral analisar a dislexia e os estudos acerca desse distúrbio e apresentar uma 

proposta para esse problema no campo da educação. Como objetivo específico conceituar esse distúrbio dentro 

dos mecanismos de linguagem, tanto pedagógica como científica. Revisar a bibliografia de autores que já trataram 

da temática e investigar o surgimento de fatos novos sobre a dislexia e seus desdobramentos. 

Palavras Chaves: Dislexia.  Professores. Lei. 

 

ABSTRACT 

Dyslexia is a disorder in the area of reading, writing and spelling, which can also be accompanied by other 

difficulties; there is no agreement as to the identification of its cause. The child with this disorder is supported by 

the Law of Guidelines and Base of National Education: Art. 5th - The diagnosis of dyslexia in a child must be 

made by a multidisciplinary team and must have a professional in the areas of Psychology, Speech Therapy and 

Psychopedagogy. The choice is justified because it is a current topic that is not well known in practice by many 

professionals in the field of education, since there is a learning difficulty for students and an interest in improving 

teaching practice. Taking into account the teacher, as an educator and human being, he needs to help the child's 

social development; in dealing with dyslexia with its respective challenges for both the student and the educator. 

To develop this monographic work, a bibliographical and field research was carried out with the theoretical 

reference based on several authors such as: Bagatini, Rubino, Teles, Vigotski among others. Authors who exert 

great influence on professionals working in the area of pedagogy. With the general objective to analyze dyslexia 

and studies about this disorder and present a proposal for this problem in the field of education. As a specific 

objective to conceptualize this disorder within the mechanisms of language, both pedagogical and scientific. 

Review the bibliography of authors who have dealt with the subject and investigate the emergence of new facts 

about dyslexia and its consequences.  

Keywords: Dyslexia. Teachers. Law. 

 

ABSTRACTO 

La dislexia es un trastorno en el área de la lectura, escritura y ortografía, que también puede acompañarse de otras 

dificultades, no hay acuerdo en cuanto a la identificación de su causa. El niño con este trastorno se sustenta en la 

Ley de Lineamientos y Bases de la Educación Nacional: Art. 5º - El diagnóstico de dislexia en un niño debe ser 

realizado por un equipo multidisciplinario y debe contar con un profesional en las áreas de Psicología, 

Fonoaudiología y Psicopedagogía. La elección se justifica por tratarse de un tema de actualidad poco conocido en 

la práctica por muchos profesionales del campo de la educación, ya que existe una dificultad de aprendizaje para 

los estudiantes y un interés por mejorar la práctica docente. Teniendo en cuenta al maestro, como educador y ser 

humano, necesita ayudar al desarrollo social del niño; en el manejo de la dislexia con sus respectivos desafíos tanto 

para el estudiante como para el educador. Para desarrollar este trabajo monográfico se realizó una investigación 

bibliográfica y de campo con el referente teórico basado en varios autores como: Bagattini, Rubino, Teles, Vigotski 

entre otros. Autores que ejercen gran influencia en los profesionales que actúan en el área de la pedagogía. 
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Teniendo como objetivo general analizar la dislexia y los estudios sobre este trastorno y presentar una propuesta 

para esta problemática en el campo de la educación. Como objetivo específico conceptualizar este trastorno dentro 

de los mecanismos del lenguaje, tanto pedagógico como científico. Revisar la bibliografía de autores que han 

tratado el tema e investigar la aparición de nuevos datos sobre la dislexia y sus consecuencias.  

Palabras clave: Dislexia. Maestros Ley. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação atual caminha para formação de grandes profissionais, os cursos e licenciaturas na 

área de pedagogia dispõe de recursos e conhecimentos bem avançados se levarmos em conta 

como era um profissional da década de 70 e 80, que sem dúvida já tinham uma excelente 

formação, mas sem a tecnologia e os diagnósticos que temos na atualidade. Hoje com as 

tecnologias aplicadas, e os diagnósticos mais precisos, o profissional tem como melhor 

trabalhar o aluno, tanto em sala de aula, bem como na orientação junto aos seus pais. 

Consequentemente o aluno que tem algum tipo de distúrbio  como a dislexia, terá uma melhor 

orientação do professor dentro da estrutura de ambiente  de trabalho em nosso tempo. Assim, 

os alunos disléxicos têm tudo para desenvolver seu aprendizado, mesmo com essa dificuldade 

na leitura e na soletração. 

Justificamos a escolha desse tema: dislexia dificuldade na leitura e escrita na educação infantil; 

pois, surgiu dentro das necessidades educacionais primárias da educação infantil ao 5º ano do 

ensino fundamental. De acordo com os diagnósticos médicos, a dislexia é uma disfunção 

neurológica que afeta muitas crianças que, apresenta-se em várias formas e intensidades de 

dificuldades na linguagem no decorrer dos anos. Nesse universo temos que incluir problemas 

de ordem neurológica, cognitiva, bem como distúrbios na leitura, na escrita e ausência de 

guardar, reter informações, tanto em sua capacidade motora, como no soletrar e 

consequentemente na fala e no ouvir. 

O disléxico tem limitações bem acentuadas, como nos distúrbios sensoriais, neurológicos e 

emocionais, além de contar com um meio sócio-cultural satisfatório ao bullying, por exemplo. 

As causas dessa patologia foi reconhecida apenas em nossos dias de acordo com Coelho (2012), 

contudo não temos como precisar sua origem, podendo ser genética ou de natureza 

constitucional, ou neurológica, em que a ativação de áreas cerebrais ligadas à linguagem difere 

dos indivíduos sem o distúrbio, a criança disléxica é  um mau leitor, capaz de ler, mas, não é 

capaz de entender eficientemente o que ler. Tratamos de vários profissionais envolvidos e seus 

diagnósticos, que poderão ser de grande utilidade para profissionais como: psicólogos, 

psicopedagogos e neuropsicólogos      que atuam no processo de reeducação linguística das 

crianças disléxicas. Fizemos uma abordagem simples, contudo, sabedores que jamais 

poderemos dominar o assunto, por ser vasto e englobar várias especialidades, tanto clínicas e 

pedagógicas. Assim os objetivos são levar esses profissionais de educação a entender, tanto 

teoricamente a dislexia, bem como promover o debate entre esses profissionais, estimulando-

os a se especializarem nesse campo tanto na prática, como em cursos de aperfeiçoamento de 

educação continuada. 

A metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho acadêmico, usou-se a pesquisa 

bibliográfica e de campo, estruturou-se em capítulos, iniciamos com a introdução;   no primeiro 

capítulo, apresenta-se a dislexia e suas implicações na sociedade, no segundo capítulo, tratou-

se sobre o tratamento do disléxico. O terceiro capítulo se refere à aplicação pedagógica no aluno 

disléxico; aqui foi feito gráficos como amostragem da pesquisa de campo feita por mim em 
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duas escolas com doze profissionais na área de pedagogia. Nesse último capítulo discutimos a 

parte prática do trabalho em que, ao analisar as respostas dadas pelos profissionais de educação, 

foram feitos alguns apontamentos em relação às respostas nas considerações finais do trabalho. 

A pesquisa foi realizada através de livros, artigos científicos, fontes da internet (citações 

eletrônicas), revistas, jornais, periódicos, livros na área de pedagogia. O trabalho foi 

diagramado em três pontos com subpontos consecutivamente. Somente no capítulo três não 

teve subpontos. 

 

DISLEXIA E SUAS IMPLICAÇÕES NA SOCIEDADE 

 

A dislexia deve ser vista como um problema social, econômico e cultural, uma vez que a 

aprendizagem da leitura e escrita deve ser possibilitada a todas as pessoas, independentemente 

das suas condições neurológicas. Dislexia vem de um termo da língua          grega que 

etimologicamente é formada pela contração de DIS – distúrbio e LEXIS - palavra, é uma 

dificuldade na área da leitura, escrita e soletração. A falta de informação pode gerar julgamentos 

errados. Burro, doido, mobral, lerdo, folgado, preguiçoso... Esses, infelizmente, podem ser 

alguns dos adjetivos empregados injustamente a uma pessoa disléxica. As principais 

características do problema, são dificuldades na leitura, escrita como já falamos, soletração de 

palavras e compreensão do que lê. É um problema que quanto mais cedo for detectado, o 

tratamento vai ser melhor aplicado. 

 

A dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem, de origem neurobiológica e genética, caracterizada por 

dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. É uma perturbação que necessita de intervenção precoce e 

especializada. Crianças disléxicas quando tratadas, superam o problema e passam a se assemelhar àquelas que 

nunca tiveram qualquer dificuldade de aprendizado (GADELHA, 2009, p.9). 

 

Desde 2003, a Associação Internacional de Dislexia (AID), definiu da seguinte forma: distúrbio 

na área da leitura, escrita e soletração, que pode também ser acompanhado de outras 

dificuldades, Contudo, não há acordo quanto à identificação de uma causa exclusiva para a 

dislexia. Alguns autores afirmam, mesmo que se trate de uma perturbação de causas múltiplas. 

Na área da genética, há quem defenda se tratar de um problema hereditário, Há ainda autores 

que afirmam que a dislexia é mais comum em indivíduos do género masculino, enfim, não 

podemos definir com toda certeza a causa da dislexia (COELHO, 2012). 

 

Inicialmente, os vários investigadores trabalharam para a descoberta de uma causa única, mas cedo se chegou à 

conclusão que a dislexia resulta da concorrência de múltiplos fatores: problemas de ordem visual, falta de 

dominância cerebral ou desordens em estruturas específicas cerebrais, resultantes de fatores genéticos e 

neurológicos. Por um lado, admitiu-se a tese da disfunção cerebral, associada a anomalias na estrutura do cérebro 

que indicam assimetria dos hemisférios, menor atividade cerebral no hemisfério esquerdo (onde reside o centro da 

linguagem), ou desequilíbrios químicos que comprometem as áreas funcionais. Por outro lado, fala-se de atrasos 

de desenvolvimento, desencadeando uma imaturidade perceptiva e auditiva - visual, que se refletem na 

aprendizagem e no domínio afetivo - emocional. Contudo, as causas da dislexia ainda hoje não se afiguram muito 

claras aos investigadores deste campo, sofrendo uma evolução ao longo dos tempos. Hereditariamente ou meio, 

parece-nos mais importante encarar uma teoria pluralista de causação, uma vez não existir concordância na origem 

dos fatores em todas as crianças afetadas por esta perturbação. Dos indivíduos afetados, as estatísticas revelam que 

cerca de 60% dos estudantes possuem dificuldades na leitura, numa proporção de 3 rapazes para 1 moça, uma vez 

que são os rapazes que possuem maiores dificuldades, ao nível do desenvolvimento da linguagem (GONÇALVES, 

2011, p.25,26). 
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A dislexia não afeta somente crianças, mas também em adultos e idosos que sofrem com esse 

distúrbio. De acordo com Oliveira (2008), existe um grande número de pessoas que acredita 

que a dislexia é apenas uma questão de espelhar números ou ter dificuldade para ler; ela é muito 

mais complexa e extensa do que isso! Mas, existem outros fatores que a dislexia trás, como 

dificuldades na escrita, nas relações espaciais, nas direções, na lembrança de palavras e na 

memória. Na criança se torna mais difícil devido  uma série de questões e fatores de fragilidade, 

e dependência que a criança tem. Assim esse distúrbio atrapalha e muito e impede o pleno 

desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Outro educador Torres (2010), define a dislexia, em requerer um novo olhar, em fazer um novo 

diagnóstico da forma dessas crianças com dificuldade de aprendizagem, como estão sendo 

acompanhadas na escola e na família. O estudo da utilização do conhecimento aplicado a esse 

distúrbio não pode limitar a conteúdos do tipo escolar, ou conhecimentos adquiridos pelos 

processos de vias normais de ensino e aprendizagem; contudo, continuam uma parte 

importantíssima da bagagem intelectual dentro do ser humano, ou seja, cabe a cada indivíduo 

contribuir no aprendizado escolar fora de um viés técnico ou acadêmico. 

Crianças com esse distúrbio também enfrentam junto com suas famílias o famigerado bullying. 

A muita ignorância sobre esse assunto quando falamos no início, isso tem haver com a nossa 

associação por meio da palavra impressa em nosso subconsciente coletivo, traz o bullying como 

uma ferramenta de desagregação social. A especialista Dias (2012), definiu o bullying como 

um fenômeno social, e, que deve ser combatido em toda a comunidade social como uma cultura 

anti-bullying, nas escolas e em   todas as séries. Foi feito um levantamento em que o bullying 

ocorre bem cedo, sinalizado  desde a pré-escola e nas séries iniciais. Sem falar que o bullying 

nas séries iniciais, evolui  para outro tipo de violência psicológica, patológica e física, e, que 

tem se configurado em muitos casos, até como homicídio e crimes dolosos, o conhecido trote; 

muito usado com os recém chegados nas Universidades, os chamados calouros. O bullying é 

uma prática que muitas vezes é fruto de situações familiares, sociais, onde a criança é exposta 

a diversos tipos de maus-tratos emocionais e psicológicos que, trazem uma deformação na 

personalidade do indivíduo. 

 

Vindo da raiz etimológica inglesa, onde o vocábulo se originou, o próprio termo bullying quer dizer “valentão, 

tirano, brigão”. Já o verbo bullying significa tiranizar, amedrontar, brutalizar, oprimir, e o substantivo bullying 

descreve o conjunto de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um 

indivíduo. Neste sentido percebo, enquanto educadora que já atuou em diversas áreas da educação, seja em sala 

de aula e na gestão escolar, que há necessidade de se constituir um estudo mais elaborado com vistas a ampliar a 

compreensão sobre a questão da violência nos espaços educativos, sendo que o enfoque principal recai sobre a 

forma específica do bullying. Tendo-se em vista que o principal papel do gestor é zelar pela aprendizagem dos 

estudantes, bem como do bem-estar de todos os atores educativos, visando assim, a efetivação da real função da 

escola, vê-se a necessidade de refletir sobre o tema, pois esse é um compromisso que não está limitado ao espaço 

da sala de aula. Também é função do gestor, colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias 

e a comunidade. Em suma, o gestor escolar é, diante da lei, o responsável pela instituição e pelo seu bom 

funcionamento, sendo responsável também pela melhoria da qualidade na educação e por todo processo 

educacional, seja nas ações diretas e pessoais, ou nas que são por ele delegadas. (DIAS, 2012, p.15,16). 

 

O disléxico, epilético, altista e dentre outros distúrbios sofridos, precisam ser bem acolhidos na 

escola e nós como educadores, devemos ficar atentos a esses maus-tratos psicológicos que 

causam constrangimentos, aflições e até situações bem complexas para os responsáveis desses 

alunos. Assim sendo, os disléxicos infelizmente entram nos dados estatísticos de bullying, 
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desde as séries fundamentais, fato esse bastante lamentável. De acordo com três especialistas 

na área de psicopedagógica, (MORRONI; PEREIRA; CARVALHO, 2012). 

A criança disléxica responde com lentidão às intervenções terapêuticas e educacionais 

específicas aplicadas a elas; somente com intervenções e estratégias adequadas, pode-se 

melhorar seu desempenho na leitura e na escrita; o prognóstico ainda depende de fatores 

facilitadores, como a precocidade do diagnóstico, o nível intelectual, mas principalmente, o 

ambiente familiar e na escola em que é assistida. A falta de cultura, leva muitas pessoas dentro 

do universo escolar a desprezar e até fazer reclamações de alunos disléxicos com seus 

coleguinhas, no espaço educacional. Trazendo uma ausência de entendimento sobre a dislexia, 

que na verdade é uma deficiência que pode até ser congênita, em que ocorre um déficit tanto na 

parte, visual, oral e escrita, e na forma da criança se expressar até com seus ‘coleguinhas’. 

Neste trabalho monográfico, quando entrevistados alguns profissionais, alguns deles que já 

tiveram experiências com alunos disléxicos, identificaram alguns sinais na pré-escola, de um 

aluno disléxico: dispersão; fraco desenvolvimento da atenção; atraso do desenvolvimento da 

fala e da linguagem; dificuldade de aprender rimas e canções; fraco desenvolvimento da 

coordenação motora; dificuldade com quebra-cabeças; falta de interesse por livros impressos. 

Dificuldade na memória de curto prazo, como instruções, recados etc.; dificuldades em decorar 

sentenças, a sequência dos meses do ano, alfabeto, tabuada etc.; dificuldade em matemática (na 

compreensão do enunciado e para memorizar a sequência da tabuada) e no desenho geométrico; 

trocas, inversões, omissões de letras, aglutinações e separação de sílabas de forma incorreta na 

escrita; dificuldade no aprendizado de uma segunda língua; problemas de conduta como: 

agitação, inquietação.  

Como decorrência das dificuldades escolares de um dislexo, podem surgir depressão, baixa 

autoestima, ansiedade; bom desempenho em provas orais, assim podemos melhor avaliar a 

dificuldade e todo o processo antes e depois do diagnóstico médico, realizado por um 

profissional da área, esse trabalho pode ser realizado junto com os pais, nesse pré diagnóstico, 

a um processo  de reabilitação cognitiva lento, porém de qualidade. 

 

OBSTÁCULOS ENFRENTADOS PELOS DISLÉXICOS 

Algumas crianças que sofrem de dislexia, não são bem atendidas nas suas necessidades tanto 

na escola, e, até em casa no seio familiar! Às vezes por preconceitos, ignorância ou 

simplesmente por negligência tanto da escola, dos professores, e dos próprios pais e parentes 

mais próximos. 

 

A Tia Paula me contou que ela, mesmo sendo gente grande, ainda estudava, e  você sabe o quê? Crianças com 

distúrbios, com dificuldades de aprendizagem, assim como eu! Ela estudava dislexia! E sabe o que mais? Quando 

começaram as aulas, a tia Paula e a minha mãe foram até a escola conversar com a minha professora, para explicar 

que eu poderia ser disléxico, quer dizer, que talvez eu tivesse esse tal distúrbio. Desde então minha vida mudou! 

A professora procurou saber mais sobre dislexia e aprendeu diversas coisas, como: me explicar tudo, passo a passo, 

dividir minhas lições em partes, deixar que eu faça minhas provas e testes oralmente e muito mais. Bem, as coisas 

mudaram lá em casa também, pois os meus pais começaram a me ajudar da maneira certa. Eles têm lido muito 

para mim, além de me encorajar a ler livros curtos, mas muito interessantes. Como os resultados melhoraram 

muito, eu até me tornei o ASSISTENTE DO 3º ANO, o que fez um super bem para mim. Afinal, pude mostrar aos 

meus amigos, que também sou capaz! (SECCO, 2005, p.11,16). 

 

A essência desse diálogo reflete a realidade do que acontece quando encaramos a educação com 
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amor. O que falta aos educadores, pais e profissionais do saber é uma referência de vida. A 

Pedagogia não é uma profissão apenas, mas uma missão de vida. Então, na ausência dessa 

missão, isso influencia no diagnóstico sobre a dislexia, que fica comprometido por nós 

educadores. De acordo com Fonseca (1999), o perfil da criança disléxica, mostra que o 

insucesso escolar, numa abordagem pedagógica equivocada, traz a tona problemas não 

diagnosticados corretamente pelo profissional de educação, como por exemplo: 

 

Atraso na aquisição das primeiras palavras; 2) Fala inadequada; 3) Dificuldade de aprendizagem e de retenção 

(memória) das palavras impressas 4) Inversões e rotações na escrita e omissões e substituições na leitura; 5) 

Repetição de erros ortográficos; 6) Problemas de lateralização e dominância cerebral; 7) Confusão em seguir 

instruções e direções, quer no espaço, quer no tempo, como, por exemplo, direita e esquerda, em cima e embaixo, 

ontem e amanhã; 8) Dificuldade em encontrar a palavra adequada  na expressão oral; 9) Escrita ilegível e 

incompreensível, para referir os mais               significativos (FONSECA, 1999, p.33,34). 

 

Sobre o assunto Gonçalves (2011), fala da importância da intervenção depois de se ter realizado 

um diagnóstico corretamente. Os pais, educadores e professores devem estar sempre atentos às 

dificuldades destas crianças, para que possam através de novas tecnologias, fazer novos 

programas de inclusão social e o tratamento médico psicopedagógico adequado. A criança 

disléxica precisa de cuidados especiais para que no futuro possa obter sucesso nos seus estudos 

e uma boa relação social de convivência no meio em que vive, tanto escola quanto na família. 

As alterações da linguagem na criança  disléxica, “situam-se entre os mais frequentes problemas 

do desenvolvimento, atingindo  3 a 15% das crianças, e podem ser classificadas em atraso, 

dissociação e desvio”  (SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004, p.3). 

 

OS DIREITOS LEGAIS DAS CRIANÇAS DISLÉXICAS 

Crianças disléxicas têm direitos especiais assegurados por lei, podendo contar com um período 

de tempo estendido para realizar as provas escritas (ou ainda, fazer as provas oralmente) e usar 

livremente uma calculadora. Não surpreende, portanto, que um número cada vez maior de 

crianças, cheguem aos consultórios e serviços de saúde, às vezes, antes mesmo de completarem 

7 anos de idade, com uma suspeita de dislexia formulada pelo professor ou pela própria família 

(RUBINO, 2008). 

Devido a gravidade desse distúrbio, como bem expressou a especialista Isabel Monteiro da 

Silva Outuki: “muitos fatores podem intensificar este quadro: quando o método não condiz com 

o raciocínio deste aluno, o professor é inábil e há a falta de atendimento neurológico e 

psiquiátrico” (OUTUKI; BLANCO, 2013, p.7). 

A lei, também dos educadores em relação a criança disléxica; tanto no diagnóstico, bem como 

a relação de tratamento pedagógico que fazem frente a tudo aquilo que temos falado, tem como 

fundamentação a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional: 

 

Art. 5º - O diagnóstico da dislexia, em uma criança deve ser feito por uma equipe multidisciplinar e deverá ter um 

profissional das áreas de Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia. No caso das crianças menores de idade, o 

diagnóstico deve ser comunicado aos pais ou ao responsável. Art. 6º - O Ministério da Educação e da Saúde devem 

promover atividades para alcançar a identificação precoce dos alunos com dislexia. O resultado dessas atividades 

não é, contudo, um diagnóstico real da dislexia. Art.7º - Ao corpo docente e diretor de escolas de todos os níveis, 

incluindo as creches, fica assegurada uma formação adequada no que diz respeito às questões relacionadas com a 

dislexia. Como parte do programa anual de formação dos Profissionais da educação, inclui-se a utilização de 

ferramentas de aprendizagem eletrônica à distância. Art. 8º – A formação dos professores deve assegurar um 

conhecimento aprofundado das questões relativas à dislexia, uma sensibilização para a detecção precoce e 
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capacidade de aplicar estratégias pedagógicas adequadas. Art. 9º - Deve também ser assegurada a adequada 

formação e reciclagem dos profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico e reabilitação de pessoas com dislexia 

(GADELHA, 2009, p.2). 

 

Como profissionais da área devemos ficar atentos às leis, e às mudanças nesse aspecto, porque 

de acordo com a Portaria nº 1.793/1994-MEC, considera importante a complementação dos 

currículos de professores que integram junto com os educandos com necessidades especiais. A 

inclusão da disciplina no aspecto ético-político educacional da normalização e integração da 

criança disléxica e suas necessidades. Em primeiro lugar, nos cursos de Pedagogia, Psicologia 

e em todas as Licenciaturas. Foi ainda recomendado nos cursos de Ciência da Saúde: Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia, Terapia Ocupacional, e ainda no curso de Serviço Social e nos demais cursos, ou 

graduações de nível superior levando em consideração cada especificidade de cada curso 

(OLIVEIRA, 2013). 

Continuando nessa esfera de leis veja o que a Câmara dos Deputados aprovou em 2010, 

mediante o projeto de Lei de nº 7.081-B, de acordo com o Senado Federal: 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PROJETO DE LEI No 7.081-B, DE 2010 (Do Senado Federal) PLS Nº 402/2008 

OFÍCIO Nº 510/2010 – SF. Dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia e do Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade na educação básica; tendo pareceres: da Comissão de Seguridade Social e Família, 

pela aprovação deste e dos de nºs 5.700/09, 3.040/08, apensados, com substitutivo, e pela rejeição do de nº 

4.933/09, apensado (relatora: DEP. RITA CAMATA); e da Comissão de Educação, pela aprovação deste e dos de 

nºs 5.700/09 e 3.040/08, apensados, com substitutivo, e rejeição do de nº 4.933/09 (relatora: DEP. MARA 

GABRILLI). Pendente de parecer das Comissões: de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Projeto de Lei nº 7.081-B, DE 2010). 

 

De acordo com Barreto (1987), todos os profissionais da educação tem como base a 

determinação da lei de nº 5.540/68 e decretos correlatos (reforma do ensino superior), ainda sob 

a lei nº 5.692/71 (reforma do ensino primário e médio), o Parecer de nº 672/69 (formação 

pedagógica das licenciaturas) e o Parecer de nº 252/69, têm no fundo, uma mesma orientação. 

Em todos há uma tendência de encaminhar a questão da educação, fundamentalmente, como 

uma questão técnica, a ser resolvida por especialistas. Apesar dos anos a Pedagogia é 

regulamentada como aqueles que a possam exercer e devem ser, ou deviam ser especialistas de 

acordo com esses pareceres das Leis do Sistema de Educação no Brasil. A lei também ampara 

os profissionais da área para  contribuir no diagnóstico com esses alunos. Começando em 

primeiro lugar, com o Professor em sala de aula na observação do aluno e depois com os pais, 

e o encaminhamento      para um profissional de saúde, caso seja necessário, está regulamentado 

por lei: 

 

Art. 4º - O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado   mediante a garantia de: I – ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II – progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III – atendimento educacional especializado, gratuito 

aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; IV – atendimento gratuito 

em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI – oferta de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96. Brasília: MEC, 1996 (TEBET, 2005, p.63,64). 

 

O Manual de Práticas e Estágio Pedagógico, mostra como essa luta histórica valeu a pena, como 
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hoje dispomos de métodos interessantes para ajudar essas crianças disléxicas: “A Oficina 

Pedagógica pode ser considerada um espaço de aprendizagem individual ou coletivo. Como 

espaço de aprendizagem individual, ela pode ser usada, por exemplo, para  promover a 

aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais” (DIAS; SANTOS; CRUZ; 

GOMANE; JUNIOR; SIMÃO, 2010, p.66,67). 

É fato como primeiro procedimento adotado em sala de aula está fundamentado no Decreto- 

Lei de 2001: 

 

(Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro). Os diretores de estabelecimentos de ensino poderão contribuir de forma 

significativa para tornar as escolas mais adequadas às crianças com necessidades educativas especiais. Uma boa 

gestão escolar depende do envolvimento ativo e criativo dos professores, auxiliares, assim como uma cooperação 

eficaz do trabalho de equipe, destinado a satisfazer as necessidades dos alunos. (PINTO; RODRIGUES, 2012, 

p.31). 

 

Diante de tudo isso que hora foi apresentado, precisa-se refletir, reavaliar sobre a criança 

disléxica, como nosso dever em assisti-la, ajudá-la, acima de tudo como ato de cidadania. Como 

educadores muitos de nós também somos pais. Os especialistas Oliveira Barros (2009), 

explicam que tanto o professor, quanto a escola têm papéis fundamentais e decisivos no 

diagnóstico antes de chegar até um profissional da saúde. Essas crianças devem passar por uma 

equipe multidisciplinar na escola, para que o diagnóstico médico seja bem fundamentado. 

 

O TRATAMENTO DO DISLÉXICO NA ESCOLA E NA FAMÍLIA 

 

De acordo com Dewey (2002), afirma que o lar ideal teria naturalmente uma oficina, onde a 

criança poderia dar largas aos seus instintos construtivos. Teria um pequeno laboratório, onde 

as suas investigações seriam executadas, sob a supervisão dos pais. A vida da criança estender-

se-ia fora das portas, para o jardim, os campos e florestas circundantes. Ela teria direito às suas 

excursões, aos longos passeios em que se conversa serenamente, permitindo que o vasto mundo 

exterior lhe abrisse as suas portas. O tratamento para com o dislexo deve ser considerado com 

os avanços que a medicina, a pesquisa e o conhecimento científico tem alcançado nestes últimos 

anos. O quadro atual tem  ferramentas de preparação para o profissional da área pedagógica. 

Consequentemente, a família e os pais dos alunos disléxicos devem ter uma preocupação, não 

só com o desempenho dos seus filhos intelectualmente nas matérias, nos trabalhos, na agenda 

do colégio, mas também com a convivência dessas crianças no âmbito familiar. 

 

Nesta perspectiva inclusiva da educação e sabendo-se que cerca de 10% da população brasileira apresenta algum 

tipo de deficiência, torna-se imprescindível que nossa escola esteja preparada para lidar, no seu interior, com as 

diferenças. É preciso capacitá-la para trabalhar a unidade na diversidade. Para tal, faz-se necessário que os 

profissionais da escola sejam capazes de oferecer oportunidades de atendimento educacional, que prevejam as 

necessidades, as limitações, as potencialidades e os interesses de cada aluno, ou seja, individualizando o ensino de 

acordo com sua necessidade específica. Notadamente, a partir do início deste século (XX), graças ao 

desenvolvimento científico e ético da humanidade, estudos vêm mostrando que as diferenças individuais, quer sob 

o ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, quer sob o ponto de vista físico ou sensorial, não constituem uma 

fatalidade irremovível, nem desabilita as pessoas para a plenitude de suas realizações pessoais e sociais. Cada 

indivíduo, com personalidade própria e padrões específicos de desempenho, é dotado de um potencial que, 

convenientemente orientado, pode permitir, quase sempre, a sua auto realização (JÚNIOR, 1999, p.13). 

 

Haja vista que essa filosofia de pensamento não vê a escola como uma organização em sua 



 

 

Florianópolis, Ed.11, n.01, Maio/2022 - ISSN/2675-5203 44 

estrutura formal, “mas foca toda sua atenção para a organização informal, ou seja,  para as 

relações sociais não previstas em regulamentos ou organogramas” (SILVA, 2006, p.20). 

O especialista Silva (2007), explica ainda que crianças disléxicas precisam de uma avaliação 

de um psicopedagogo, em que serão feitos testes e exames com elas. E deve ser feito então todo 

um planejamento pedagógico, incorporando essas crianças com distúrbio de dislexia e outras 

com necessidades especiais. Dentro de uma estrutura de acolhimento, respeito e amor, 

dedicação e um acompanhamento dos pais, nesse tratamento com esses profissionais chamamos 

de educação psicomotora. 

 

Em diferentes práticas pedagógicas observa-se que o uso dos jogos na Educação Infantil, quase sempre se 

fundamenta nos estudos sobre seu papel no desenvolvimento infantil. Talvez este fato já possa ser considerado 

suficiente para justificar a importância da atividade lúdica na aprendizagem, como recurso psicopedagógico 

(CARON, 2010, p.9). 

 

O TRATAMENTO DOS PROFISSIONAIS JUNTO AOS DISLÉXICOS 

 

No pensamento de Perrenoud (2001), a ideia é de que a organização escolar não nasceu pronta 

como muitas pessoas entendem que foi. Ele explica que a questão da organização da 

escolaridade, interessa normalmente aos historiadores, aos sociólogos, aos especialistas em 

educação comparada e, por outras razões, aos responsáveis pelas administrações escolares. 

Talvez ela também deve se interessar àqueles que querem combater o fracasso escolar e reduzir 

as desigualdades, sobretudo por meio de uma diferenciação crescente do ensino. De fato, a 

pedagogia diferenciada, encontra rapidamente limites se encerrada na organização atual da 

escolaridade. Historicamente, a  forma escolar de educação nem sempre foi associada a uma 

organização em graus de programa. Esta última foi inventada pelos primeiros colégios, no 

século XVI ou XVII, de acordo com Chartier, Julia e Compere em sua obra de 1976. Sem se 

tornar imediatamente a única forma de estruturação dos conteúdos. Na escola primária, ela só 

se impôs progressivamente, tanto contra formas mais individualizadas, quanto contra o ensino 

mútuo, e organizado. 

Considera-se que a atenção à diversidade escolar deve se concretizar em medidas              que 

levam em conta não só as capacidades intelectuais e os conhecimentos dos alunos, mas, 

também, seus interesses e motivações. Como explica Silva (2006), essa diversidade está 

focalizada no direito de acesso à escola que visa à melhoria da qualidade de ensino e 

aprendizagem para todos, irrestritamente, bem como as perspectivas de desenvolvimento e 

socialização. A escola nesse contexto, busca consolidar o respeito às diferenças, enquanto não 

elogie a desigualdade. As diferenças vistas não como obstáculos para o cumprimento da ação 

educativa, mas, podendo  e  devendo ser fatores  de enriquecimento. A diversidade existente na 

comunidade escolar, contempla uma ampla dimensão de características para esses alunos. 

Necessidades educacionais podem ser identificadas em diversas situações representativas de 

dificuldades de aprendizagem, como decorrência de condições individuais, econômicas, ou  

socioculturais dos alunos Silva (2006), detalha alguns principais procedimentos: 

● crianças com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais 

diferenciadas; 

● crianças com deficiência e bem dotadas; 

● crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas; 
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● crianças de populações distantes ou nômades; 

● crianças de minorías lingüísticas, étnicas ou culturais; 

● crianças de grupos desfavorecidos ou marginalizados. 

Outro especialista Penna (2012), mostra uma necessidade da escola em ter um projeto 

pedagógico bem definido, para a atender as necessidades de alunos especiais principalmente os 

disléxicos que é o nosso foco: 

 

1. Ensino Itinerante – Prestação de serviços, por um professor especializado, que visita várias escolas 

comuns, que recebem alunos excepcionais. Esse professor especializado atende tanto aos professores, para orientá-

los, quanto aos próprios alunos; 

2. Sala de Recursos – É uma sala que conta com materiais e equipamentos especiais, na 

qual o professor especializado, fixo na escola, auxilia os alunos nos aspectos específicos,   sem que precisem de 

ajuda para se manterem na classe comum. Na maioria dos locais, esse profissional também presta atendimento aos 

professores das classes comuns, aos demais profissionais da escola e à família dos alunos; 

3. Classe Especial – Instalada em escola comum, caracteriza-se pelo agrupamento de alunos 

classificados como da mesma categoria de excepcionalidade, que estão sob a responsabilidade de um professor 

especializado. Tem sido mais utilizada para alunos deficientes mentais educáveis; 

4. Escola Especial ou Educação Especial – É aquela que foi organizada para atender específica e 

exclusivamente, aos alunos excepcionais. Algumas atendem apenas a um tipo de excepcionalidade, outras já 

atendem a diferentes tipos. Tem sido bastante criticada por reduzir o convívio do aluno excepcional com outras 

crianças não portadoras de desvios, bem como pelo estigma de que são objetos tanto a escola, como seus alunos 

(PENNA, 2012). 

 

Baseamos-se nas orientações de Teles (2004), a partir da primeira infância, fase pré- primária 

e o primário. A criança tem dificuldade em pronunciar uma palavra pela primeira vez, ou, em 

pronunciar corretamente palavras complexas, isso pode ser apenas um problema de articulação. 

As incorreções típicas da dislexia são a omissão e a inversão de sons em palavras como fofos, 

pipocas/pipocas. No jardim de infância e pré-primária, os profissionais da educação vão entrar 

de forma mais plena com as crianças disléxicas. O professor deve estar atento à linguagem 

«bebé» persistente; frases curtas, palavras mal pronunciadas, com omissões e substituições de 

sílabas e fonemas. Dificuldade em aprender: nomes de cores (verde, vermelho), de pessoas, de 

objectos, de lugares... Dificuldade em memorizar canções e lengalengas, dificuldade na 

aquisição dos conceitos temporais e espaciais básicos como: ontem/amanhã; amanhã/amanhã; 

direita/esquerda; depois/antes. Dificuldade em aperceber-se de que as frases são formadas por 

palavras e que as palavras se podem segmentar em sílabas. Não saber as letras do seu  próprio 

nome. E ainda ter dificuldade em aprender e recordar os nomes e os sons das letras. 

Na sua orientação Teles (2004), explica que no primeiro ano de escolaridade, os professores 

devem se atentar para as dificuldades da compreensão das palavras, se podem segmentar em 

sílabas e fonemas, em associar as letras aos seus sons, em associar a letra «éfe» com o som “f”. 

Aqui ocorrem as queixas dos pais e dos professores em relação às dificuldades de leitura e 

escrita. Erros de leitura por desconhecimento das regras de correspondência grafofonêmica: 

vaca/faca; janela/janela; calo/galo. Dificuldade em ler monossílabos e em soletrar palavras 

simples: ao, os, pai, bola, rato. Recusa ou insistência em adiar as tarefas de leitura e escrita. 

Ocorre a necessidade de acompanhamento individual do professor para prosseguir e concluir 

os trabalhos. Relutância, lentidão e necessidade de apoio dos pais.  

A partir do segundo ano de escolaridade, vem os problemas de leitura: progresso muito lento 

na aquisição da leitura e ortografia. Dificuldade, necessitando de recorrer à soletração, quando 

tem que ler palavras desconhecidas, irregulares e com fonemas e sílabas semelhantes. Insucesso 
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na leitura de  palavras polissilábicas. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O TRATAMENTO DO DISLÉXICO 

 

Foi notado por Davis (2004), que a dislexia tem suas peculiaridades. Quando encarada da forma 

comum como pensamos, entendemos apenas como causadora de problemas como: leitura, 

escrita, ortografia, matemática, troca de letras ou palavras, lentidão de aprendizagem.  

O distúrbio da aprendizagem é apenas um aspecto da dislexia. A um pensamento atualizado, 

que as mentes dos disléxicos funcionam do mesmo modo que as mentes dos grandes gênios. O 

problema que eles têm com leitura, escrita, ortografia e matemática não significa que sejam 

burros e muito menos débeis mentais. De acordo com as novas descobertas, a mesma função 

mental que produz um gênio, pode também produzir esses problemas. Na verdade, a função 

mental causadora da dislexia é um dom, uma habilidade natural, um talento que o dislexo tem. 

Dentro dessa fundamentação Barbosa (2014), faz-se necessário compreender que a intervenção 

inicial em crianças disléxicas, deve possuir um caráter preventivo e, em seguida ser reeducativo 

e desenvolvido em clínicas, consultórios psicológicos para a identificação dos motivos que 

provocam os problemas de aprendizagem, como o déficit intelectual, as incapacidades físicas, 

sensoriais, as inadaptações grupais, a imaturidade psicomotora, a ausência dos pré-requisitos 

básicos para a alfabetização, métodos de ensino inadequados, fatores emocionais,  entre outros. 

A dislexia pode ser de origem genética, ou, neurológica, “contando também com a história 

familiar positiva: entre 23% e 65% das crianças com pais disléxicos desenvolvem o transtorno” 

(OUTUKI; BLANCO, 2013, p.12). Todo esse procedimento ainda tem “a distribuição e 

divulgação do material, isso fará com que o conceito de dislexia seja mais difundido na 

sociedade, acelerando o diagnóstico e minimizando o preconceito” (ZAMBON, 2014, p.22). 

Em sua pesquisa Gonçalves (2011), observou que desde as últimas décadas do século XIX 

(dezenove), reconheceu-se a existência de crianças com uma capacidade de compreensão 

normal, mas com grandes dificuldades na aprendizagem da leitura. Até então tudo que se sabia 

sobre as dificuldades de aprendizagem eram entendidas como um déficit do nível intelectual. 

Não se fazia nenhuma distinção de categorias que particulariza se a intervenção. O tempo 

passou e a medicina evoluiu, e à medida que se generalizou a instrução escolar, as tecnologias, 

começou-se a descobrir que existia de fato um grupo de crianças que não poderiam ser 

encaradas como débeis mentais, ou retardadas,  eram as as crianças disléxicas, um novo desafio!  

Foi identificado por Bagatini (2010), que as pessoas com necessidades educativas especiais 

devem ter acesso às escolas regulares, que deveriam integrá-las em uma pedagogia centrada na 

criança, capaz de satisfazer essas necessidades. Não existe escola alternativa, ou especializada 

para a criança disléxica, a sua deficiência não justifica ter um direcionamento escolar só para 

esse tipo de aluno. “O  professor deve ter em mente que avaliar seus alunos, também é avaliar 

o próprio trabalho  pedagógico. É preciso que o professor tenha clareza de quais estão por trás 

do processo de avaliação que está propondo” (ZUPPO, 2014, p.129). 

É responsabilidade do Estado proporcionar as condições necessárias nas escolas para que      a 

inclusão seja o presente e não o futuro. “Os dados do estudo referem que os inquiridos 
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Conhece ou não 
conhece o assunto 
dislexia entrevista com 
12 professores 

50 prático 

consideram que o elevado número de alunos por turma, dificulta a implementação de uma 

estratégia de intervenção adequada às especificidades dos alunos com dislexia” (CANCELA, 

2014, p.6). 

 

Dislexia Adquirida – Fonológica: Dificuldade no uso do procedimento sub léxico por lesão cerebral. Superficial: 

Dificuldade no uso do procedimento léxico por lesão cerebral. Profunda: Dificuldade no uso de ambos os 

procedimentos. Dislexia Evolutiva – Fonológica: Dificuldade na aquisição do procedimento sub léxico por 

problemas fonológicos, perceptivo-visuais e neurológicos. Superficial: Dificuldade na aquisição do procedimento 

léxico por problemas fonológicos, perceptivo-visuais e neurobiológicos. Mista: Dificuldade na aquisição de ambos 

os procedimentos por problemas fonológicos, perceptivos- visuais e neurobiológicos (ABREU, 2012, p.30). 

 

Hoje temos grandes profissionais, tanto na saúde, quanto na educação, com métodos bem mais 

desenvolvidos para melhor avaliar, diagnosticar uma criança com problemas de desatenção,        

concentração e fala até ser feito um diagnóstico bem preciso. Tais crianças jamais podem ser 

consideradas como débeis mentais, retardadas, coisas do gênero, são crianças sim com 

dificuldade na leitura, na atenção, na apreensão da matéria dada pelo professor, mas normais, 

só necessitando de uma melhor atenção dos profissionais de educação: professores, 

coordenadores e seus pais. 

 

APLICAÇÃO PEDAGÓGICA NO ALUNO DISLÉXICO 

 

Resultados e Análises da pesquisa de campo, para o desenvolvimento desta temática utilizou-

se a pesquisa de campo, no qual foi realizada em 2 escolas de Ensino Fundamental da Cidade 

de Fortaleza-CE, E.M.E.I.F (Professor José Círio Pereira Filho, e a escola E.M.E.I.E.F 

(Professora Norma Célia Pinheiro Crispim). Os entrevistados foram professores de Ensino 

Fundamental da rede pública, com o objetivo de verificar o grau de conhecimentos dos 

professores sobre a dislexia na Educação Infantil e Fundamental. Nesse       início da pesquisa 

dos doze profissionais na área de Educação que foram consultados, apresentamos um gráfico 

relacionando a primeira pergunta do questionário: se os mesmos conheciam o termo dislexia? 

Todos responderam que sim, conheciam o termo e o assunto dislexia. É bom ressaltar que 25% 

dos entrevistados responderam que conheciam o termo na prática de forma direta e 25% 

responderam que tem o conhecimento prático sobre o assunto no sentido de terem trabalhado 

indiretamente, ou seja tiveram contato com um aluno disléxico, contudo não trabalhou 

diretamente com o mesmo, mas, foi com outro profissional na mesma escola. Dos professores 

pesquisados, 50% não têm conhecimento prático, enquanto que 25% têm o conhecimento 

prático de forma direta sobre a dislexia e 25% têm conhecimento do assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Nível de conhecimento dos professores pesquisados sobre dislexia relacionado a 

primeira pergunta do questionário, segue o gráfico: 
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Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Na segunda pergunta foi questionado, qual é a opinião do profissional que melhor define a  

dislexia? Encontramos nesta busca de definição no questionário apresentado, que 100% dos 

profissionais de Educação, responderam que nada tem relação com a preguiça e desmotivação, 

mas sim com dificuldade funcional. O que ficou claro nessa segunda pergunta é que todos 

responderam que era a dificuldade, contudo não definiram essa dificuldade. Na verdade, percebi 

que é aqui que a maioria dos professores têm dificuldades de definir a dislexia como uma causa 

psicológica ou biológica. A dificuldade de aprendizagem é um resultado, mas faltou ao ver uma 

melhor definição nas respostas, sobre a causa dessa dificuldade, isso será melhor esclarecido 

no gráfico da décima pergunta ,                     sobre o fator causador da dislexia. 

 

Gráfico 2.  Resposta sobre a definição o que é dislexia gráfico relacionado à segunda pergunta do questionário, 

segue o gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Perguntado aos professores se durante sua carreira acadêmica já tinham trabalhado com aluno 

disléxico, a resposta foi, sete responderam que sim, e, cinco responderam que não; a variação 

de quase 50% de ambos os lados se deu devido os casos de contato prático direto   e indireto, 

os dados ficaram de forma aproximada, 42% para não e 58% para sim, podendo ficar 50% 

tecnicamente empatados. Esperava-se esse resultado devido ao contexto desde o    início, em 

que 50% responderam que tinham conhecimento prático e outros conhecimento apenas teórico. 

Dessa forma, houve total sincronia com o contexto das experiências com alunos disléxicos, 

respondidos pelos profissionais na área de Educação, tanto no Ensino Infantil, bem como no 

Fundamental. 
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Gráfico 3. Resposta dos professores pesquisados se já tinham trabalhado com algum aluno disléxico gráfico 

relacionado a terceira pergunta do questionário, segue o gráfico: 

     

      Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Perguntado aos profissionais de Educação se atualmente tinham algum aluno disléxico. Dos 

doze professores entrevistados, oito responderam que no momento possuíam alunos disléxicos 

em sua sala de aula e quatro responderam que não tem assistido no momento nenhum aluno 

disléxico em sua sala de aula. Aqui já se nota uma grande diferença na prática  do profissional 

que lida com essa realidade. 

 

Gráfico 4. Assistência aos alunos disléxico gráfico relacionado a quarta pergunta do questionário, segue o 

gráfico: 

 

 Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Quando perguntado aos mesmos se no meio de seus trabalhos, em sala de aula se haviam leitores 

deficientes, ou seja alunos com dificuldade na leitura. Dez responderam que sim, tinham alunos 

com deficiências na leitura e somente dois responderam que não tinham nenhum aluno com 

essa deficiência na leitura. 

 

Gráfico 5. Resposta sobre déficit de alunos com dificuldade na leitura gráfico relacionado a quinta pergunta do 

questionário, segue o gráfico: 
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 Fonte. Dados do autor, 2017. 

 

Quando perguntado sobre o nível de leitura da maioria dos alunos, aos doze professores, passei 

três opções de resposta: regular, bom e ruim. Dos entrevistados nenhum respondeu o ítem ruim, 

mas, para minha surpresa 50% respondeu bom e 50% respondeu regular. 

 

Gráfico 6. Nível de leitura dos alunos gráfico relacionado à sexta pergunta do questionário, segue o gráfico: 

 

    Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Perguntado aos profissionais sobre os pais dos alunos, que têm dificuldade na leitura ou escrita, 

se os mesmos têm conhecimento desses problemas, dos doze professores avaliados ,          8 

responderam que sim, os pais têm esse conhecimento de tal dificuldade, e 4 não tem 

conhecimento. Em percentual são 33% dos pais que não tem conhecimento da dificuldade dos 

filhos e 67% têm esse conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7.  Conhecimento dos pais sobre a condição dos alunos com dificuldade de leitura gráfico relacionado 

com a sétima pergunta do questionário, segue o gráfico: 
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            Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Perguntado aos profissionais de Educação Infantil e Ensino Fundamental sobre os pais dos  

alunos com problema de leitura, se os mesmos participavam da vida escolar do seus filhos,  

obtive a seguinte resposta dos doze entrevistados: cinco responderam que os pais não 

participam e sete responderam que sim os pais participam e acompanham os filhos. Me 

surpreendi porque quase 50% dos pais não acompanham seus filhos com deficiência de leitura. 

Nos dados anteriores 67% dos pais conheciam os problemas de leitura dos filhos e 33% dos 

pais não conheciam, logo chegamos a entender que tem pais que tem conhecimento do problema 

de leitura dos filhos, mas tudo indica, que estão ignorando as necessidades dos filhos; haja vista 

que 67% conhecem, e 42% acompanham. Então os 58% que não acompanham ou não 

participam da vida escolar do filho, proporcionalmente 25% desses pais não participam por 

negligência, haja vista que 33% conhecem, mas não querem   participar de forma consciente. 

 

Gráfico 8 Avaliação dos pais dos alunos com dificuldade de leitura gráfico relacionado a oitava pergunta do 

questionário, segue o gráfico: 

                          Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Quando perguntado aos profissionais de Educação se os mesmos já tinham participado de algum 

curso sobre inclusão escolar voltado para o aluno disléxico. Sete responderam que não e cinco 

responderam que já tinham participado. 

 

 

Gráfico 9. Professores capacitados e não capacitado para lidar com alunos disléxicos gráfico relacionado a nona 

pergunta do questionário, segue o gráfico: 
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 Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Na décima pergunta do questionário com os professores foi perguntado, qual a opinião dos    

mesmos sobre a origem da dislexia, se é um fator psicológico ou biológico? Dos doze 

entrevistados, nove (75%) responderam que o fator causador da dislexia era o biológico e três  

( 25%), responderam que era o psicológico. 

 

Gráfico 10. Causa da dislexia biológico ou psicológico gráfico relacionado a décima pergunta do questionário, 

segue o gráfico: 

 Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

Perguntado aos profissionais sobre a causa da dislexia, se é decorrente da formação educacional 

que o aluno teve ou tem? Eles responderam de forma quase unânime que não! 

A criança não tem dislexia por questões de formação educacional; e somente um professor, 

respondeu que sim por causas educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.  Causa da dislexia gráfico relacionado a décima primeira pergunta do questionário, segue o gráfico: 
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               Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

A última pergunta feita foi, qual seu cargo na escola em que trabalha. 100% responderam que 

são professores.  

Todos esses gráficos foram feitos no período letivo de aulas no início do ano vigente, fevereiro 

de 2017. Procurei o máximo de imparcialidade na coleta desses dados. Tive algumas 

dificuldades porque muitos desses professores que entrevistei não tiveram muita motivação em 

responder. Percebi uma desconfiança sem sentido, como se tal levantamento de dados pudessem 

de alguma forma prejudicar no seu trabalho. Não fiz com      mais profissionais devido a 

dificuldade de encontrar pessoas disponíveis para responder esse questionário de doze 

perguntas. 

 

Gráfico 12. Causa da dislexia no ambiente educacional gráfico relacionado a décima segunda pergunta do 

questionário, segue o gráfico: 

 
 Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste presente trabalho definimos o termo dislexia com uma disfunção neurológica decorrente 

de aspectos funcionais do cérebro e que se constitui numa dificuldade de aprendizagem e, não 

em uma incapacidade da criança. De fato é um distúrbio, contudo não sabemos com precisão 

qual sua origem genética, ou adquirida. Vimos que AIDA (Associação Internacional de 

Dislexia), definiu como um transtorno na área da leitura, escrita e soletração, que pode vir 

acompanhada de outras dificuldades. Foi realizada uma pesquisa qualitativa para coleta de 

informações a respeito da dislexia, em Fortaleza com  educadores da área do ensino 
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Fundamental. Fui ao campo, conversei com esses profissionais, coletei dados importantes e 

nesse trabalho de pesquisa de campo abordei alguns professores do 1º ao 5º ano do 

Fundamental. E, foram apreendidas por mim, informações que passei por meio de gráficos, 

nesse breve levantamento de estatística sobre o assunto dislexia. 

Esse trabalho monográfico tem como principal finalidade melhorar o entendimento por parte 

dos docentes, pais e familiares e até mesmo daqueles que possuem este distúrbio. Desde quando 

o Ministério da Educação e a Secretária de Educação Especial do Senhor Presidente Fernando 

Henrique Cardoso de Melo, trouxe a cartilha que apresenta oficialmente o compromisso dos 

educadores com os portadores com limitações       especiais cognitivas. Em que os currículos 

devem ter uma base nacional comum, conforme determinado nos Artigos 26, e 32 da LDBEN, 

a ser suplementada, ou, complementada por uma parte diversificada, exigida, inclusive dentro 

das características  próprias de cada aluno. 

Essas dificuldades de aprendizagem na escola que apresentam-se de forma rotineira, 

compreendendo desde situações mais simples, ou transitórias. De acordo com Tebet (2005), 

podem ser resolvidas de forma espontânea no curso do trabalho pedagógico. Mesmo aquelas 

situações mais complexas, ou permanentes – que requerem o uso de recursos, ou técnicas 

especiais para que seja viabilizado o acesso ao currículo por nós educadores. Atender a esse 

contínuo de dificuldades, requer respostas adequadas de adaptação para resolvê-las. Chegamos 

a definição que os profissionais da escola, são de fato importantíssimos; mas a participação de 

amigos se estendendo ao seio familiar, tem muito a promover um melhor desenvolvimento pelas 

qualidades do outro, incentivando a tolerância, a cooperação mútua. 

Abordamos também a questão do tratamento do disléxico que começa por profissionais e toda 

uma equipe multidisciplinar. Falamos sobre a cultura antibullying, em que serve de uma 

conscientização nas escolas por professores, alunos e nas famílias dos alunos. Mostramos que 

o profissional deve perceber as necessidades educacionais que podem ser identificadas em 

diversas situações individuais, econômicas, socioculturais dos alunos. 

Nesse contexto como da educação, fiquei muito surpreso nessa entrevista por mim realizada, 

surpreso no sentido negativo! Pontuamos a questão em que a dislexia é um distúrbio da 

linguagem, especialmente dos sons da fala, que prejudica a leitura e a escrita. Algumas respostas 

de profissionais na área de educação, no mínimo me deixaram numa profunda reflexão comigo 

mesmo, em relação aos caminhos que devo traçar nessa etapa final de conclusão do curso, bem 

como vou desempenhar meu papel como professor, futuramente em relação ao tema por mim 

abordado neste trabalho monográfico. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que tenho 

que ser um profissional que de fato, não apenas tenha uma formação superior. Devo continuar 

estudando, aprendendo           e me especializar no assunto que me prontifiquei a dedicar-me 

nessa Licenciatura. A segunda foi não posso ser um profissional incompleto. 

A segunda, foi que percebi que muitos colegas, quando perguntei se fizeram algum curso    sobre 

inclusão escolar voltado para alunos disléxicos, sete responderam que não e cinco responderam 

que já tinha participado. Isso me chamou atenção, que a maioria não fez e a menoria fez. Ao 

meu ver, uma falha no interesse desse profissional, haja vista que estamos trabalhando com 

vidas e não apenas com números. Outra pergunta foi qual a causa da dislexia biológica, ou 

psicológica. Pela própria pesquisa deste trabalho sobre dislexia é uma incapacidade específica 

de aprendizagem, de origem incerta, caracterizada por dificuldades na aprendizagem da leitura 

e da escrita. É uma perturbação que necessita de  intervenção precoce e especializada. Dos 
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entrevistados, 25% deles responderam que a causa da dislexia era um fator psicológico. Essa 

divisão de interpretações está em nosso dia a dia, mostrando que nem os grandes estudiosos 

conseguiram responder essa questão, o que dirá de nós! Isso me faz lembrar que sublinha que 

existe “uma grande diferença entre uma medição psicológica e um diagnóstico psicológico” 

(VIGOTSKI, 2008, p.24). 

Isso serve como conceito para separarmos que nem todo problema psicológico serve como 

diagnóstico para dislexia. Entendo que a dislexia traz sim, como consequência problemas de 

ordem psicológicas, mas, também é de origem biológica e genética. Apesar de que 100% dos 

entrevistados responderam que tinham conhecimento teórico sobre o assunto. Outra resposta 

foi sobre a avaliação do nível de leitura dos alunos, 50% dos professores responderam bom, e, 

50% regular; isso não me satisfez como resposta, haja vista que estamos falando de 

competências de profissionais da rede pública na mesma escola, usando o mesmo método e 

todos nivelados no quesito de formação acadêmica. Nesse caso acredito que o problema, não 

esteja no método e nem na escola em si; uma vez que 50% estão relacionados a um bom nível 

de leitura. Vejo a falta de interesse tanto de     professores, coordenadores e pais de alunos em 

não levar esse aluno para uma avaliação psicológica adequada. 

Perguntei sobre o interesse dos pais em relação em acompanhar o desenvolvimento dos seus 

filhos na escola. De acordo com a resposta, 31% dos pais não têm mostrado interesse em 

estarem atentos ao desempenho dos seus filhos nas tarefas escolares, bem como sua 

produtividade. Isso nos mostra que por trás desse desinteresse, existe uma escola sem interesse, 

professores sem interesse é um ciclo de coisas que precisam ser revistas e corrigidas. Até porque 

com base na resposta de 99% dos professores avaliados quando perguntados por mim sobre a 

causa da dislexia se é decorrente da formação educacional que o aluno teve, ou tem, eles 

responderam todos que não! A criança não tem dislexia por  questões de formação educacional; 

e somente um professor respondeu que sim. Isso mostra que a escola de forma até inconsciente 

está para ajudar, cooperar, contribuir, aperfeiçoar, zelar, amar, corrigir e acima de tudo acolher 

e construir caminhos para que esse tipo de aluno não seja mais um dado nos registros de descaso 

estatísticos sobre o mal uso da pedagogia com alunos disléxicos. 
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RESUMO 

Este trabalho, cujo objetivo central é de investigar sobre as mulheres negras e as dificuldades acerca da entrada no 

mercado de trabalho no Brasil. Neste sentido, o problema central da pesquisa é: Como a mulher negra, enfrenta as 

dificuldades para inserção no mercado de trabalho, considerando os fatores que desencadeiam a discriminação? A 

relevância deste estudo se dá, na análise da diversidade cultural e no racismo, como variáveis a serem analisadas 

na entrada da mulher negra imigrante no Brasil, tratando-se o preconceito, como fator determinante que afeta os 

estrangeiros e está relacionado à origem social destes, em virtude de sua origem étnico-racial. Sofrendo muitas 

vezes, estereótipos em decorrência da cor de pele ou referente à sua própria nacionalidade. A metodologia neste 

estudo é qualitativa com viés descritivo para discutir sobre o tema.  

Palavra -chave: Mulher. Negra. Trabalho. Discriminação. Racismo.  

 

ABSTRACT 

This is work, whose main objective is to investigate black women and the difficulties about entering the labor 

market in Brazil. In this sense, the central problem of the research is: How does the black woman face the difficulties 

to enter the labor market, considering the factors that trigger discrimination? The relevance of this study is, in the 

analysis of cultural diversity and racism, as variables to be analyzed in the entry of black immigrant women in 

Brazil, treating prejudice as a determining factor that affects foreigners and is related to their social origin, due to 

its ethnic-racial origin. Suffering often, stereotypes due to skin color or referring to their own nationality. The 

methodology in this study is qualitative with a descriptive bias to discuss on the topic. 

Keyword: Woman. Black. Labor. Discrimination. Racism. 

 

ABSTRACTO 

Este trabajo, cuyo principal objetivo es investigar a las mujeres negras y las dificultades para entrar en el mercado 

de trabajo en Brasil. En ese sentido, el problema central de la investigación es: ¿Cómo enfrentan las mujeres negras 

las dificultades de ingreso al mercado laboral, considerando los factores que desencadenan la discriminación? Se 

da la relevancia de este estudio, en el análisis de la diversidad cultural y el racismo, como variables a ser analizadas 

en la entrada de mujeres negras inmigrantes en Brasil, considerando el prejuicio como un factor determinante que 

afecta a las extranjeras y está relacionado con su origen social. por su origen étnico-racial. Sufriendo muchas veces, 

estereotipadas por el color de la piel o referidos a la propia nacionalidad. La metodología en este estudio es 

cualitativa con un sesgo descriptivo para discutir el tema.  

Palabra clave: Mujer. Negro. Trabajo. Discriminación. Racismo. 

 

INTRODUÇÃO 

Allport (1954) apud Lima; Vala (2004), discorrem sobre a definição do preconceito como uma 

atitude hostil contra uma pessoa, simplesmente pelo fato dela pertencer a um grupo 

desvalorizado socialmente. Segundo esta definição e pelo fato de a existência de vários grupos 

serem considerados socialmente desvalorizados, tem-se diversos tipos de preconceitos, de 

acordo ao pertencimento de grupos minoritários, em uma determinada sociedade, estes podem 

ser: grupo social. Devido a este fato, este artigo tratará sobre dois grupos minoritários, são estes:  

mulheres e negras. 

Este trabalho propôs investigar sobre as mulheres negras e as dificuldades acerca da entrada no 

mercado de trabalho no Brasil. Neste sentido, o problema central da pesquisa é: Como a mulher 
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negra, enfrenta as dificuldades para inserção no mercado de trabalho, considerando os fatores 

que desencadeiam a discriminação? Em seguida será retratado sobre a justificativa deste estudo. 

A relevância deste estudo se dá, na análise da diversidade cultural e no racismo, como variáveis 

a serem analisadas na entrada da mulher negra no Brasil, tratando-se o preconceito, como fator 

determinante que afeta as pessoas negras, principalmente as mulheres, por já ter a diferenciação 

de gênero, e está relacionado à origem social destas, em virtude de sua origem étnico-racial. 

Sofrendo muitas vezes, estereótipos em decorrência da cor de pele. 

A contribuição desta pesquisa, a academia se dá ao fato das demonstrações acerca das situações 

problemáticas em decorrência da integração ou inclusão em termos de tratamento desigual de 

alguns grupos com o mesmo perfil étnico, e de status social no mercado de trabalho no Brasil. 

E os objetivos da pesquisa são determinantes, acerca do desenvolvimento do trabalho, que serão 

demonstrados abaixo. 

Diante a tanto preconceito quanto ao gênero, a mulher negra ainda sofre com discriminação de 

raça. Este assunto é de extrema importância a ser discutido, buscando levar ao leitor informação 

e conscientização em relação a estas discriminações. A discussão tende a levar a reflexão, 

objetivando um país sem discriminações, preconceitos e desigualdades. 

Para a elaboração do estudo será feita uma revisão bibliográfica acerca da história e evolução 

dos desafios encontrados por mulheres negras, bem como, o levantamento de dados 

quantitativos de organizações governamentais e não governamentais, livros, artigos acadêmicos, 

dissertações e teses. 

Os dados serão analisados no contexto brasileiro, visando corroborar com a tendência de 

eventual aumento ou diminuição das dificuldades vivenciadas pelas mulheres negras, utilizando 

a ótica da Teoria Crítica Marxista. 

Neste contexto, o Zorate (2009), discorre que, teoricamente, a instintividade do grupo reduz o 

preconceito, pois ele recanaliza a percepção da concorrência entre os dois grupos. Assim, os 

efetivos altamente similares são percebidos frequentemente como uma ameaça ao grupo. Na 

medida em que dois grupos são distintos (ou são percebidos como distintos), a concorrência 

entre os grupos é reduzida e, portanto, é o preconceito. 

 

MULHER NEGRA NO MERCADO DE TRABALHO EM CARGOS DE LIDERANÇA 

 

O “teto de vidro” ou “labirinto da liderança” trata-se de uma metáfora, sobre as barreiras 

invisíveis, que impossibilita a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Pode-se constatar 

que, houve um período em que essas dificuldades eram absolutas, pois com o avanço do tempo, 

as mulheres têm conseguido passar por estes bloqueios. 

Pode-se constatar de acordo com os dados do Ethos (2018) que, as mulheres têm alcançado 

empregabilidade, no entanto, nas ocupações de liderança, as mulheres estão com pouca 

representatividade, principalmente nos casos de mulheres negras. Dessa forma, este trabalho se 

justifica, pois busca obter a compreensão dos fatores, que levam a este fator. E as empresas 

devem utilizar mecanismos de diversidade, para que consigam ter um ambiente de trabalho 

diverso, levando-se em conta, apenas a competência e habilidades dos colaboradores e não a 

raça, cor e gênero. 

Os tempos mudaram, no entanto, a metáfora do teto de vidro agora está mais direcionada, por 

um lado, descreve uma barreira absoluta em um nível alto específico organizações (Ramos, 
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2017). O fato de ter havido mulheres executivas-chefes, em universidades, governadores de 

estado e presidentes de nações, mentem a esse cargo. Ao mesmo tempo, a metáfora implica que 

mulheres e homens tenham acesso igual à entrada de posições de nível médio. 

A imagem de uma obstrução transparente também sugere que as mulheres estão sendo 

enganadas sobre as suas reais oportunidades, porque o impedimento não é fácil para serem vistos 

à distância. Mas alguns impedimentos não são sutis (NELSON, 2009). 

Pior de tudo, esta terminologia pode ser representada por um obstáculo único e invariável, do 

teto de vidro que, não incorpora a sua complexidade e variedade dos desafios que as mulheres 

podem enfrentar em suas jornadas de liderança. Na verdade, as mulheres não são afastadas 

apenas quando alcançam o penúltimo estágio de uma distinta carreira. Elas desaparecem em 

vários números em muitos pontos que levam a essa fase. 

As metáforas são importantes porque fazem parte da narrativa que pode levar à mudança. 

Acredita-se na existência de um teto de vidro, e as pessoas enfatizam certos tipos de 

intervenções: rede de ponta a ponta, orientação para aumentar a participação no conselho, 

requisitos para diversos candidatos em corridas sucessivas de alto perfil, litígios destinados a 

punir a discriminação. 

Segundo Mor Barak (2001) apud Nelson (2009), discorre que o conceito da diversidade deve 

ser amplo e sem restrições e com fáceis adaptações e flexibilidade, devendo ter a capacidade de 

quebrar barreiras internacionais. 

Dessa forma, este estudo buscou-se pautar no conceito de Fleury (2003), que define que a 

diversidade, deve ser contemplada através da união de diversas pessoas, com identidades 

diversificadas, interagindo no mesmo sistema social, no qual pode ser compreendido como uma 

empresa. 

Através dos estudos de Fleury (2000), destacou-se sobre a lentidão da percepção das 

organizações no Brasil em se preocupar com a discriminação no interior da empresa. Isso se dá 

através do bloqueio cultural implícito: que remete a ausência da aceitação da ocorrência da 

discriminação racial, por exemplo. 

Segundo Degler (1971), conceitua que assim como preconceito da cor ou pelo fato de ser mulher 

gera a discriminação, como um resultado da inferioridade de um grupo sobre o outro. O autor, 

ainda retrata a diferenciação entre estes dois preceitos, discorrendo que, o preconceito pode ser 

definido como uma atitude, e a discriminação pode ser considerado como uma ação. Vale 

ressaltar que ambos nem sempre andam juntos. A sua ocorrência pode acontecer de forma 

isolada. 

Segundo Ramos (2017), discorre que, tempos atrás, as mulheres eram marcadas pela ideologia 

de serem responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidados com os filhos, e o homem 

representava o papel de provedor da família, que tomava todas as decisões econômicas e 

financeiras do lar.  

Com o passar do tempo, as mulheres foram se posicionando e ganhando voz. Isso teve início, 

conforme aponta Nelson (2009), na aquisição do direito ao voto e posteriormente sobre 

possibilidade da utilização de métodos que as auxiliassem para a redução da natalidade, e, 

posteriormente pela crescente possibilidade para a entrada no mercado de trabalho. 

Segundo dados fornecidos pela OIT (OIT 2009), demonstram que as mulheres negras passaram 

a representar 40% no mercado de trabalho, em âmbito mundial, e no Brasil, segundo 
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informações fornecidas pelo IBGE (2017), representam 37,8%, em termos de empregabilidade 

formal. 

Segundo dados da pesquisa de Hirsch-Kreinsen (2016), enalteceram que apesar do aumento da 

representatividade da mulher negra no mercado de trabalho, das alterações que foram instituídas 

através de legislações positivas a favor deste grupo minoritário, e das conquistas no avanço do 

tempo, ainda não fazem com que as mulheres consigam ter chances iguais de cargos de chefia e 

liderança, representando 6% de cargo de presidência, 19% vice-presidente e diretores 25%. 

Segundo Chênevert e Tremblay (2002), ressaltam que um dos fatores das mulheres estarem 

conseguindo adentrar ao mercado de trabalho é o fato delas buscarem investir em treinamento e 

desenvolvimento, elevando consideravelmente o seu capital humano. 

Os autores Tanure et al. (2006), concordam que tempos atrás, os homens investiram nas suas 

carreiras com predominância às mulheres, fazendo com que, estes profissionais tivessem uma 

possibilidade maior de ocupação de cargos executivos. No entanto, Nelson (2009), aponta que 

essa realidade vem mudando, ao passo que as mulheres veem investimento no seu capital 

humano. Pode ser observado que, nas Universidades, a cada dia que passa, as mulheres estão 

ocupando maior participação. 

Hirsch-Kreinsen (2016), fizeram uma pesquisa empírica com base nos dados de Betiol (2000), 

sobre a evolução das mulheres negras em nível de escolaridade. Os autores referenciados, 

fizeram uma pesquisa com ex-alunos na Universidade USP no curso de administração, entre o 

período de 1958 e 1995. E, verificou-se que a proporção de mulheres com formação superior 

subiu 122,3%. Segue abaixo a tabela 01 com essas informações.  

 

Tabela 01. Evolução do estudo superior entre homens e mulheres 

 

 

  Fonte: Henderson; Ferreira e Dutra (2016) baseados em Betiol (2000). 

 

Para Jones (1997) apud Zorate (2009), um fator que também dificulta a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho é o racismo, que pode ser considerado como uma forma especial de 

preconceito. 

Jones (1997, p. 10), ressalta que o preconceito é a "atitude, julgamento ou sentimento positivo 

ou negativo sobre uma pessoa que é generalizada de atitudes ou crenças, mantidas sobre o grupo 

ao qual a pessoa pertence". O racismo, no entanto, contribui para prejudicar os seguintes 

construtos, dessa forma, pode-se constatar que, esta definição reúne os conceitos de diferenças 

percebidas e formas aparentes de concorrência e justificação do sistema, bem como sentimentos 

de auto superioridade. Assim, a definição é suficientemente ampla e que abrange a maioria das 

teorias modernas sobre o racismo. 

De acordo com as informações citadas por Zorate (2009), denota que, a maioria dos geneticistas 

e antropólogos concordam que a raça não é uma verdadeira construção biológica. Ao mesmo 

tempo, os psicólogos sociais há muito, distinguem a realidade das percepções da realidade. A 



 

 

Florianópolis, Ed.11, n.01, Maio/2022 - ISSN/2675-5203 61 

raça é uma construção social e política clara, preditiva de comportamento e, portanto, digno de 

um estudo científico. 

Depois de definir e diferenciar o racismo do preconceito, os autores Lima; Vala (2004), passam 

a apresentar novas formas e possibilidades de expressão das relações com racismo. 

Seguindo a contextualização histórica do racismo proposta por Duckitt (1992), pode-se afirmar 

que as definições e os níveis de análise do preconceito e do racismo refletem os ambientes 

sociais e históricos, onde acontecem as relações racializadas de tal forma que, a natureza e as 

formas de expressão do preconceito são influenciadas, e mesmo definidas, pelas normas sociais 

que estejam salientes no contexto (ALLPORT, 1954; CORREIA, BRITO, VALA, & PÉREZ, 

2001; DOVIDIO, 2001; GAERTNER & DOVIDIO, 1986; LIMA & VALA, 2002; 

PETTIGREW, 1958, 1959/1993). 

Dessa forma Kelly, e Gerin (2003), reviram a literatura existente, testando as ligações explícitas 

entre o racismo, a pressão sanguínea, e as da hipertensão. Eles relataram isso, enquanto as provas 

que testam a ligação entre o racismo e as medidas de pressão e hipertensão são misturadas, a 

evidência do laboratório é clara. Concluíram de sua revisão que "a exposição aguda ao racismo 

é associada com os aumentos na ativação cardiovascular. Pois, a exposição passada ao racismo 

pode influenciar a corrente, reações aos estressores também (p. 61)”. O futuro das pesquisas terá 

de identificar os mecanismos específicos para além da resposta cardiovascular que são 

negativamente influenciados pelo racismo. 

O conceito de racismo, de acordo com informações demonstradas por Zorate (2009), discorre 

que, dentro de uma estrutura essencialista, as diferenças entre os grupos são tomadas para 

representar tipos humanos, especificando que um indivíduo é fundamentalmente um certo tipo 

de pessoa. Racismo, tentativas para se corrigir grupos sociais em termos de propriedades 

essenciais, quase-naturais " (VERKUYTEN, 2003 p. 45).  

 

Dessa forma, por serem naturais e inevitáveis, são traçadas as inferências mais estáveis sobre os comportamentos 

das pessoas. Em consonância com a teorização às teorias leigas do essencialíssimo são melhores caracterizadas 

como estruturas de crenças organizadas, que refletem uma conceptualização do quadro para noções básicas sobre 

diferenças de grupo (ZORATE, 2009 p. 45). 

 

 Tratando-se de pesquisas de racismos, pode-se observar os pontos a seguir.  Com o intuito de 

investigar de forma profunda sobre a existência nos dias atuais do racismo, passou a surgir, 

diversas pesquisas utilizando metodologias tradicionais de coleta de dados ou medidas diretas 

de atitudes raciais, feitas em épocas diferentes, através de coleta de dados ou medidas diretas 

de atitudes raciais em períodos de tempo diferentes. 

Assim, através de uma dessas pesquisas, de acordo o Brown apud Zorate (2009, p. 15): 

 
Pode-se obter as informações que, nos EUA os estereótipos atribuídos aos negros pelos americanos brancos 

tornaram-se progressivamente menos negativos. Nos anos 30 mais de 80% dos americanos brancos consideravam 

os negros como supersticiosos. Esta aceitação aberta do estereótipo negativo cai para 3% nos anos 90 (BROWN 

APUD ZORATE 2009, p. 15). 

 

 

Já se tratando do Brasil, esse cenário demonstra uma queda do estereótipo negativo, como 

pode ser demonstrado na tabela 02.  

 

Tabela 2. Mudanças históricas nos estereótipos dos brasileiros 
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brancos em relação aos negros (amostras de estudantes universitários, em porcentagem) 

   

                Fonte: Comunicação pessoal, (2001) apud Lima; Vala (2004) 

 

No entanto, uma análise minuciosa desses dados na tabela 01, pode-se constatar, que essas 

informações, apresentam um quadro bem diferente. Pois os autores Lima; Vala (2004), afirmam 

que com resultados, de outras pesquisas revelam que a igualdade social está muito longe de ser 

comprida na sua efetividade no Brasil. 

No entanto, através dos dados do Zorate (2009), discorre sobre uma análise da relação do 

racismo com a qualidade de vida, para obter a informação se ainda está presente o racismo, 

neste aspecto, pode-se constatar a renda como fator plausível de medir essa análise. 

Dessa forma, pode-se discorrer que, segundo os dados mais recentes do Census Bureau (De 

Navas-Walt, Procter, & Lee, 2006), demonstram que no ano de 2005 a renda mediana para os 

não-hispânicos brancos foi de $50.784, enquanto a renda mediana para negros foi de $30.858 e 

$35.967 para os hispânicos. Assim, negros e hispânicos ganham 61% e 71% do que os brancos 

recebem, respectivamente, fator este, que está ligado ao nível de escolaridade respectivamente. 

Pois os indivíduos, de acordo as pressões da legislação antirracista e dos princípios da igualdade 

e da liberdade, instituídos pelas democracias liberais, começaram a ser expressados o 

preconceito de uma forma mais sutil e velada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho teve como objetivo principal investigar sobre as mulheres negras e as dificuldades 

acerca da entrada no mercado de trabalho no Brasil. Neste sentido, foi demonstrado inicialmente 

sobre as definições de preconceito. Posteriormente foi apresentado acerca dos fatores que 

envolvem a aplicação da educação, assim também evidenciando as cotas e os seus impactos na 

sociedade.  

Outro fator demonstrado neste estudo foi acerca dos aspectos que envolvem os desafios das 

mulheres no mercado de trabalho. Pode-se salientar que muita coisa melhorou nesta questão. 

Mas as mulheres ainda sofrem bloqueios na sua atuação de trabalho, ainda mais nos casos de 

que envolvem cargos de liderança, tem diversos estudos que chamam atenção para esses 

desafios, bloqueios de labirinto ou teto de vidro, como foi apontado neste estudo. 

Pode-se concluir que o racismo é algo predominante no Brasil, como foi apontado neste 

trabalho. Diante disso, pode-se constatar que a mulher negra no país sofre consideravelmente 

para alcançar boas condições de trabalho. 

Pode-se constatar que, sobre o período histórico de escravidão dos negros e de colonização do 

trabalho escravo e de colonização dos índios, racismo, era expresso de maneira aberta, pois 

refletia as normas sociais daquele período. 
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Fatores estes, que levaram a gerar novas formas de expressão do racismo e do preconceito de 

forma predominante. De tal forma, que se poderia pensar que estes fenômenos estavam em 

extinção. 

No entanto, de acordo com as pesquisas, que serão demonstradas futuramente, poderá se 

constatar que existem várias formas de racismos. Neste aspecto pode ser verificado uma ligação 

do racismo com a saúde da pessoa.  Foi implantada no ano de 2012 a legislação das cotas nas 

Universidades e Faculdades e isso veio a favorecer as mulheres negras a terem uma maior 

possibilidade para o enfrentamento do mercado de trabalho concorrencial. 

No entanto, fica uma questão: Após deformadas essas mulheres negras terão as mesmas 

possibilidades de trabalho do que as mulheres brancas com a mesma formação? Dessa forma, 

a sugestão para trabalho futuro é a realização de uma pesquisa empírica com mulheres negras 

que atuam no mercado de trabalho, depois de formadas. 
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RESUMO 

Nunca se falou tanto em inclusão social, o que é um assunto de suma importância, pois nunca é demais se ponderar 

acerca desse assunto, visto que cada indivíduo tem o direito de ser diferente e de vivenciar sua própria diversidade. 

O diálogo sobre a diversidade não é algo simples, tendo em vista que aquilo que é diferente, ocasiona sentimentos 

de estranheza, choque, rejeição e a não aceitação do sujeito tido como diferente. Há um crescente número de alunos 

com necessidades especiais que ingressam na rede regular de ensino e em universidades a cada ano, o que carece 

de um maior aprofundamento e de uma maior reflexão sobre a educação inclusiva no ensino superior. Optou-se 

por realizar uma metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, cujo objeto de estudo encontra-

se ancorado em métodos adequados para o assunto de ordem social, tornando a pesquisa relevante e apropriada. O 

estudo tem como objetivo geral apresentar discussões sobre os desafios da educação especial e inclusiva no ensino 

superior. As exigências envolvendo a educação inclusiva nas IES são muitas, e que não basta somente a boa 

vontade de algumas pessoas, tendo em vista que o processo de inclusão exige rupturas e demanda alternativas 

exequíveis, uma vez que todas as pessoas têm o direito de alcançarem seus objetivos. 

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Ensino. Superior. Docente.  

 
ABSTRACT 

There has never been so much talk about social inclusion, which is a matter of paramount importance, as it is never 

too much thought about this issue, as each individual has the right to be different and to experience their own 

diversity. Dialogue about diversity is not something simple, considering that what is different causes feelings of 

strangeness, shock, rejection and non-acceptance of the subject seen as different. There is a growing number of 

students with special needs who enter the regular education network and universities every year, which needs to 

be further studied and reflected on inclusive education in higher education. It was decided to carry out a 

bibliographic research methodology with a qualitative approach, whose object of study is anchored in appropriate 

methods for the social order subject, making the research relevant and appropriate. The study has as its general 

objective to present discussions about the challenges of special and inclusive education in higher education. The 

demands involving inclusive education in HEIs are many and the good will of some people is not enough, 

considering that the inclusion process requires ruptures and demands feasible alterations, since all people have the 

right to achieve their goals. 

Keywords: Education. Inclusion. Teaching. Higher. Teacher. 

 

ABSTRACTO 

Nunca se ha hablado tanto de inclusión social, que es un tema de suma importancia, porque nunca está de más 

reflexionar sobre este tema, ya que cada individuo tiene derecho a ser diferente ya vivir su propia diversidad. El 

diálogo sobre la diversidad no es algo sencillo, considerando que lo diferente provoca sentimientos de extrañeza, 
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conmoción, rechazo y la no aceptación del sujeto considerado diferente. Hay un número creciente de estudiantes 

con necesidades especiales que ingresan al sistema escolar regular y a las universidades cada año, lo que requiere 

mayor investigación y reflexión sobre la educación inclusiva en la educación superior. Optamos por realizar una 

metodología de investigación bibliográfica con enfoque cualitativo, cuyo objeto de estudio se ancla en métodos 

adecuados al orden social, haciendo pertinente y adecuada la investigación. El estudio tiene como objetivo 

presentar discusiones sobre los desafíos de la educación especial e inclusiva en la educación superior. Los 

requisitos que implica la educación inclusiva en las IES son muchos, y la buena voluntad de algunas personas no 

es suficiente, dado que el proceso de inclusión requiere rupturas y demandas cambiantes factibles, ya que todas las 

personas tienen derecho a alcanzar sus metas.  

Palabras clave: Educación. Inclusión. Enseñando. Más alto. Maestro. 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo se encontra repleto de pessoas com as mais variadas formas de ser, o que muitas 

vezes, gera conflitos, intolerância, preconceito e discriminação, excluindo grande parte da 

população que são tidas como diferentes. Tanto a exclusão de alguns indivíduos como a 

inclusão de outros, sempre foi um aspecto da escola da contemporaneidade, todavia foi somente 

nos últimos anos que este aspecto começou ser questionado. 

Neste cenário, percebe-se que nunca se falou tanto em inclusão social, o que é um assunto de 

suma importância, pois nunca é demais se ponderar acerca desse assunto, visto que cada 

indivíduo tem o direito de ser diferente e de vivenciar sua própria diversidade. 

Paulo Freire (2019), em seu discurso pedagógico, comenta que: 

 
A inclusão é um movimento educacional, social e político, que tem como propósito defender o direito de todos os 

indivíduos a participarem da sociedade e de serem respeitados nos aspectos que os diferenciam de outros, ou seja, 

ele defende o direito de cada estudante se desenvolver e materializar sua potencialidade, apropriando-se das 

competências que lhes possibilite exercer o seu direito através de um ensino de qualidade que possa lhe atender 

quanto às suas necessidades, interesses e características (FREIRE, 2019). 

 

  No entanto, percebe-se que o diálogo sobre a diversidade não é algo simples, tendo em vista 

que aquilo que é diferente ocasiona sentimentos de estranheza, choque, rejeição e a não 

aceitação do sujeito tido como diferente. Assim, verifica-se que esta situação impactante se 

baseia no modo como o homem reage frente às diferenças, tornando cada vez mais necessária 

a prática de pesquisas que possibilitem compreender e refletir sobre estas adversidades. 

É inegável o crescente número de alunos com necessidades especiais (NE) que ingressam na 

rede regular de ensino e em universidades, a cada ano, o que carece de um maior 

aprofundamento e de uma maior reflexão sobre a educação inclusiva no ensino superior. 

Assim sendo, observa-se a necessidade de uma análise da problemática que envolve a questão 

da inclusão de pessoas com necessidades especiais nas Instituições de Ensino Superior (IES) e 

o modo como o processo de inclusão deve se suceder, pois tal acontecimento, não pode 

acontecer efetivamente sem o apoio e subsídio dos educadores (PRANDI et al., 2012). 

Por conseguinte, o presente estudo propõe ponderar sobre a prática de inclusão, possuindo como 

cerne da investigação as IES, levando-se em conta a quantidade cada vez maior de alunos com 

NE que chegaram ao Ensino Superior (ES). 

Para a execução desses feitos, optou-se por realizar uma metodologia de pesquisa, cujo objeto 

de estudo se encontra ancorado em métodos adequados para o assunto de ordem social, tornando 

a pesquisa relevante e apropriada. Diante das informações mencionadas, considera-se este 

estudo justificável, visto que servirá para elucidar dúvidas e consequências a respeito do 

presente tema. 
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O estudo tem como objetivo geral, apresentar discussões sobre os desafios da educação especial 

e inclusiva no ES. 

 

INCLUSÃO 

O mundo moderno exige das pessoas uma qualificação profissional, uma vez que há uma 

exigência cada vez maior de mão-de-obra qualificada, para atuar junto ao concorrido mercado 

de trabalho, o que tem gerado várias conversas sobre o assunto, quando se refere a pessoas com 

NE (OMOTE, 2016). 

Percebe-se que a inclusão das pessoas com NEE no Ensino Superior não é algo fácil, visto que 

encontram inúmeros constrangimentos rumo ao sucesso acadêmico. Desta forma, há a 

necessidade de se analisar e dirigir às IES no sentido de possibilitar a igualdade, sob os mais 

variados contextos, para que este indivíduo possa ser inserido no mercado de trabalho e 

assegurando o seu pleno direito à cidadania (BORGES et al., 2017). 

Os debates envolvendo a inclusão no âmbito escolar de acordo com o movimento mundial a 

favor da inclusão de indivíduos com NE no país iniciaram, primeiramente, com o ensino 

fundamental e gradativamente, evoluiu para o ES. Atualmente, esta preocupação fez com que 

várias IES tenham constituído comissões de acessibilidade para oferecer condições favoráveis 

para o ingresso e permanência de alunos com algum tipo de deficiência (OMOTE, 2016). 

O incentivo à geração de conhecimento, através de pesquisas, é um dos principais papéis das 

IES, juntamente com a conscientização do público universitário, acerca da importância de se 

valorizar o ser humano, incluindo aqueles com deficiências, contribuindo deste modo, para que 

eles possam ocupar seus lugares no seio da sociedade (PEREIRA et al., 2016). 

De acordo com a política de inclusão do Brasil: 

 

As discussões acerca da inclusão/acessibilidade ultrapassam a ideia de inclusão como sinônimo de respeito, 

tolerância e aceitação do outro, do outro que não é o mesmo. É um movimento que possibilita ao aluno perceber‐

se como pessoa que tem potencial para aprender, para participar da sociedade de acordo com suas capacidades. O 

papel social da educação superior na atualidade e a necessidade de que ela transcende aos limites de seu 

compromisso tradicional com a produção e disseminação do conhecimento ocupa lugar de destaque no debate 

acadêmico (LIRA, p. 3, 2014). 

 

Deste modo, o governo brasileiro tem investido no aumento de oportunidades de acesso e de 

permanência das pessoas com deficiências no meio universitário (OMOTE, 2016). 

Neste universo tem-se que: 

 
A existência de cotas para estudantes com deficiência ou necessidades especiais e a disponibilização de recursos 

e condições para a realização do exame vestibular já fazem parte da política de muitas universidades brasileiras 

[...]. As universidades vêm oferecendo facilidades como bolsa tutoria, intérprete de Libras, recursos de tecnologia 

assistiva, textos com letras ampliadas ou em braile [...]. São também adotadas algumas providências, como rampas 

ou elevadores, vagas para deficientes físicos nos estacionamentos, sinalização no piso, sinalização em braile, etc. 

(OMOTE, p. 211, 2016).  

 

Os debates sobre a inclusão escolar, em consonância com o movimento mundial em prol da 

inclusão de pessoas com necessidades especiais, foram inicialmente realizados no Brasil em 

relação à Educação Básica, especialmente o Ensino Fundamental. Essa preocupação se estende 

hoje ao ensino universitário. Várias universidades brasileiras vêm constituindo comissões de 

acessibilidade para instituir condições favoráveis para o ingresso e permanência de estudantes 

com deficiência. 
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As práticas educacionais inclusivas apontam que a inclusão, no âmbito educacional, não diz 

respeito apenas ao estudante que necessita de um atendimento diferenciado, mas também no 

que tange ao posicionamento e procedimento das IES. Tais fatores reivindicam um ensino 

baseado em “concepções e práticas pedagógicas mais evoluídas, acompanhando os avanços 

conceituais e teóricos advindos das teorias educacionais” (LIRA, p. 4, 2014). 

Observa-se que é dever dos gestores das IES introduzir a educação inclusiva em seus Planos de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), de acordo com o 

que diz a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: 

 

[…] planejando e promovendo às mudanças requeridas, como por exemplo, a organização e implementação de 

núcleos de acessibilidade para estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, o Decreto de Acessibilidade (nº 5.296/2004) e demais dispositivos legais e políticos. Ainda, 

são fundamentais ações e programas que assegurem a transversalidade da educação especial na IES (BRASIL, 

2013, p. 13). 

 

Conforme o referencial de acessibilidade nas IES tem-se que, tanto para o professor como para 

os gestores institucionais, é necessário que haja “um investimento sistemático e contínuo nos 

processos formativos, que deverão contemplar não só os conhecimentos técnicos acerca da 

educação especial e inclusiva, mas o compromisso político e ético com a educação como direito 

de todos” (BRASIL, 2013, p.13). 

 

GESTÃO  

Segundo a literatura científica, a inclusão, para ser eficiente, deve passar pelo exercício da 

cidadania. Deste modo, o modo mais apropriado de promovê-la ocorre por meio de sua inserção 

no meio educacional e assim, “é primaz, assegurar que, neste recinto, os direitos das pessoas 

com deficiência sejam garantidos” (OLIVEIRA, p. 4, 2019). 

Entretanto, tal acontecimento não ocorre de forma efetiva, embora tenha se buscado preencher 

essas lacunas através de ações que envolvem tanto a sociedade como a política e as ações de 

governos federais, estaduais e municipais, como por exemplo, a Lei nº 13.409, de 28 de 

dezembro de 2016, que trata da reserva de vagas para deficientes (OLIVEIRA, 2019). 

Sendo assim, verifica-se que um dos principais desafios para os gestores de IES é saber lidar 

com estes problemas individuais e coletivos que acometem estas pessoas, já que as 

universidades retratam um dos pilares de uma sociedade democrática e transformadora (DINIZ, 

2017). 

Um dos pontos essenciais para a inserção de alunos com NE é a mudança junto à estrutura do 

local, como por exemplo, adaptar o ambiente para cadeirantes, facilitando o seu acesso à 

instituição (OLIVEIRA, 2019). 

Neste universo, existe a necessidade de que a universidade esteja preparada para receber estes 

alunos, e ciente de que a mudança não é somente de ordem infraestrutural, mas também 

pedagógica, de processos e de atendimento, ou seja, todos os aspectos que envolvem e exige 

dos gestores uma visão holística e integralizada com os vários níveis de ensino 

(CAVALCANTI, 2014). 

   

[...] os modos de realizar a inclusão têm ocorrido das mais diversas formas, e o gestor escolar apresenta grande 

importância, sendo necessário que o mesmo busque uma atuação baseada na diversidade em consequência da 
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liderança que exerce, pois todos que compõem este ambiente estarão seguindo e analisando suas ações. É 

importante salientar que o novo causa receios, e o gestor deve estar atento, encorajando todos os envolvidos para 

uma busca de novas práticas (CAVALCANTI, p. 1015, 2014).    

 

Assim, é indiscutível que a inclusão de alunos com NEE depende de todos, embora caiba aos 

gestores assumir atitudes que facilitem e façam acontecer um ambiente que possa facilitar a 

inclusão e integração dos estudantes portadores de NE. 

 

FORMAÇÃO DOCENTE 

No que diz respeito ao trabalho do docente, o seu propósito vai além do conhecimento, tendo 

em vista que o aluno é o foco central no processo de ensino aprendizagem. Devido a esta 

condição, a relação estabelecida entre o professor e seu trabalho é de natureza humana e, como 

tal, encontram-se sujeitas a interferências valorativas e idealizadas junto a um contexto de 

complexidade (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2014). 

Assim sendo, observa-se que o trabalho do professor, vem exercendo uma demanda que carece 

de investigação, para que aponte quais são as transformações necessárias para a inserção de 

estudantes com NE em IES (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2014). 

Nota-se que o ensino inclusivo tem ocasionado momentos de reflexão e de ansiedade para os 

professores, uma vez que depreende transformações, como por exemplo, nas partes curriculares 

e avaliativas, dentre outras. Neste patamar, encontra-se o problema da formação docente para 

os docentes, que, muitas vezes, ficam sem saber como agir frente ao tipo de atendimento 

educacional que deve fornecer aos alunos com NEE, pois foram treinados, em sua grande 

maioria, para atender a estudantes sem esse tipo de problema. O jeito como deve ser o 

atendimento desses indivíduos é uma constante indagação, já que não é tarefa fácil o 

atendimento junto a um público tão diversificado (WELLICHAN e SOUZA, 2017). 

Deste modo, a grande discussão se concentra no modo de pensar e de agir respeitando-se as 

particularidades de cada um e, consequentemente ser o menos excludente e discriminatório 

possível (WELLICHAN e SOUZA, 2017). 

Segundo o governo federal, as IES constituem um papel de grande significância na proposta de 

ensino inclusivo, em razão de que “a formação e a capacitação docente se impõem como meta 

principal a ser alcançada na concretização do sistema educacional que inclua a todos, 

verdadeiramente” (BRASIL, 1998). 

Diante deste assunto tão polêmico, é importante que os pressupostos teóricos e políticos que 

comandam as IES, sejam revistos e repensados, levando-se em conta tais indagações: quais são 

as dificuldades encontradas por estes alunos na aprendizagem; que adaptações são necessárias 

e onde encontrar recursos humanos e materiais necessários para a viabilização do presente 

processo? (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2014). 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em uma abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico, onde se 

coletaram informações por meio de leituras, análise sistemática e fichamento de obras literárias, 

revistas pedagógicas e demais documentos que sejam compatíveis com o assunto proposto. 

Depois de realizado o levantamento bibliográfico, partiu-se para a análise dos documentos 

selecionados em busca de elementos que fossem de relevância para a elaboração da pesquisa e 

o fichamento de cada obra pesquisada. 
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Ressalta-se que as informações foram coletadas junto às fontes disponibilizadas no Google 

Acadêmico e Scielo através dos seguintes descritores: educação, inclusão, ensino superior e 

docente.   

 

Quadro 1. Etapas do desenvolvimento do trabalho 
Etapas Desenvolvimento do Trabalho 

1 Escolha do tema 

2 Elaboração do plano de trabalho 

 

3 

Reconhecimento do conteúdo referente ao assunto 

pesquisado 

4 Localização do material bibliográfico  

 

5 

Anotações dos dados referenciais em fichas 

6 Análise dos dados coletados 

7 Interpretação dos dados coletados 

8 Redação 

        Fonte: Adaptado de Eco (2020) 

 

Os descritores citados foram utilizados na busca, junto às línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola. 

 

RESULTADOS 

O estudo constatou a elaboração de conhecimentos identificados na literatura nacional e 

internacional acerca da inclusão em IES, no período de 2011 a 2021. 

Os critérios de exclusão estabelecidos para assegurar a coerência com a pergunta da pesquisa 

foram os seguintes: publicações dos últimos 10 anos, artigos escritos nas línguas portuguesa, 

inglesa e espanhola e abordagem envolvendo os descritores citados anteriormente. 

A seguir, o Quadro 2 apresenta o processo de busca de dados para seleção dos artigos na base 

SciELO e no Google Acadêmico, com os descritores educação, inclusão, ensino superior e 

docente.   

 

Quadro 2. Busca de artigos 
Base de dados Artigos 

encontrados 

Artigos 

Duplicados 

Artigos 

excluídos 

Artigos 

selecionados 

SciELO 11 2 7 4 

Google Acadêmico  

14 

 

3 

 

9 

 

5 

Total 25 5 16 9 
Fonte: Autoria própria 

 

Mediante a pesquisa na base de dados, utilizado o filtro, ou seja, nos últimos 10 anos e línguas 

investigadas observou-se um total de vinte e cinco (25) artigos. Foram excluídos dezesseis (16) 

artigos tomando por base o critério de exclusão e artigos duplicados, logo a amostra ficou 

reduzida a nove (9) artigos.  

 

DISCUSSÃO 

A educação inclusiva na atualidade avança de diferentes formas, respaldando a igualdade e a 

diferença entre as pessoas (BORGES et al., 2017; LIRA, 2014). 
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Neste contexto, a inclusão de alunos com NE se apresenta como sendo um grande desafio para 

as IES e, assim, é de vital importância que sejam construídas estruturas e metodologias 

inclusivas que propiciem a estes indivíduos a aquisição de conhecimentos fundamentais para 

sua inserção no mercado de trabalho (DINIZ, 2017; LIRA, 2014). 

Para tanto, faz-se necessário que as universidades, bem como seus gestores programem ações 

planejadas e adequadas que vislumbra um ensino de qualidade, oferecendo condições de 

acessibilidade igualitária ao conhecimento para que os alunos portadores de NE possam 

satisfazer suas necessidades de conhecimento (LIRA, 2014; NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2014; 

OLIVEIRA, 2019). 

Percebe-se que os docentes devem lançar um olhar para a inclusão não somente sob o viés da 

deficiência, mas também como alunos que estão no meio acadêmico para aprender e querem 

ter suas individualidades e potencialidades contempladas (BORGES, 2017; NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2014). 

Aos professores que atuam junto a alunos que se encontram em uma sala de aula inclusiva 

devem ser fornecidos cursos de capacitação e de formação, para que eles possam adotar novas 

estratégias avaliativas e metodológicas, que possam auxiliar o processo de ensino aprendizagem 

do aluno com NE (LIRA, 2014; NOGUEIRA E NOGUEIRA, 2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inegável que as exigências envolvendo a educação inclusiva nas IES são muitas e que não 

basta somente a boa vontade de algumas pessoas, tendo em vista que o processo de inclusão 

exige rupturas e demanda alternativas exequíveis, uma vez que todas as pessoas têm o direito 

de alcançarem seus objetivos. Entretanto, para que tal fato se suceda, percebe-se, urgentemente, 

a necessidade de uma política voltada para este tipo de educação. 

Neste cenário, são necessárias investigações acerca de informações que possam auxiliar tanto 

o aluno com NEE, como seus professores, oferecendo cursos de formação que os capacitem 

para o atendimento com diferentes indivíduos, aceitando a capacidade e o modo de ser de cada 

um.   
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RESUMO 

Por vários anos, psicólogos e outros cientistas comportamentais contribuíram com conceitos e métodos de pesquisa 

para investigar a natureza do conflito e maneiras de lidar com os conflitos de maneiras mais construtivas e menos 

onerosas. Este artigo apresenta uma indicação das principais questões de pesquisa abordadas na literatura da 

psicologia analítica relacionadas à resolução de conflitos, bem como uma perspectiva histórica para ver quais 

avanços foram feitos nessa área. Destacado na conclusão de uma seção sobre temas contemporâneos em estudos 

de conflito é a consideração sobre a resolução de conflitos e a superação da opressão. Assim, oferece uma avaliação 

do progresso até agora nos domínios metodológico, conceitual, empírico e tecnológico no estudo psicológico social 

do conflito. 

Palavras chave: Conflito. Escalação. Confiar. Reenquadramento. Racionalidade. 

 

ABSTRACT 

For several years, psychologists and other behavioral scientists have contributed concepts and research methods 

to investigate the nature of conflict and ways to deal with conflict in more constructive and less burdensome ways. 

This article presents an indication of the main research questions addressed in the analytical psychology literature 

related to conflict resolution, as well as a historical perspective to see what advances have been made in this area. 

Highlighted at the conclusion of a section on contemporary themes in conflict studies is a consideration of conflict 

resolution and overcoming oppression. Thus, it offers an assessment of progress to date in the methodological, 

conceptual, empirical, and technological domains in the social psychological study of conflict. 

Keywords: Escalation. Conflict. Trust. Reframing. Rationality. 

 

ABSTRACTO 

Durante varios años, los psicólogos y otros científicos del comportamiento han contribuido con conceptos y 

métodos de investigación para investigar la naturaleza del conflicto y las formas de abordar el conflicto de manera 

más constructiva y menos onerosa. Este artículo presenta una indicación de las principales preguntas de 

investigación abordadas en la literatura de psicología analítica relacionadas con la resolución de conflictos, así 

como una perspectiva histórica para ver qué avances se han hecho en esta área. Al final de una sección sobre temas 

contemporáneos en los estudios de conflictos, se destaca una consideración de la resolución de conflictos y la 

superación de la opresión. Por lo tanto, ofrece una evaluación del progreso hasta el momento en los dominios 

metodológicos, conceptuales, empíricos y tecnológicos en el estudio psicológico social del conflicto. 

Palabras clave: Conflicto. Escalado. Confianza. Reencuadre. Racionalidad. 

 

INTRODUÇÃO 

O relacionamento interpessoal requer competências sofisticadas de convivência. No entanto, a 

disponibilidade de ferramentas de treinamento para desenvolver habilidades de gerenciamento 

de conflitos é limitada e problemática. Os conflitos podem custar caro, como nas guerras 

destrutivas, embora às vezes proporcionem benefícios sociais e pessoais, como invenções e 

novas estruturas sociais. 

Em alguns ambientes, os conflitos aumentam, às vezes com força explosiva. Os psicólogos 

desenvolveram táticas e estratégias para descrever e lidar com os processos envolvidos, a 



 

 

Florianópolis, Ed.11, n.01, Maio/2022 - ISSN/2675-5203 74 

escalada de conflitos em violência, e sua degradação por meio de negociação e mediação em 

solução mutuamente satisfatória. A negociação pode se revelar uma forma eficaz de 

interromper ou resolver disputas para a satisfação mútua das partes, por meio de discussão e 

concessões recíprocas entre adversários. 

Enquanto a existência de um inconsciente no sentido psicanalítico foi negada pela psicologia 

acadêmica durante décadas, atualmente a situação mudou consideravelmente. Mesmo na 

psicologia cognitiva contemporânea, a existência de processos mentais inconscientes não é mais 

negada. As neurociências foram, em grande parte, as responsáveis por esse desenvolvimento. 

Os conflitos são uma realidade da vida em sociedade. Com efeito, onde existem dois indivíduos 

interagindo entre si, existe o risco de conflito de interesses ou, pelo menos, a percepção de 

interesses divergentes e, consequentemente, existe a possibilidade de um conflito 

emergente. Isso é especialmente verdadeiro em grandes organizações nas quais ainda persiste 

um certo grau de hierarquia e, portanto, algum grau de subordinação e controle, apesar dos 

novos projetos organizacionais que favorecem o achatamento da linha de autoridade. 

Este artigo apresenta uma indicação das principais questões de pesquisa, abordadas na literatura 

da psicologia analítica, relacionadas à resolução de conflitos, bem como uma perspectiva 

histórica para ver quais avanços foram feitos nessa área.  Assim, oferece uma avaliação do 

progresso até agora nos domínios metodológico, conceitual, empírico e estudo psicológico do 

conflito. 

Os psicólogos estudaram conceitos como racionalidade, enquadramento, desconfiança e 

confiança, todos relacionados à negociação, mediação e formas relacionadas de resolução de 

conflitos. A racionalidade, que pode contribuir para a resolução de conflitos, vem em diferentes 

formas, desde a otimização até a "satisfação". Essa pesquisa tem como problemática, identificar 

quais os elementos influenciam as decisões quando da resolução dos conflitos. A confiança e a 

desconfiança podem ser fatores cruciais na resolução de conflitos. A resolução eficaz de 

conflitos pode contribuir para a produção e manutenção da paz e, portanto, para a melhoria da 

qualidade de vida. 

Essa pesquisa é caracterizada como uma revisão bibliográfica que foi realizada mediante um 

estudo exploratório, em que os dados foram obtidos a partir da utilização de descritores. Depois 

de selecionados, estes foram examinados de forma qualitativa e estruturação da pesquisa 

ocorreu como decorrência do método dedutivo. 

A análise de mediação tornou-se uma abordagem muito popular em psicologia e está associada 

a múltiplas perspectivas que frequentemente estão em conflito, muitas vezes 

implicitamente. Discutir explicitamente essas perspectivas e suas motivações, vantagens e 

desvantagens pode ajudar a esclarecer as conversas e pesquisas sobre o uso e o refinamento dos 

modelos de mediação.  Assim, essa pesquisa se faz justificável.  

 

CONFLITOS COMO DECORRÊNCIA DAS RELAÇÕES HUMANAS 

A negociação é a forma mais importante de resolução de problemas e conflitos, pois esse 

processo faz parte de praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, seja individual, 

interpessoal, familiar, grupal, social, profissional, intercultural, nacional e internacional. Cabe 

esclarecer que a negociação é um processo de interação entre indivíduos, cujo objetivo é 

resolver seus conflitos. 
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Para Silva (2003), o conflito foi concebido como uma culpa, um jugo ou um recurso. As 

diferentes concepções de conflito estão ancoradas nas diferentes concepções possíveis de 

organização. Dependendo de como se pretende, as competências organizacionais para a gestão 

de conflitos requerem espaço pela lógica da supressão, da evitação, até a lógica da gestão que 

vê o conflito como recurso do sistema social. 

Para o autor, o conflito é entendido como sinal de mau funcionamento social, execução 

incorreta humana e culpa individual, pois é fruto de uma má articulação entre o indivíduo e o 

sistema pré-definido. Essa perspectiva organizacional representa o conflito como não tolerável, 

e que se espera, que seja suprimido: dessa forma, favorece a referência ao estereótipo 

individualista na descrição das competências de gestão de conflitos. 

Robbins (2010), por sua vez, considera que o conflito tem sido concebido como parte 

constituinte do sistema social, conceituado como um processo em movimento. O conflito 

representa a tensão irredutível entre as diferentes dimensões organizacionais. Essa perspectiva 

enfatiza a necessidade de competências organizacionais para se manter em movimento entre as 

diferenças e, em particular, na gestão de conflitos. Nessa concepção, o conflito é um recurso, 

pois permite solicitar a imaginação, movimentar o status quo, e ativar a inovação dentro da 

organização. 

Conforme Tavares (2002), os conflitos geralmente são o produto de um elemento adicional - 

algo que as pessoas pensam ou sentem, mas não dizem diretamente. Todos os indivíduos que 

trabalham ou moram juntos podem ter pensamentos ou sentimentos de mágoa, perda, traição, 

culpa ou raiva, uns dos outros em algum momento. Para o autor, a própria natureza do conflito 

é descrita como 'subjetiva, instável, reativa, complicada e incompleta', mas o desacordo ou a 

tensão entre as pessoas nem sempre levam ao conflito. 

Tavares (2002), considera que os conflitos geralmente se desenvolvem por um processo de 

nomeação, acusação e reclamação. A nomeação ocorre quando um indivíduo percebe uma 

situação como prejudicial. A culpa transparece quando o indivíduo identifica outras partes no 

evento prejudicial. Por fim, a reclamação ocorre quando o indivíduo busca a parte ou 

organização responsável pela reparação ou restituição. 

Para Muszkat (2003), os indivíduos, grupos e instituições e até sociedades inteiras perdem 

tempo, dinheiro e energia valiosos ao se proteger contra riscos de segurança, regulamentar 

conflitos políticos, fechar negócios ou divorciar-se de seu namorado do colégio. Esse ainda 

aponta que grandes conflitos varrem o Oriente Médio e a África, com milhões de mortos 

coletivamente. 

Muszkat (2003), lembra que na indústria, aquisições hostis e fusões mal executadas mais 

frequentemente, destroem em vez de criar valor para o acionista, e cerca de 10% de todos os 

divórcios envolve processos judiciais e litígios que abrangem anos, e ex-sócios fiscais e seus 

filhos tanto financeira, quanto emocionalmente. 

Para esse autor, em muitos casos, regulamentar o conflito de maneira construtiva pode reduzir 

substancialmente o desperdício de tempo, dinheiro e energia. Muszkat (2003), aponta que há 

décadas de trabalho em ciências sociopsicológicas e de decisão revelam como compensar esse 

desperdício e como os indivíduos e seus grupos podem criar, em vez de destruir, valor em 

conflitos e negociações. 

Alguns desses danos, é possível verificar no Quadro 01 conforme leciona Schneider (2007): 
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Quadro 01. Custo de conflito 

Direto Indireto 

Custos de litígio Moral da equipe diminuída 

Perdas de produtividade de gestão Diminuição da satisfação do paciente 

Custos de pessoal de rotatividade 
Redução da reputação organizacional e da 

coesão 

Reivindicações de licença por deficiência ou 

estresse 
Custos emocionais dos envolvidos 

Sabotagem, roubo, dano Sinergia perdida, colaboração per 

Fonte: Schneider, (2007). 

 

Ainda para o autor, esse conhecimento poderia equipar políticos e diplomatas, líderes e 

funcionários, e pais e seus filhos para regular suas disputas. Esses poderiam negociar acordos 

de forma a usar, em vez de desperdiçar, seus talentos e faculdades para benefício mútuo. 

Para Schneider (2007), aponta as fontes de conflito expostas no Quadro 02: 

 

Quadro 02. As 5 fontes de conflito de Bernard Mayer 

1. Comunicação Imperfeição do envio ou recebimento de uma mensagem 

2. Emoções Raiva e ciúme podem iniciar / aumentar o conflito 

3. Valores Valores diferentes entre os indivíduos podem levar a conflitos 

4. Estrutura Fatores externos que fazem a estrutura do conflito (por exemplo, ambiente 

físico de trabalho, recursos, etc.) 

5. História Histórico das partes envolvidas no conflito 

Fonte: Schneider (2007). 

 

Nesse sentido, Schneider (2007), compreende que a emoção é uma característica central de 

qualquer conflito, e os conflitos são frequentemente vistos como irracionais com base no 

sentimento emocional de indignação ou ultraje de cada uma das partes. Para o autor, as pessoas 

tendem a pensar em termos de razão e lógica, versus emoção. Esses isolam a razão da emoção 

em sua análise de conflito e tomada de decisão, quando na verdade as duas estão mais 

profundamente conectadas. 

Schneider (2007), ainda compreendem que emoção pode ser uma fonte direta de força e 

energia. Por exemplo, a raiva pode mobilizar indivíduos ou grupos como uma força produtiva 

para a mudança (por exemplo, os direitos civis e os movimentos pelos direitos das 

mulheres). No entanto, a expressão da emoção pode ser contraproducente ou destrutiva, ferindo 

outras pessoas. 

Santos (2021), nos lembra que embora possamos ter noções de nossas emoções, temos um 

aspecto inconsciente e este poderá estar carregado de projeções e emoções que reconhecemos 

no outro, porém negamos em nós mesmo, falamos do conceito de sombra que pode ser tanto 

individual como coletiva. 
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Schneider (2007), considera que as emoções são contagiosas. Na presença de raiva, é 

importante discernir um sinal de mudança ou de luta pelo poder. A maneira como expressamos 

emoções tem implicações para os processos e resultados de mediação e resolução de 

conflitos. Para esse autor, nossa capacidade de reconhecer nossa emoção no meio do conflito 

aumenta nossa capacidade de "reflexão em ação" - a capacidade de combinar informações 

cognitivas e emocionais no momento. Essa capacidade pode ser aproveitada para produzir 

alianças em torno de um problema comum. 

Muszkat (2003), aponta que o conflito é frequentemente visto como uma condição negativa 

com sua carga de desvantagens e custos, mas também pode proporcionar uma experiência 

positiva e uma oportunidade para a identificação de um problema e a consolidação da relação 

entre os indivíduos/grupos participantes na busca de uma solução compartilhada. O crescimento 

e a mudança positiva são alcançáveis com uma boa liderança e uma abordagem racional para a 

resolução de conflitos. 

Nesse contexto, Santos (2021), aponta que a complexa mistura de competências exigidas de 

alguém habilitado a ser mediador implica um alto grau de autoconsciência pessoal e profissional 

e investimento na promoção de uma interação efetiva com os outros. Os profissionais podem 

aprender a se equipar com essas habilidades interpessoais críticas para gerenciar de forma 

independente seus próprios conflitos ou possíveis intervenções de terceiros. Para esse autor, o 

reconhecimento de sua própria sombra facilita a discernir o reconhecimento de outrem. 

Cada conflito requer uma solução única, devido às características únicas de cada participante, 

mas podemos aprimorar nossas habilidades de mediação com a prática. Schneider (2007), 

lembra que quer estejamos participando como mediadores em uma tríade ou como membros de 

uma díade com colegas, amigos, clientes ou membros da família, precisamos desenvolver a 

capacidade e a confiança em nossas próprias habilidades de mediação. 

Assim, esse autor considera que os princípios de mediação e comunicação eficaz podem não 

apenas promover a resiliência individual na abordagem e abordagem de questões de conflito 

pessoal e profissional, mas também construir confiança e competência em interações produtivas 

e ter implicações importantes para comunidades de prática mais fortes. 

Diante disso, Silva (2004), propõe que a mediação de conflitos implica a aplicação de princípios 

e técnicas estabelecidas que visam resolver as divergências que surgem entre as partes, sem 

necessidade de aplicação de sanções ou medidas punitivas, que se mostraram pouco ou nada 

eficazes 

 

 

 

 

NEGOCIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

 

Embora o conflito não possa ser evitado, ele pode ser gerenciado. Como o conflito sempre 

estará presente em nível individual e organizacional, é importante desenvolver as habilidades 

para gerenciar adequadamente uma conversa ou interação difícil. Para Robbins (2010), as 

habilidades necessárias podem ser adquiridas; eles acreditam que a competência de conflito 

pode ser definida e apreendida. Uma definição de competência de conflito é “a capacidade de 
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desenvolver e usar habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais que melhoram os 

resultados produtivos do conflito, enquanto reduzem a probabilidade de escalada ou dano”. 

Para Tavares (2002), a negociação é a comunicação entre duas ou mais partes com o objetivo 

de resolver seus conflitos de interesses percebidos e perspectivas divergentes. Assim, este 

considera que outras formas de solução de controvérsias incluem evitar e se afastar do outro 

lado, subordinar e ceder a um oponente e dominar com força o outro lado. 

Ainda para esse autor, a negociação - às vezes referida como resolução de problemas ou 

colaboração - difere dessas alternativas porque a negociação não pode ser unilateral e exige que 

ambas as partes se comprometam com a negociação como seu modo preferido de resolução de 

disputas. 

Ademais, o autor considera que a negociação é a única forma de regulação de conflitos que 

permite aos protagonistas criar valor e gerar excedentes que beneficiem a ambos. Se os 

negociadores criam valor, eles não apenas aumentam a prosperidade econômica, mas também 

criam acordos relativamente duradouros e reduzem conflitos futuros. 

Por sua vez, Warat (2001), compreende que a intenção de nossa série de negócios é focar nas 

questões de prática de negócios do dia-a-dia enfrentadas por nossos leitores e torná-las 

tangíveis. Abaixo, categorizamos os estilos de resolução de conflitos e encorajamos o leitor a 

aplicar esses estilos aos seus próprios conflitos históricos específicos e usar o modelo de 

categorização para conduzi-lo através de conflitos/negociações existentes e futuros. 

Esse autor aponta que existem cinco abordagens ou estilos diferentes para a resolução de 

conflitos. Ademais, alerta que não existe uma abordagem “certa” única para todas as 

situações; a abordagem deve variar de acordo com as condições. Os diferentes estilos podem 

ser vistos como uma combinação de dois fatores: assertividade e preocupação com a outra parte. 

Schneider (2007), afirma que a negociação é, por definição, um processo no qual duas ou mais 

partes tentam chegar a um acordo. Existem duas estratégias gerais de negociação: barganha 

distributiva e integrativa. A negociação distributiva envolve a negociação de recursos fixos. Se 

uma parte ganha, a outra deve perder para que os recursos totais permaneçam inalterados. 

Esse autor afirma que essa estratégia é semelhante à abordagem competitiva de resolução de 

conflitos. Assim, exemplifica que competir com outros serviços é uma competição direta por 

recursos fixos e resulta em negociação distributiva. A negociação distributiva é uma prática 

comum para o urologista que tem um orçamento fixo para a saúde. 

Já a negociação integrativa é apontada por Schneider (2007), como uma estratégia de 

negociação que atinge resultados satisfatórios para ambas as partes. É a estratégia preferida para 

a maioria das situações, pois resulta em resultados positivos e boas relações de longo prazo 

entre as partes. Isso pode ou não implicar em nova disponibilidade de capital. 

Buscando uma melhor compreensão, Warat (2001), posiciona a negociação e o gerenciamento 

de conflitos que podem resultar em um impasse e um mecanismo alternativo de disputa pode 

precisar ser empregado. Isso pode acontecer em uma batalha judicial prolongada ou em um 

processo acordado. 

Logo, esse autor considera que a mediação é um processo organizado por um terceiro neutro, 

mas não pode impor uma solução se nenhuma for alcançada. Arbitragem é o uso de um terceiro 

para resolver um conflito, com o poder de impor uma resolução se nenhuma for alcançada. A 

arbitragem apresenta mais risco para as partes envolvidas, uma vez que o terceiro tem o poder 

de impor sua própria solução, que pode ou não ser favorável. 
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Por sua vez, Tavares (2002), compreende que as partes iniciam negociações para escapar de um 

impasse doloroso, (b) evitar uma catástrofe iminente ou (c) realizar uma oportunidade 

mutuamente. Contudo, esse esclarece que um impasse ocorre quando pelo menos uma das 

partes em um conflito em andamento percebe que não pode vencer o outro lado, mas continuar 

o conflito é prejudicial e excessivamente caro (Ver Quadro 01). 

Alternativamente, Tavares (2002), propõe que as partes podem iniciar negociações para evitar 

uma catástrofe iminente que não pode ser evitada sem a ajuda da outra parte. Finalmente, este 

considera que as partes podem iniciar negociações por causa de uma oportunidade mutuamente 

atraente - quando um negócio pode fornecer maior lucro do que as partes poderiam obter de 

outra forma. 

Para Warat (2001), independentemente do(s) motivo(s), as partes iniciam a negociação quando 

acreditam que o acordo pode melhorar sua situação atual - acordo é melhor do que nenhum 

acordo -, mas também acreditam que alguns acordos podem ser melhores para eles 

pessoalmente do que outros. 

Conforme Silva (2003), do ponto de vista psicológico, a negociação se refere a qualquer forma 

de interação em que indivíduos com interesses diferentes e conflitantes se comunicam e 

discutem quais passos podem tomar juntos para resolver a diferença de opinião entre eles.  

 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

A análise de mediação se baseia em uma suposição não testável dos fatores de confusão não 

omitidos, que postula que uma variável omitida que confunde as relações entre as variáveis de 

antecedente, mediador e resultado não pode existir. A análise de mediação tornou-se mais 

comum na análise de cadeias causais complexas em estudos psicológicos. 

Robbins (2010), aponta que quando existe um conflito, o primeiro passo é decidir se deve 

resolvê-lo. Essa decisão envolve equilibrar a recompensa com o preço de resolver o 

problema; esse equilíbrio é único para cada circunstância. Algumas regras gerais são que, se o 

problema for problemático o suficiente para afetar seu comportamento ou pesar em sua 

consciência, ele deve ser abordado. 

Para esse autor, é importante não confundir a dificuldade percebida da conversa com a 

determinação de se será benéfico e apropriado prosseguir. Diferenças percebidas no poder 

geralmente afetam a decisão de resolver um conflito; no entanto, as lições da aviação e de outras 

indústrias ilustram os benefícios da comunicação aberta e os riscos do silêncio, mesmo em 

situações de diferentes níveis de autoridade ou poder. 

Diante disso, Santos (2021), compreende que cabe ao psicólogo, uma vez que tenha sido 

decidido abordar o conflito, há várias etapas envolvidas na preparação para a conversa. O 

primeiro passo é determinar a natureza exata do conflito, se existem mecanismos inconscientes, 

se o próprio ego é o conflitante, se são pessoas atendendo suas funções sociais ou sombras 

individuais buscando uma forma de enantiodromia. 

Robbins (2010), considera que se o problema ocorrer uma vez, é apropriado discutir o conteúdo 

do problema; se ocorreu repetidamente, deve-se focar no padrão dos eventos. Se o problema 

afetar seu relacionamento com outra pessoa ou membros da equipe, o tópico deve ser seu 

relacionamento. 
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Contudo, o autor lembra que uma armadilha do gerenciamento de conflitos é permitir que o 

conflito de tipo de tarefa ou padrão se deteriore em conflito de relacionamento ao personalizar 

demais o problema. Outro sistema apropriado para conflitos de equipe divide o conflito em 

conflitos de tarefa, processo e relacionamento. O conflito de tarefa é semelhante ao conflito de 

conteúdo, enquanto o conflito de processo refere-se ao desacordo sobre os processos da equipe. 

Como já mencionado, a mediação de conflitos neste artigo é vista como uma ferramenta baseada 

na conversação para o gerenciamento construtivo de disputas interpessoais. Uma característica 

estrutural das conversas de mediação pode ser vista no fato de que uma terceira pessoa - 

normalmente em uma interação face a face - preside o processo de resolução de disputas entre 

duas ou mais partes do conflito (normalmente uma única pessoa).  

Conforme Silva (2003), a ciência psicológica oferece alguns insights importantes:  

 

(a) por que as pessoas iniciam a negociação, junto com os elementos básicos das negociações; (b) como as 

estratégias cognitivas dos negociadores gerenciam informações complexas e incertas; (c) quais são os objetivos e 

motivações cruciais dos negociadores, e traços de personalidade; e (d) como diferenciais de poder e pressões 

constituintes podem bloquear em vez de aumentar a criação de valor na negociação de acordos e resolução de 

conflitos (SILVA, 2003, p. 15). 

 

Para Silva (2003), passos essenciais também devem ser seguidos, antes de qualquer sessão de 

negociação: estudar a disputa em questão antes das negociações; na avaliação dos interesses 

das partes, deve-se considerar a melhor alternativa ao acordo negociado; encontram-se em um 

impasse quando assumem posições firmes antes da negociação e se recusam a mudá-las. 

Silva (2003), que aponta é necessário observar como serão conduzidas as negociações: Cada 

negociação tem suas próprias características; mas devem ser consideradas as seguintes 

questões: foco nos interesses e não nas posições dos participantes;  Distinguir entre as partes e 

o problema;  ouvir atentamente e ativamente o que cada parte disse;  tentar fazer com que todas 

as partes "ganhem" avançando soluções que beneficiem a todos; avaliar as propostas e o 

andamento das negociações à luz da melhor alternativa possível. 

Esse autor esclarece que durante as sessões de psicoterapia analítica é necessário determinar o 

que é bom e útil, do que ruim ou prejudicial para o paciente e para o analista. Assim, nesta 

operação, é preciso sobretudo superar esses efeitos para discernir a modalidade da estrutura de 

conflito intrapessoal do paciente. E para negociar bem e se dar bem, é preciso também conhecer, 

entender as intenções do paciente e também permitir que ele conheça as intenções do analista 

para ajudá-lo a superar suas dificuldades ou crises. 

Para Robbins (2010), os psicólogos que desejam utilizar a negociação informal (real) ou formal 

(simulação) devem levar em conta que a preparação adequada é essencial para atingir seus 

objetivos ao final das negociações. Diferentes métodos e treinamentos psicológicos podem 

organizar os indivíduos na interação durante a negociação. Essas abordagens metodológicas 

podem levar ao uso dos seguintes dispositivos de pesquisa: jogos experimentais abstratos, 

simulações, análise de observações clínicas diretas, pesquisas, estudos de caso, análises de 

conflitos. 

Já para Santos (2021), na psicologia analítica é necessária a verificação e autoconhecimento 

sobre as projeções inconscientes do mediador e de ambas as partes. A sombra como arquétipo, 

oculta desejos e sentimentos negados e podem não buscar a justiça ou a mediação, a priori é 

apenas uma reparação psíquica dos conceitos morais dos indivíduos. 
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Ainda para Silva (2003), durante a terapia analítica também vemos a influência do paciente 

sobre os sentimentos inconscientes do analista. A contratransferência, também tem dois tipos 

principais: A contratransferência do primeiro tipo refere-se a todos os sentimentos vivenciados 

pelo analista em relação ao paciente cujo cuidado consciente permite aprofundar sua 

compreensão, etc. A contratransferência do segundo tipo está ligada às intensas reações 

emocionais ao paciente quando leva o analista a satisfazer suas próprias necessidades e não as 

das partes. 

Robbins (2010), lembra que o profissional deve também compreender completamente a própria 

posição. É fundamental reunir todas as informações básicas e quaisquer dados necessários para 

discutir o conflito. Então é preciso ter clareza sobre o que se deseja do confronto, bem como o 

que se está preparado para desistir ou ceder. Outro elemento-chave é a consciência de que 

resultados se consideram indesejáveis. Parte da preparação é a consideração das próprias 

motivações e objetivos, bem como as motivações e objetivos da outra parte. 

Para o autor, este passo parece óbvio, mas muitas vezes não é feito ou apenas avaliado 

superficialmente. Considerar por que uma pessoa racional e ética teria se comportado da 

maneira que o incomoda, muitas vezes abre uma visão alternativa da situação.  Em suma, é 

entender do maior número possível de pontos de vista como a situação-problema pode ter se 

desenvolvido. 

Silva (2003), aponta que erros comuns a serem evitados são tentar suavizar a mensagem, 

misturando-a com declarações elogiosas ou usando um tom de voz excessivamente familiar, 

inicialmente antes de abordar o problema. A maioria das pessoas sente que está sendo 

manipulada ou tratada desonestamente quando as mensagens são misturadas. Humor ou 

comentários inadequados interrompem o relacionamento necessário para um ambiente 

seguro. Outro erro comum é usar dicas não verbais ou comentários sutis com a crença de que 

podem resolver um conflito com sucesso. 

Por fim (2003), aponta que cabe ao psicólogo criar as bases para um consenso sobre a definição 

do problema para que os participantes possam comparar e discutir soluções. Conforme 

observado anteriormente, o problema pode ser definido como o problema com uma ocorrência, 

um padrão de episódios ou a relação de trabalho. Depois de criar uma definição mutuamente 

acordada, o próximo passo é fazer um brainstorming de possíveis soluções para o conflito. Se 

possível, essas soluções devem atender às necessidades de todas as partes envolvidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A negociação atravessa todas as dimensões da vida humana. Todos os indivíduos negociam 

todos os dias e em todas as esferas da nossa existência (com familiares, amigos, colegas, 

vizinhos, etc.), com o objetivo de resolver uma divergência de interesses, conciliar diferentes 

desejos, sonhos, desacordos, etc. O envolvimento dos métodos de negociação no trabalho 

profissional permite ajudar os psicólogos a encontrar soluções originais e eficazes, 

simplesmente porque levam em conta as necessidades e interesses de cada indivíduo. E para ser 

um bom negociador é preciso ter uma série de habilidades terapêuticas (confiança, positividade, 

racionalidade, flexibilidade etc.). 

Na psicoterapia analítica as interações são traduzidas em uma série de atos concretos, 

movimentos táticos, e cada um tem um repertório que lhe é próprio. É assim que as dinâmicas 
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de interação são orquestradas a partir dos pontos a serem discutidos. Nessa cadeia interativa, 

deve-se distinguir, em cada uma das duas pessoas em presença, o que é transferência do que é 

contratransferência. É aqui que se forma a base da negociação para estabelecer o vínculo 

terapêutico entre o analista e o paciente. 

Assim, as conclusões destacam o fato de que existem os mesmos mecanismos de 

intersubjetividade na negociação como na resolução de diferentes conflitos ou problemas e 

também na prática da psicoterapia analítica. Toma sua fonte e articula o vínculo em uma relação 

do presente ao futuro imediato. Nessa situação, a consistência intersubjetiva parece ser um fator 

essencial na adaptação de sua resposta durante a psicoterapia analítica. 
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RESUMO 

A sociedade moderna se mantém com influência do patriarcado, sendo esse, um sistema social, onde homens 

predominam em funções de liderança política, privilégio social, e no âmbito familiar, o pai perpetua a autoridade 

sobre as mulheres e as crianças. O papel do profissional de psicologia em casos de divórcio, alienação parental 

entre outros que envolvem questões de matrimônio e família se fazem indispensáveis, pois se tem um agente 

humano, com importância significativa frente à família e à sociedade, e que deve sustentar o compromisso social 

que permeia a prática psicológica. Considera-se essencial que o atendimento à família se construa através de um 

olhar crítico do sistema patriarcal que envolve a sociedade para que, dessa forma, desenvolva-se uma compreensão 

justa sob ambos os genitores, sendo um provocador de reflexões acerca da importância de cada um para a condição 

do filho neste novo contexto familiar.  

Palavras-Chave: Relações. Gênero. Família. Matrimônio. 

 

ABSTRACT 

Modern society remains under the influence of patriarchy, which is a social system where men predominate in the 

roles of political leadership, social privilege and within the family, the priest perpetuates authority over women 

and children. The role of the professional of psychology in cases of divorce, alienation of priests, among others 

that involve issues of marriage and family, is indispensable, since it is a human agent, of significant importance 

for the family and society, and who must sustain the commitment. permeates psychological practice. It is 

considered fundamental that the care of the family is built through a critical look at the patriarchal system that 

involves society so that, in this way, a fair understanding of both parents is developed, being a provocative of 

reflections on the importance of each one for the condition of the child in this new family context. 

Keywords: Gender. Relations. Family. Wedding. 

 

ABSTRACTO 

La sociedad moderna permanece bajo la influencia del patriarcado, que es un sistema social, donde los hombres 

predominan en los roles de liderazgo político, privilegio social y dentro de la familia, el padre perpetúa la autoridad 

sobre las mujeres y los niños. El papel del profesional de la psicología en casos de divorcio, alienación de los 

padres, entre otros que involucren cuestiones matrimoniales y familiares, son indispensables, ya que existe un 

agente humano, con significativa importancia frente a la familia y la sociedad, y que debe sustentar la compromiso 

social que impregna la práctica psicológica. Se considera fundamental que el cuidado de la familia se construya a 

través de una mirada crítica al sistema patriarcal que involucra a la sociedad para que, de esa forma, se desarrolle 

un entendimiento justo de ambos progenitores, siendo provocador de reflexiones sobre la importancia de cada uno, 

uno por la condición del niño en este nuevo contexto familiar.  

Palabras clave: Relaciones. Género. Familia. Casamiento. 

 

INTRODUÇÃO 

O tema de pesquisa desenvolvido procurou levantar uma discussão acerca das relações de 

gênero imersas na dimensão social, mas quando pensamos na construção de uma família, 

suscitam-se questões litigiosas no qual o acompanhamento psicológico é indispensável para os 

envolvidos. 

A partir de um entendimento voltado às relações de poder entre homens e mulheres, este 

trabalho investigou de quais maneiras essas relações se sustentam a partir do fenômeno da 
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alienação parental. Para isso, serão analisados aspectos afetivos, sociais, históricos e culturais 

que permeiam a sociedade atual. 

No século XX a conquista dos direitos humanos a nível macroeconômico e social, foram 

marcantes e as mulheres venceram muitas etapas. Tiveram a capacidade de escrever na 

constituição e nas leis o texto das suas vitórias. Na política conquistaram o direito ao voto, e a 

serem eleitas para cargos eletivos, à liberdade, à vida, à maternidade (...) (PIGATTO, L. M.; 

PIGATTO, L. H.,2010, P. 13). 

 

Apesar da gradual emancipação feminina no contexto sócio-histórico em que vivemos, com mulheres se inserindo 

cada vez mais no universo laboral, econômico e acadêmico, ainda não houve êxito em atingir a mesma posição 

moral e social que os homens, e ainda se faz presente na sociedade heranças ideológicas como: toda a história das 

mulheres foi feita pelos homens (....) eles é que sempre tiveram a sorte da mulher nas mãos; dela não decidiram 

em função do interesse feminino(...) foi o conflito entre a família e o Estado que então definiu o estatuto da mulher 

(...) (BEAUVOIR,1967 apud SANTOS; BEZERRA, 2017, p.5). 

 

 Figurativamente, tornar-se mulher significa que após o nascimento de um ser humano, do sexo 

feminino, é destinado a ela um papel social, ou seja, é cerceada em um mundo que não escolheu 

para si. É premeditado um destino biológico, psíquico e econômico para as mesmas, o que 

muitas vezes impede a perspectiva de outras possibilidades de ser e existir, além daquelas 

apresentadas. Desta maneira, há maior possibilidade de que a mulher ocupe uma posição 

alienante na relação conjugal, o que opera a favor da dominação masculina. Essa relação 

verticalizada é reforçada desde a infância, com jogos e brincadeiras, até a vida adulta com a 

representação midiática e, inclusive, pela ciência, através de discursos naturalistas que 

legitimam os disparates do que é “natural” da mulher (ex.: cuidado, fragilidade) e do homem 

(ex.: força e racionalidade). (FÁVERO, M. p 587, 2010). 

Considerando toda a organização política e estrutural reprodutora dos mecanismos patriarcais, 

o presente trabalho buscou identificar os aspectos discriminatórios que podem interferir nas 

normas jurídicas, e acabam por reproduzir estereótipos de gênero, em prejuízo das mulheres 

envolvidas. 

 

ASPECTOS CULTURAIS DA CONSTRUÇÃO DE GÊNERO 

 

 Ao se pensar em relações sociais, torna-se imprescindível a compreensão acerca do conceito 

de gênero, enquanto instrumento teórico de análise. Para Izquierdo (1992), os gêneros podem 

ser compreendidos enquanto obras culturais que refletem a compreensão que a sociedade faz 

das diferenças sexuais biológicas. 

Concernente à construção de gênero, existem padrões de comportamentos que são 

hiperdesenvolvidos em detrimento de outros. Para se entender de modo mais profundo essa 

questão, pode-se utilizar como referência a teoria de espaço social do gênero, pontuada por 

(IZQUIERDO, 1992). Para a autora, os modos de atividade do gênero masculino e do gênero 

feminino são distintos, o que desenvolve a segmentação de duas esferas: a esfera de 

sobrevivência, atrelada aos afazeres domésticos, que se constitui como o espaço próprio do 

gênero feminino; e a esfera de transcendência, atrelada às atividades públicas e organizacionais, 

que por sua vez, caracteriza-se como o espaço próprio do gênero masculino. Badinter (1993), 

discorre que, por serem dotadas de útero e ovário, as mulheres foram reservadas à função 
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maternal, e ao se relacionar com a teoria de Izquierdo (1992), tem-se como construção do 

espaço social de gênero da mulher, o cuidado do lar e dos filhos, representando a moral e os 

bons costumes. 

De maneira oposta, a vida pública, através da produção e da política, foi reservada aos homens. 

É importante ressaltar que ambas as esferas se envolvem de maneira circular, onde uma realiza 

a manutenção da outra, pois atuam como as duas faces de uma realidade indivisível. 

Saffioti (1992), pontua que a tentativa de se construir o ser mulher como dominada-explorada 

se baseia em ideias deterministas, centradas sobretudo, nos aspectos biológicos. Essa 

categorização teve início com a necessidade de se justificar a desigualdade entre homens e 

mulheres, durante a revolução democrático-burguesa, ao final do século XVIII. Foi necessário 

formular uma ideia racional que sustentasse essa diferenciação entre os dois gêneros, e que 

mantivesse o modelo desigual exigido pela política e economia da ordem burguesa dominante. 

Deste modo, essa diferenciação biológica se fez presente nos espaços de aprendizado, 

socialização e representações midiáticas, desenvolvendo-se assim, uma desigualdade social que 

reforça os papéis de gênero. 

Até a segunda metade do século XX, a concepção de gênero foi descrita como inerente ao sexo. 

Porém, com o surgimento do movimento feminista, essa concepção recebeu uma perspectiva 

sociocultural, onde se fortaleceu a ideia de construção social de gênero. Assim, desigualdades 

até então aceitas, passaram a ser questionadas, como por exemplo, a inserção da mulher no 

mercado de trabalho e o direito ao voto. São diversos os enfoques teóricos relacionados às 

questões de gênero. Deaux e Lafrance (1998), enfatizam a importância de se contextualizar os 

estudos de gênero a partir de suas flutuações dinâmicas, mas também a partir do sistema social 

que contorna as encenações que caracterizam o masculino e feminino. Portanto, as ações de 

homens e mulheres constituem aspectos dinâmicos e interdependentes. 

  

Os estudos de gênero questionam a ideia de natureza feminina (e masculina) e reforçam a concepção de que as 

características atribuídas à mulher (e ao homem) são, na verdade, socialmente construídas. Diferencia-se, assim, o 

sexo (a dimensão biológica dos seres humanos) do gênero (um constructo cultural), o que é útil para mostrar que 

muitos comportamentos, sentimentos, desejos e emoções, vistos como partes de uma essência masculina e 

feminina, são produtos de determinado contexto histórico e social (GOLDBEMBERG, 2000, p.15). 

 

RELAÇÕES DE PODER ENTRE HOMENS E MULHERES 

 

As relações de poder construídas entre homens e mulheres foram e continuam sendo de 

predominância masculina, visto que ainda existem paradoxos estruturais na esfera 

socioeconômica e nas relações simbólicas entre os gêneros. Segundo Jane Soares (2011), esses 

paradoxos são embasados pelas diferenças físicas e psíquicas entre homens e mulheres, e atuam 

como orientadores de fenômenos desiguais e discriminatórios, que permeiam a vivência da 

mulher na sociedade. Para que se possa compreender mais a fundo essas relações, é de suma 

importância compreender de qual maneira a dinâmica social atual vem se constituindo ao longo 

do tempo. A internalização e naturalização de normas que expressam a dominação dos homens 

sobre as mulheres, através da instituição e manutenção de papéis sociais que cada um deve 

desempenhar, atuam como agentes construtores de um sistema patriarcal. (COSTA, 2018, p. 5). 

  

(...) se homens e mulheres são, desde o ponto de partida conceitual e prático, definidos como desiguais, só é 

possível conceber essa interdependência como explicitação da assimetria de relações de poder e a progressiva 
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afirmação de uma lógica de dominação, isto é, do patriarcado: o homem representa o universal, o abstrato, a razão, 

enquanto a mulher representa o singular, o concreto, o intuitivo e o irracional. (COSTA, 2018, p.137).” 

  

O sistema patriarcal, preenchido por tais relações de poder, provém de diversos aspectos sócio-

históricos-culturais, e conforme, Amanda Silva (2015), este sistema não é caracterizado apenas 

pela dominação masculina, mas também pela submissão social, econômica e sexual da mulher, 

manifestando-se como uma extensão de todos os bens possuídos pelo homem. Dentre as 

peculiaridades desse sistema, estão: a divisão hierárquica de poder na qual o homem é superior 

à mulher, aos filhos e aos empregados; a divisão sexual do trabalho, com determinação de 

papéis em que o homem é responsável pela proteção total do lar e a mulher é responsável pela 

execução doméstica e sexual; a norma da primogenitura no qual o filho mais velho herdava os 

bens do pai, e as meninas iam para colégios religiosos a fim de aprenderem as práticas de uma 

“boa esposa e mãe”, ou dedicarem-se totalmente à Igreja. Outro ponto importante é a atribuição 

social da mulher para com o legado familiar, que enfatiza sua entrega a um homem, o que sela 

a união das famílias, assim como a fidelidade por parte dela. A sociedade patriarcal se constituiu 

à medida que a humanidade se desenvolveu, e nesse contexto, as funções sociais de cada gênero 

foram definidas de maneira estruturalmente parcial, resultando num modelo de sociedade 

marcado pela desigualdade. 

Fruto do patriarcado, o casamento também apresenta características desiguais para cada gênero 

no papel familiar. Segundo Maria de Fátima (2002), a expansão do cristianismo abriu caminho 

para a Igreja Católica ter influência no modelo familiar patriarcal. 

De natureza política e religiosa, o casamento ocorria apenas entre os nobres, tendo como 

compromisso a transmissão da herança herdada, e essa concepção foi idealizada na Era 

Burguesa, enquanto não acreditavam no amor romântico, mas também não se consideravam 

libertos para se atrever a relações apenas eróticas. (...) A sacralização do casamento pela Igreja 

só aconteceu por volta do século XII e foi só no século XIII que a normatização da moral cristã 

se estabeleceu, instituindo o sacramento do matrimônio, tornando-o monogâmico e indissolúvel 

(...). Com a sacralização do casamento pela Igreja Católica, foi então instituído que este seria 

um lugar legítimo para exercício dos prazeres, desde que voltado para o seu fim natural: a 

procriação. 

Portanto, era indispensável ao casamento que a fecundação acontecesse, sendo comum a 

exclusão de uma mulher estéril. Logo, os maridos sentiam necessidade de controlar a herança 

de gerações futuras, e com isso, iniciou-se também, o controle sobre a sexualidade das esposas 

(ARAÚJO, 2002, p. 2). 

A sociedade patriarcal retrata e reflete o espaço invisível que as mulheres foram forçadas a 

ocupar, a partir da projeção de que elas se definem enquanto mulheres necessariamente no 

domínio do lar e como posse do marido. 

                                  

Essa família patriarcal nada mais é do que um conjunto de relações servis, assimétricas, desiguais. Se buscamos 

conquistar (ou melhor, construir) uma igualdade efetiva, mesmo que esta seja entendida preliminarmente como 

horizonte simbólico de produção e reprodução de sentidos e práticas sociais, devemos começar pela transformação 

do conceito e práticas de família, pois, com ela, toda a organização social será também transformada. Esta é a 

condição “sine qua non” para reciprocidade, reconhecimento e superação da lógica de dominação” (COSTA, 2018, 

p. 8). 
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Ao longo dos anos, alguns estereótipos determinados à figura feminina foram desconstruídos e 

as mulheres realizaram significativas conquistas, como o direito de cidadania, o direito ao voto, 

graças às sufragistas, no século XVIII; autonomia financeira, libertação da dependência 

econômica do marido, em 1940; e maior espaço no mercado de trabalho e nas universidades 

(ÁLVARES, M. 2014, p. 3). Com a aspiração dos pensamentos feministas, a capacidade da 

mulher passou a não se limitar somente ao espaço doméstico, e o desejo pela reivindicação por 

liberdade e pelo direito de exercerem a sexualidade sem as barreiras impostas pelo preconceito 

foi se expandindo. 

                        

Ao final de 1970, as feministas passaram a desconsiderar com maior veemência as questões das desigualdades de 

fundo biológico e deslocaram o eixo das diferenciações para o aspecto cultural, propondo uma separação entre o 

espaço público e o privado, afirmando que as mulheres poderiam desempenhar os mesmos ofícios que os homens 

e, portanto, também possuíam as mesmas capacidades e direitos sociais e políticos.” (ALMEIDA, 2011, p. 4). 

  

Apesar das conquistas realizadas, ainda se faz presente muitas amarras sociais e morais que 

aprisionam as mulheres neste laço patriarcal que há muito tempo foi criado. Mais tarde, no final 

do século XX, a questão desigual da conjuntura patriarcal foi discutida pela teoria do gênero, 

demonstrando que os comportamentos manifestados por homens e mulheres são construídos 

nas bases das relações de poder. 

 

A IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA COGNITIVA COMPORTAMENTAL PARA 

TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

 

A técnica cognitiva comportamental, consiste em uma terapia muito importante para o 

tratamento do TEPT, pois tal técnica age na causa e não no sintoma, ajudando o indivíduo a 

encontrar estratégias para lidar com a situação que gerou trauma no mesmo. 

De acordo com Hermano (2020), “é uma abordagem que é mais específica, breve e focada no 

problema atual do paciente. Também conhecida como TCC, ela explica que o que nos afetam 

não são os acontecimentos, e sim a forma que interpretamos”. 

Segundo Basco, Thase e Wright (2002, p.30), “uma das vantagens da abordagem da TCC é a 

aquisição de habilidades que podem reduzir o risco de recaída”, assim esta terapia possui grande 

importância na recuperação do usuário com TEPT, além disso, “é uma das formas mais 

amplamente praticadas de psicoterapia para transtornos psiquiátricos”. 

 

 

 

Figura 1. Modelo cognitivo-comportamental 
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          Fonte: Basco, Thase e Wright (2002, p.18). 

 

Assim, esta terapia vem para ajudar ao usuário a encontrar estratégias para enfrentar seus 

medos, uma vez que “enfatiza técnicas destinadas a ajudar os pacientes a detectar e modificar 

seus pensamentos profundos, especialmente aqueles associados com sintomas emocionais, 

como depressão, ansiedade ou raiva” (BASCO; THASE; WRIGHT, 2002, p.19). 

Dessa forma, uma vez detectado o problema, ela agirá na causa, no medo ou fobia da pessoa 

afetada pelo transtorno, a fim de que o ciclo do mesmo seja quebrado. 

Conforme Hermano (2020), “terapia cognitiva comportamental é indicada quando seus 

pensamentos automáticos são sempre negativos, desencadeando uma série de fatores como: 

TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo), Ansiedade generalizada, Transtorno de pânico, 

Ansiedade Social, Transtornos alimentares, Transtornos de personalidade”, assim esta terapia 

conforme as estudiosas impactam diretamente na recuperação dos pacientes. 

 

TÉCNICA COGNITIVA COMPORTAMENTAL – A APLICAÇÃO 

 

A técnica cognitiva comportamental, conforme Knapp & Caminha (2003, p.32), ele passa por 

algumas fases: “Treinamento de Inoculação de Estresse (TIE); Treinamento de Habilidades 

Sociais (THS); Treinamento de Autoinstrução (TAI); Dessensibilização Sistemática; Técnicas 

de Relaxamento Muscular Progressivo e Respiração e Prevenção da Recaída”. 

Assim, são estas as Técnicas de Cognição comportamental. Conforme o próprio nome já sugere, 

nesta fase o terapeuta se dedica a reestruturação cognitiva do paciente ou assistido, desta forma 

conforme Mello (2014, p. 26), estas “Técnicas de estruturação efetivas aumentam o 

aprendizado, por manterem o tratamento organizado, eficiente e no foco”, assim nesta fase será 

elaborada uma rotina para o usuário, como: as tarefas de casa e o uso do bloco de notas. 

Desta forma, à medida que vai avançando para as secções finais, vão sendo conferidas ao 

usuário, mais responsabilidades, a fim de que o mesmo retome a sua autonomia para o 

desempenho de suas tarefas diárias. 

Conforme Mello (2014, p.27), recomenda-se o uso de um estilo amigável, interativo e 

envolvente em vez de um estilo de palestra. Para estimular o envolvimento do paciente no 

processo de aprendizado, perguntas socráticas podem ser utilizadas”. 
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Segundo Mello (2014, p.27-28), “Exercícios por escrito de sessões de terapia, tarefas de casa, 

folders, escalas, anotações sobre insights importantes e outros materiais escritos ou impressos, 

podem ser organizados em um bloco de notas da terapia”, assim esta fase da terapia caracteriza-

se pela reorganização das tarefas diárias do usuário. 

De acordo com Schneider e Habigzang (p.550-551), este treino “é realizado na perspectiva de 

controle das emoções pertinentes às lembranças do trauma e reestruturação da memória 

traumática”. Desta forma, esta terapia ajudará o usuário a superar recordações desagradáveis. 

Segundo Mello (2014, p.28) “O terapeuta deve considerar também, ao recomendar uma leitura, 

o nível educacional do paciente, sua capacidade cognitiva e sofisticação psicológica, bem como 

os seus sintomas, de modo que a sugestão seja apropriada para cada paciente”, dessa forma, 

esta sugestão é subjetiva e exclusiva pois ajudará ao paciente a retomar a sua vida cotidiana. 

Uma vez que a leitura ajuda a pessoa a relaxar e consequentemente não precisará de recorrer a 

nenhum medicamento antidepressivo. 

Conforme Mello (2014, p. 28-29), “O uso da tecnologia de computadores para auxiliar os 

terapeutas a educar e tratar os seus pacientes é um dos desenvolvimentos mais novos na TCC”, 

assim esta técnica facilitará a interação do paciente com o terapeuta. 

De acordo com Melo (2014, p. 29), consiste-se numa estratégia na qual se utiliza o “pensamento 

automático (PA), crença intermediária –também denominada condicional (CC) – e crença 

central – também denominada nuclear (CN)”. Assim, esta técnica é chamada de “a educação 

sobre os problemas enfrentados e os métodos disponíveis de terapia”. 

Segundo Schneider e Habigzang (2016, p.548), esta técnica se caracteriza pela “Apresentação, 

de forma gradual, das situações de violência experienciadas, por meio de relato oral e escrito; 

reestruturação cognitiva das memórias traumáticas (treino de auto instrução); relaxamento”. 

Nesta técnica, o usuário aprenderá a controlar as suas emoções principalmente no relato, uma 

vez que o mesmo precisará acessar estas recordações dolorosas e assim precisará aprender a 

controlar todas as suas emoções. 

Conforme foi abordado nos tópicos anteriores o Transtorno do Estresse Pós-traumático pode 

causar uma série de males a saúde do indivíduo, e segundo Oliveira (2015), este transtorno afeta 

11% da população brasileira, que conforme o Censo do IBGE de 2017, era de 207.660.929, o 

que significa que 22.842.702, pessoas estejam afetada com este mal. 

Assim, este mal age diretamente no sistema nervoso central do usuário, podendo afetar o 

sistema imunológico da pessoa afetada por este transtorno, que afeta 11 pessoas numa contagem 

de 1 a 100 indivíduos, poderão desenvolver este mal, que é causado por algum acontecimento 

traumático que uma pessoa tenha presenciado ou participado. 

Dessa forma, os primeiros sintomas do TEPT, aparecerão em no máximo 30 dias após o 

acontecimento e assim, passa por 5 fases, até ficar numa situação insustentável que poderá 

afetar a vida da pessoa enquanto viver. 

Acredita-se que qualquer pessoa possa vir a desenvolver este transtorno, que pode ser causado 

por exemplo pela violência doméstica. 

Assim, percebe-se que a situação é preocupante, uma vez que não só a vítima poderá 

desenvolver o transtorno, como também todas as pessoas do círculo de amizade e familiares 

ligados a vítima. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O casamento foi originalmente intencionado como ato político, não consagrava um 

relacionamento amoroso, era uma aliança de famílias, um contrato que dois indivíduos faziam 

não para o prazer, mas com interesse de classe, lucros e a transmissão da herança. A escolha 

individual e a paixão não influenciavam nessa decisão, e a sexualidade com fim reprodutivo era 

parte da aliança firmada. Nesse cenário, as mulheres eram retratadas fisicamente e 

intelectualmente como inferiores para estudar ou trabalhar fora do lar, logo suas atividades eram 

apenas de criação dos filhos, ordenar bem a limpeza de casa, saber cozinhar e obedecer a seu 

marido. Seu legado familiar, sua entrega a um homem selava a união das famílias, assim como 

a fidelidade por parte da mesma, de maneira que quando ocorria traição, implicava o abandono 

ou mesmo a morte da transgressora. No século XIII, essa concepção de casamento foi 

normatizada pela igreja, que definiu o ato sexual como objetivo de reprodução, portanto era 

indispensável ao casamento que a fecundação acontecesse, sendo comum a exclusão de uma 

mulher estéril. 

Numa perspectiva sociocultural onde é determinado o homem como ser-racional e a mulher 

como ser-emocional, compreendemos que há a estratégia da dominação masculina em inferir 

estereótipos para a mulher como louca, histérica e descontrolada. Estratégia essa poderosa para 

invalidação da fala feminina e que em sequência corrobora para o reforço da mulher como 

alienadora. Só há reciprocidade entre iguais; se homens e mulheres são, desde o ponto de partida 

conceitual e prático, definidos como desiguais, só é possível conceber essa interdependência 

como explicitação da assimetria de relações de poder e a progressiva afirmação de uma lógica 

de dominação, isto é, do patriarcado: o homem representa o universal, o abstrato, a razão, 

enquanto a mulher representa o singular, o concreto, o intuitivo e o irracional. 

Diante do cenário patriarcal, moderno, capitalista e extremamente individualista, a sociedade 

ainda traz resquícios do modelo antigo familiar, onde a família era constituída a partir do 

casamento, em um conceito patriarcal, sendo o homem chefe e provedor da casa, e o restante 

do núcleo familiar eram submetidos ao seu poder, conforme afirma Faria (2001, p. 216). Mesmo 

com os avanços percorridos, esse formato de poder ainda se dá de forma recorrente, gerando 

muitos estereótipos que associam o papel da mulher com uma idealização da figura materna e 

cuidadora do lar. 

A partir dessa problemática, identifica-se que há pouco debate sobre os motivos que levam a 

prática da alienação parental ser cometida majoritariamente por mulheres, e como isso se 

associa com as relações de poder vivenciadas no modelo familiar patriarcal. Essa constatação 

impulsionou o desenvolvimento dessa pesquisa, cujo tema se torna relevante para a sociedade 

como um todo, ao mesmo tempo que é de grande importância para nós, mulheres e estudantes 

de psicologia, que experienciamos essas relações assimétricas, para sermos capazes de 

transformar nossa indignação e estranhamento diante de certos fenômenos, em uma abertura 

para o debate e conhecimento científico. 

Mostra-se relevante levantar esclarecimentos científicos de como um profissional psicólogo 

pode contribuir para o entendimento do sofrimento que a relação conjugal caracterizada pela 

alienação parental pode causar para a mulher, porém nunca se afastando do principal que é 

compreender de qual maneira a alienação parental se constitui como um instrumento de 

perpetuação das relações de poder.                                                                        
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RESUMO 

Essa pesquisa acadêmica, trouxe a relevância, da Psicanálise-Clínica, como uma ferramenta eficaz e eficiente, para 

tratar e restaurar as principais doenças do homem pós-moderno no século XXI, são elas: a depressão, angústia, 

tristeza profunda, histerias, neuroses e psicoses, e o narcisismo. Essa era em que pode também ser conhecida como 

“era pós-moderna”. O presente trabalho é fruto de uma exaustiva pesquisa da realidade dos fatos que se encontram, 

abordando entre outras coisas a tecnologia, a Covid 19. Longe de saturar todo esse assunto e conteúdo sobre o 

respectivo tema tão complexo. Esse trabalho, vem como uma das luzes de contribuição para identificar que a 

psicanálise tem sim respostas, tratamentos, e cura para os sofredores de várias, síndromes, sem a necessidade de 

ficar preso a psicotrópicos e antes mesmo de recorrer a profissionais da saúde mental como psiquiatras, em que na 

sua grande maioria, os problemas dessas pessoas não vão ser tratados as causas, mas os sintomas. Mostrando assim 

que a Psicanálise não aborda a doença e sim o adoecido. Foi apresentado neste trabalho os principais pontos que 

demonstram o desespero humano, e suas fracassadas tentativas de preenchimento do vazio, de sua alma adoecida, 

e como tudo pode ser tratado no setting psicanalítico. E por fim o encontro com a catarse a cura, a libertação pelo 

método da associação livre de ideias, no processo da “esperança da angústia”, como uma reabilitação para a saúde 

mental.  

Palavras-chave: Pós-Moderno. Neurose. Catarse.  Angústia.  

 

ABSTRACT 

This academic research brought the relevance of Clinical Psychoanalysis as an effective and efficient tool to treat 

and restore the main diseases of postmodern man in the 21st century, they are: depression, anguish, deep sadness, 

hysterias, neuroses and psychoses, and narcissism. This era can also be known as the “postmodern era”. The 

present work is the result of an exhaustive research of the reality of the facts that are found, approaching, among 

other things, technology, Covid 19. Far from saturating all this subject and content on the respective subject so 

complex. This work comes as one of the contribution lights to identify that psychoanalysis does have answers, 

treatments, and cures for sufferers of several syndromes, without the need to be stuck with psychotropic drugs and 

even before resorting to mental health professionals such as psychiatrists, in which, for the most part, the problems 

of these people will not be treated the causes, but the symptoms. Thus showing that Psychoanalysis does not 

approach the disease, but the sick. It was presented in this work the main points that demonstrate human despair, 

and its failed attempts to fill the void, of its sick soul, and how everything can be treated in the psychoanalytic 

setting. And finally, the encounter with catharsis, healing, liberation through the method of free association of 

ideas, in the process of “hope from anguish”, as a rehabilitation for mental health. 

Keywords: Post Modern. Neurosis. Catharsis. Anxiety.  

 

ABSTRACTO 

Esta investigación académica trajo la relevancia del Psicoanálisis Clínico como una herramienta eficaz y eficiente 

para tratar y restaurar las principales enfermedades del hombre posmoderno en el siglo XXI, ellas son: depresión, 

angustia, tristeza profunda, histerias, neurosis y psicosis, y narcisismo. Esta era también puede ser conocida como 

la “era posmoderna”. El presente trabajo es el resultado de una investigación exhaustiva de la realidad de los 

hechos que se encuentran, abordando, entre otras cosas, la tecnología, el Covid 19. Lejos de saturar todo este tema 

y contenido sobre el tema respectivo tan complejo. Este trabajo surge como una de las luces de aporte para 

identificar que el psicoanálisis sí tiene respuestas, tratamientos y curas para los enfermos de diversos síndromes, 
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sin necesidad de quedarse con los psicofármacos e incluso antes de recurrir a profesionales de la salud mental 

como los psiquiatras, en los que , en su mayor parte, los problemas de estas personas no serán tratados las causas, 

sino los síntomas. Demostrando así que el Psicoanálisis no aborda la enfermedad, sino el enfermo. Se presentaron 

en este trabajo los puntos principales que demuestran la desesperación humana y sus intentos fallidos de llenar el 

vacío de su alma enferma y cómo todo puede ser tratado en el escenario psicoanalítico. Y finalmente, el encuentro 

con la catarsis, la sanación, la liberación a través del método de la libre asociación de ideas, en el proceso de 

“esperanza desde la angustia”, como rehabilitación para la salud mental. 

Palabras clave: Posmoderno. Neurosis. Catarsis. Ansiedad. 
 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho teve vários processos que foram de fato um grande desafio. Porque falar da 

Contribuição da Psicanálise é mexer em vários paradigmas que a sociedade, mantém. Entre 

esses paradigmas, o mercado dos psicotrópicos, e a segunda “cura” através da medicação 

alopática. Foi também discutido como a indústria alopática é alimentada com diagnósticos 

médicos da psiquiatria.  Mas, como objetivo geral deste trabalho acadêmico teve sua 

fundamentação, em que de fato a Psicanálise, além de contribuir para a saúde mental, com uma 

“cura”, limpa, ou seja, isenta de tratamentos tradicionais, e que a Associação Livre, ainda é o 

melhor método, pele menos de forma inicial, sem precisar, ir direto a uma clínica psiquiátrica, 

em que só é tratado os efeitos e não as causas dos neuróticos.   

Os objetivos específicos foram de forma contundente dentro da atualidade. Primeiro levando a 

considerar que com a chegada da pós-modernidade trouxe grandes eventos históricos que 

marcaram não só a sociedade, mas a humanidade pós-moderna. Isso sem falar da devastação 

que exatamente hoje dia 11/03/2022, fazem dois anos em que a OMS – ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, declarou então a COVID 19, como uma pandemia, isso em todos os 

níveis e recantos de nosso planeta.   

Essa era pós-moderna viu a derrocada de uma teologia que era uma interpretação de cunho 

escatológico milenarista, com demasiada ênfase no Triunfalismo da Humanidade! E se viu 

depois no completo fracasso, tanto ela como os teólogos que a defendiam, trazendo uma falsa 

esperança, baseado no entendimento, que a Humanidade depois de vários processos, várias 

revoluções industriais, e o surgimento do capitalismo viria uma “cristianização” do evangelho 

em todas as nações e o Reino de Deus seria estabelecido de forma plena entre nós. Contudo, 

depois das duas guerras mundiais ninguém mais se atreveu a voltar a falar nessa teoria 

milenarista.  

Com o desalento dessa esperança, frustrada da teologia milenarista, foi vivenciado não só a 

descrença em Deus, na teologia, na Bíblia Sagrada, nos teólogos da época, nas religiões. Através 

de vários filósofos do existencialismo, como: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831); 

Martin Buber (1878-1965); José Ortega y Gasset (1883-1955); William James (1842-1910); 

Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855); Lev Shestov (1866-1938);  Friedrich Nietzsche (1844-

1900); Jaspers (1883-1969); Gabriel Marcel (1889-1973); Martin Heidegger (1889-1976); 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961); Nicola Abbagnano (1901-1990); Jean-Paul Sartre (1905-

1980); Simone de Beauvoir escritora (1908-1986); Albert Camus escritor (1913-1960).  

Entretanto, nessa pesquisa acadêmica destacamos Friedrich Nietzsche, que passou a fazer sérias 

e contundentes críticas à igreja, à religião e à moral. Alegando a morte de Deus, com o título 

que ficou conhecido “DEUS ESTÁ MORTO”, ele não pode ouvir os desesperos dos sofredores, 

dos pobres e dos desalentados. Estamos todos perdidos! E aí vem a ideologia do Niilismo, é 

uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo cuja 
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principal característica é uma visão cética radical e sobretudo pessimista em relação às 

interpretações da realidade, que aniquila valores e convicções.  

Com isso um mundo caiu mais ainda no estado melancólico do desespero e do vazio, isso, 

cooperou e muito para Freud, quando trouxe a psicanálise nessa época, em que a maioria das 

pessoas vivenciavam uma espécie de Niilismo pessoal, com suas neuroses e histerias. Quando 

Friedrich Nietzsche alegava a morte de Deus, ele não estava fazendo uma crítica direta à 

religiosidade vazia e inoperante na sociedade então de sua época.   

Essa pesquisa trouxe como hipótese, que uma das grandes contribuições para essa era pós-

moderna viver, uma nova versão do Niilismo de Nietzsche, seria as relações líquidas, e a 

Sociedade Consumista, capitalista e suas tecnologias. Tecnologias essas que deixam o homem 

hodierno mais aborrecido, do que o indivíduo do século passado na modernidade. Essas 

relações líquidas são reconhecidas pela artificialidade, a mudança de atitudes em detrimentos 

de circunstâncias diferentes. A síndrome do consumismo abrindo a ferida e o vazio da alma, 

levando em consideração que a medida do ter nunca enche!  

E todas essas ações nefastas da pós-modernidade trazem ao homem pós-moderno um completo 

desespero existencial, depressões, angústias da alma. Esse Niilismo, uma redução ao nada; 

aniquilamento; não existência. Tratada como histeria, melancolia, tristeza, psicopatia, e entre 

tantas outras doenças da alma humana. A psicanálise nessa pós-modernidade tem sim cura, 

restauração para esse vazio existencial, adoecido, pelas patologias sociais, consumismo, 

tecnologia, mudanças culturais, novas doenças epidêmicas.   

Assim a psicanálise, pode levar esse sujeito adoecido, neurótico, psicótico, depressivo, para a 

chamada “experiência da angústia”. Em que esse paciente será tratado, cuidado, confrontado 

consigo mesmo, ao ponto de entender o seu "self", e passará por esse vale de lágrimas, ou 

também conhecido, como “a noite escura, da escura alma”, onde por um processo de 

autoconhecimento, ocorrerá de fato sua catarse. Não sendo, portanto, na psicanálise uma cura 

milagrosa e imediata, contudo, o paciente, terá condições, uma vez passando por esse processo, 

conviver com todos esses males que de forma benéfica agora, irão lhe acompanhar, pelo resto 

da vida, mas sua atitude em relação a eles foi completamente mudada, isso é a cura através da 

psicanálise clínica.    

A PÓS-MODERNIDADE, E O FRACASSO DA TEOLOGIA MILENARISTA   

Estamos vivendo um tempo bem complicado, além de vírus, doenças de todo tipo, fome em 

todos os lugares, pessoas “sobrevivendo” e não vivendo, bem abaixo da linha da pobreza. Caos 

nas relações internacionais, Rússia fazendo guerra à Ucrânia, à beira de eclodir uma 3ª Guerra 

Mundial. Problemas na política, no país em que vivemos, Brasil. Crises financeiras, 

desemprego, esgotamento do mercado de trabalho, novas tecnologias, quebradeira de empresas, 

enfim vivemos dias difíceis.  

Grenz; Mendes (1999) em plena virada de milênio, definiram em poucas linhas, o que seria o 

Pós-modernismo, de acordo com o autor existe um consenso entre muitos teóricos que estudam 

os fenômenos sociais, que afirma que o mundo ocidental está em meio a transformações, bem 

claras. Na verdade, da mesma forma como ocorreu um deslocamento cultural, bem semelhante 

às inovações que definiram o nascimento da idade moderna ou modernidade, que emergiu dos 

escombros da terrível Idade Média. Tudo indica que estamos, num mesmo processo, contudo, 
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é bom deixar claro que não é uma repetição dos fatos históricos, mas profundas mudanças que 

alteraram todo um contexto de vida social.   

Grenz; Mendes (op. cit.) entendem que os períodos de transição são bem complexos de se situar, 

quando começa e termina uma determina era, existem muitos debates, que alguns estúdios 

dizem que nem mesmo chegamos nem na metade da idade moderna, outros vão pegam um 

sentido diametralmente oposto, dizendo que não só estamos, numa nova era, a pós 

modernidade, como vivemos hoje uma 4ª Revolução. Industrial a indústria 4.0. Tivemos, então, 

1ª Revolução Industrial; 2ª Revolução Industrial; 3ª Revolução Industrial e nessa linha de 

entendimento, hoje estamos na 4ª Revolução Industrial: a Indústria 4.0.   

Os autores ainda expressam em sua pesquisa que os sinais claros, em que denota que estamos 

num período pós-moderno é marcado pela revolução do conhecimento, que em certo sentido 

essa pós-modernidade se diferencia, não só pelas tecnologias, os conhecimentos de cyber 

transhumanidade, a revolução na Bio genética, nos computadores e em todos os contextos, em 

que se vive hoje rodeados de câmeras por todos os lados, smartphones, androids celulares de 

última geração, e agora a COVID 19.  

Mesmo com tudo isso, de acordo com Grenz Mendes (1999), explicam que o que nos diferencia 

do século XX, seria a ausência de uma Cosmovisão de mundo. Estamos todos “conectados”, 

"ligados" nas redes sociais, “a geração 5 G”, a sociedade vive entre um link e uma postagem, 

até mostrar todas as suas neuroses narcísicas (As neuroses narcísicas são explicadas pelo 

resultado do conflito entre o Eu e o Ego. se torna representante, faz do Superego o responsável 

pelos ruídos sintomáticos do quadro da melancolia. Ou seja, antes tinha-se uma visão de mundo 

diferente.   

Os autores citados acima entendem, que o pós-modernismo, desafia a conceituação, até mesmo 

de como definir o tempo modernidade e pós-modernidade. Mas uma das peculiaridades, dessa 

nossa era pós-moderna, é negar todo conhecimento adquirido na modernidade. Isso é uma 

revolução no conhecimento. De forma mais precisa, a era pós-moderna marca o fim do 

“universo”, nesse caso não o universo físico, mas a realidade comportamental da sociedade em 

lidar com seu dia a dia, no trabalho, na família, suas relações amorosas, de como produzir 

serviços, de como se comunicar, de como estudar, e até como pedir comida e pagar as contas.   

De uma maneira, até sem saber, e de forma automática o homem da pós-modernidade, não 

possui cosmovisão alguma, entretanto no centro do pós-modernismo há uma negação de que o 

mundo virou de fato uma aldeia global, em que cada situação, ou problema que aconteça em 

um país completamente afastado da realidade brasileira, suas crises financeiras, seus problemas 

políticos, podem vir afetar ou diretamente ou indiretamente no prato do brasileiro. Isso pode 

ser identificado, com o atual conflito entre Rússia e Ucrânia.  

Grenz Mendes (op. cit.) os pós-modernistas, tratam de uma negação da realidade de um mundo 

unificado como objeto de nossa percepção. Então a pós-modernidade rejeita a possibilidade da 

construção de uma cosmovisão única correta e preferem falar de muitas visões, e uma 

consequência de muitos mundos dentro de um só. Dessa forma a pós-modernidade substituiu a 

cosmovisão moderna por uma multiplicidade de várias visões de mundos, se torna a era pós-

moderna, uma substituição do conhecimento pela interpretação.  

O autor citado Grenz, agora junto com outro companheiro de tradução, e o teólogo Roger E. 

Olson, abriram novas temáticas sobre esse pós-modernidade também na teologia. Porque essa 

temática também é propulsora para as mudanças que estamos vivendo. Eles falaram de muitos 
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assuntos: Transcendência e Imanência e a História Teológica Moderna (perdeu-se a ideia, de 

que a Divindade intervém na história, e a teologia pós-moderna, não consegue, achar bases 

sólidas para construir sua própria história.   

Porém, ao vermos o século 20 do ponto de vista do fluxo dos acontecimentos históricos, ele não começou até a 

segunda década de 1900. O ressoar das “armas de agosto” em 1914 trouxe não apenas o início da I Guerra Mundial, 

mas também a sentença de morte para o mundo do século 19. O conjunto de valores intelectuais característicos do 

século 20 foi introduzido por acontecimentos catastróficos, pois a Ia Guerra destruiu a visão de mundo otimista 

dos séculos anteriores e deu à luz a melancolia intelectual e cultural prevalecentes desde 1914 (GRENZ; OLSON, 

2003. p.11).   

Em outras palavras, tanto a era Moderna, que culminou, no século XX, e as consequências em 

que o mundo hoje se encontra, e que fora chamado por eles de “melancolia intelectual”. Vemos, 

nessa nossa atual sociedade, tanto a morte da teologia, como a morte de Deus! O mundo 

caminha para um colapso apocalíptico de guerras, vícios, fomes, pestes. E, nem a igreja, nem a 

teologia, e muito menos os teólogos, podem responder ao clamor da melancolia do século XXI, 

que se chama “depressão”! No século XX, foi a melancolia intelectual, a teologia pós-Milenista. 

De acordo com Neto (2002, p.2):  

Pós-Milenismo é aquela visão das últimas coisas que sustenta que o Reino de Deus está sendo agora estendido no 

mundo através da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo; que o mundo será finalmente 

Cristianizado, e que o retorno de Cristo ocorrerá no término de um longo período de justiça e paz frequentemente 

chamado o Milênio. Esta visão é, certamente, distinta da otimista, porém falsa visão do aperfeiçoamento e 

progresso humano sustentado pelos Modernistas e Liberais, os quais ensinam que o Reino de Deus na terra será 

alcançado através de um processo natural pelo qual a humanidade será aprimorada e as instituições sociais serão 

reformadas e trarão um alto nível de cultura e eficiência. Esta última visão citada apresenta um espúrio ou Pseudo 

Pós Milenismo, e considera o Reino de Deus como um produto de leis naturais em um processo evolucionário, 

enquanto o Pós-Milenismo ortodoxo considera o Reino de Deus como um produto da obra sobrenatural do Espírito 

Santo em conexão com a pregação do Evangelho.  

De todos os modos essa teologia fracassou, nem um tipo de milenarismo de uma cristianização 

a nível mundial salvou o mundo de duas guerras mundiais, e muito menos a tentativa humana 

e liberal de colocar a solução em processos naturais, sem o evangelho, para a pacificação do 

indivíduo.  Onde está então a cura para essa depressão e melancolia mundial? Já é visto que a 

solução não está na teologia, não está nas instituições, não está na tecnologia e muito menos 

nas religiões, onde está a cura dessa melancolia?  

No entanto, para acharmos a cura para essa melancolia mundial precisa-se aprofundar um pouco 

mais, em ouvir melhor a mensagem, a fala desse mundo pós-moderno. Quando escutamos a 

sentença nietzschiana “Deus está morto”, principalmente, os crentes puritanos e outros 

conservadores, logo tende-se a colocar Friedrich Nietzsche, no banco dos réus, e a condená-lo 

na Santa Inquisição da ignorância filosófica. Nietzsche foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, 

poeta e compositor prussiano do século XIX, nascido na atual Alemanha. Escreveu vários textos 

criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma 

predileção por metáfora, ironia e aforismo.    

Ou seja, Nietzsche não estava se referindo ao Deus que é Transcendente, imortal, vivo, real, 

Auto Existente, Nietzsche, estava fazendo uma crítica aquilo que nós chamamos de Imanência 

de Deus tanto na História da Teologia Moderna, e naqueles que se diziam seus fiéis 

“representantes aqui na Terra”, ou seja os sacerdotes, e os religiosos, quem em suas falas 

arrotam sabedoria, contudo Deus está morto em suas práticas e da moral. Então, nesse sentido, 
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para Nietzsche, “Deus estaria morto”, e ausente, em relação aos falsos discursos teológicos, e 

religiosos, é o nada absoluto, da cultura pós-moderna.   

O nada, aqui mencionado, é o sem sentido total. É o nihilismo, denunciado por Friedrich Nietzsche (1844-1900). 

O niilismo é a expressão mais devastadora da metafísica enquanto esquecimento do sentido do ser. O niilismo é a 

perda de tudo o que era tido antes como sólido. De modo ôntico, o niilismo é a força espiritual que age na 

humanidade e que proporciona os maiores fracassos ocorridos e que ainda ocorrerão. O niilismo, tal como em 

Nietzsche, é desmascarado com o que este pensador apontou como a “morte de Deus”. A morte de Deus, para 

Nietzsche (conforme Heidegger), por sua vez, é a consequência última do niilismo. É a constatação, realizada por 

Nietzsche, que os valores, por mais supremos que sejam, desvalorizam (LOPES; BUENO, 2012, p.3).  

A grande fala de Friedrich Nietzsche, conforme os autores é o fim da metafísica, o niilismo não 

é ateísmo, é simplesmente a crítica do ente. “É a constatação, realizada por Nietzsche, que os 

valores, por mais supremos que sejam, desvalorizam”. E é aqui a tomada de rumo dessa reflexão 

acadêmica, o homem moderno perdeu o contato com é eterno, trocando os valores do que é 

eterno, por conceitos transitórios e passageiros, e assim está declarado, “sejam Bem-vindos, ao 

mundo das neuroses pós-modernas”.   

E de certa forma incomodou Nietzsche. Por isso, a expressão “Deus está morto” pode ser compreendida como uma 

síntese do conjunto de críticas de Nietzsche à religião do ser humano alienado, que perpassam boa parte de sua 

obra filosófica. Com a proclamação da morte de Deus, ele tenta desconstruir certas imagens divinas, como, por 

exemplo, a de bom e todo-poderoso, manipuladas por aqueles que supostamente falam em seu nome. É, pois, 

contra a caducidade de uma certa imagem de Deus, notoriamente a imagem cristã, que Nietzsche descreve o 

martelo de sua filosofia (SALES, 2003, p.3).   

Deus está morto, por culpa dos homens, Deus não teria mais as respostas devido a 

incompatibilidade de uma teologia, que não responde, teólogos que apenas tem à Deus como 

uma tese teológica, e uma igreja fria e sem testemunho. Tudo isso é o contexto em que vivemos.   

A PÓS-MODERNIDADE, E SUAS RELAÇÕES LÍQUIDAS    

De acordo com o site de notícias da BBC NEWS (2021) bem recente nessa reportagem, a 

tecnologia 5G é a chamada baixa latência. “A latência é um atraso no tempo de resposta de um 

aparelho, aplicativo ou site. Quando a resposta da rede é mais rápida, você consegue fazer coisas 

como cirurgias a distância ou operar máquinas e veículos autônomos”,   

Em relação ao 5G, o site da BBC NEWS (op. cit.) é necessário que se explique o que é 5G. O 

5G é a evolução da atual rede de celulares de quarta geração. Trata-se de uma rede mais potente 

e veloz que, além de ser “inteligente”, causa menos impacto ao meio ambiente. A rede 5G é a 

quinta geração das redes móveis. Trata-se de um grande salto evolutivo em relação à rede que 

é empregada atualmente, chamada 4G. Isso implica que de acordo com essa reportagem da BBC 

NEWS (2021), o mundo pós-moderno necessita dessa tecnologia absurda de velocidade. Talvez 

aí se explique, porque a tecnologia que se tem disponível, não é compatível com o ritmo intenso, 

em que o homem pós-moderno está se relacionando.   

Nem mesmo uma pandemia conseguiu fazer a humanidade, mesmo parando contra sua própria 

vontade, ter que se isolar, dentro de dois anos de muitas alterações, no sistema financeiro do 

mundo. O homem pós-moderno, sai hoje de sua casa, com mais pressa, antes mesmo da 

pandemia - hoje o pós-pandemia, continua, como processo de mente acelerada. Contudo, nem 

podemos tratar como pós-pandemia, porque o vírus sofre mutações constantes, e fica bem difícil 

imaginar, se de fato, está voltando-se tudo ao normal!  
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Na idade moderna, no século passado, pode-se dizer que os relacionamentos eram mais 

duráveis, as amizades eram de fato aprofundadas, os relacionamentos de família eram ainda um 

modelo nuclear: pai, mãe e filhos. A própria religião e sua teologia, era vivenciada por um zelo 

ortodoxo, e se vivia em muitas comunidades de Fé, verdadeiros axiomas de separação do mundo 

secular. Mas, o que temos hoje na visão de alguns teóricos mais otimistas seria, de acordo como 

Grenz; Mendes (1999, p.16):   

Alguns pensadores mais audaciosos têm procurado descrever a nova atitude pós moderna, contudo, seus esquemas 

tendem a refletir suas simpatias pessoais. Sallie Mc Fague, por exemplo, inclui entre as suposições pós-modernas 

“uma maior valorização da natureza, um reconhecimento da importância da linguagem para a existência humana, 

uma admiração refinada pela tecnologia, uma aceitação do desafio que outras religiões colocam para a tradição 

judaico-cristã, uma sensibilidade apocalíptica, uma sensação de deslocamento do homem branco ocidental e a 

ascensão dos despossuídos em virtude de seu sexo, raça ou classe; talvez mais significativa ainda seja a 

conscientização crescente da interdependência radical da vida em todos os níveis e de todos os modos 

imagináveis”.   

Essa é a cara dessa “pós-modernidade”, deve-se entender que quando Grenz e Mendes, falam 

que o mundo pós-moderno está preocupado com “a valorização da natureza”, fica subentendido 

nas entrelinhas – que só está sendo citado a concentração de atenção a essa matéria, devido a 

violência, e o desmatamento que tem sido realizado na Amazônia, e entre tantos outros abusos 

de desastres não naturais causados pelo homem.   

Bauman et. al (2019), chamado de pessimista por seus críticos amargos ao pós-modernismo, 

Bauman se recusava a classificar as relações amorosas como união. Para esse filósofo, “as 

relações líquidas" seriam experiências pessoais de cada um, sem a construção da identidade de 

um casal, da integração entre dois indivíduos. Nessa fluidez, a vida de cada um estaria propensa 

a mudar de uma hora para outra, às vezes de forma imprevisível.   

Bauman et. al (op. cit.) além do aspecto pessoal em discussões sobre a enfermidade das relações, 

seus temas se expressam por um painel da sociedade na virada de século, falando sobre 

globalização, ética, política e comunicação. Nessa análise, a sociedade de consumo e o 

desenvolvimento da tecnologia acabam tendo papel decisivo para facilitar o individualismo. Os 

telefones celulares ajudam a ficarem conectados àqueles que estão a grandes distâncias. Mais 

do que conectar, os celulares permitem preservar esta distância.   

Para esses autores, a jornada individualista no mundo do consumo sustenta ideologicamente o 

enriquecimento na raiz daqueles que já dispõem de dinheiro e posses. O autor parte do 

individual para o global com extrema facilidade, notadamente em seus estudos sobre a cultura 

num planeta marcado pela renovação constante das relações internacionais, que levam ao 

debate inevitável sobre a revalidação ou transformações de conceitos da cidadania e direitos 

humanos. A relação amorosa fugaz na sociedade líquida é debatida no mesmo tom e na mesma 

intensidade em que for proposto sobre a coexistência de indivíduos, diferentes em comunidade, 

às vezes construídas e delimitados por contingências bélicas.   

A síndrome consumista a que a cultura contemporânea está se rendendo cada vez mais tem 

como centro uma enfática negação da virtude da procrastinação “culto ou conduta” de 

negligenciar, deixar para depois as coisas que são importantes. Ou seja, o sistema pós-moderno 

troca a procrastinação dos verdadeiros valores da vida, por bens passageiros, e é por isso que 

esta sociedade está adoecida na alma, com angústias e dores. Além da procrastinação, essa 

sociedade vive no preceito ou uma “ortodoxia” de “retardar a satisfação”. Essa cultura se mostra 

narcisista e hedonista “comamos e bebamos que amanhã morreremos” (ID, 2007).  
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Bauman; Medeiros (op. cit.) a vida líquida e a modernidade líquida estão intimamente ligadas. 

A “vida líquida" é uma forma de vida que tende a ser levada a frente numa sociedade líquida 

moderna. E o que é essa sociedade líquida? É uma sociedade em que as condições sob as quais 

agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a 

consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir, a liquidez da vida e da sociedade se 

alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquida 

moderna, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por muito tempo.   

Numa sociedade líquida-moderna, as realizações individuais não podem solidificar-se em 

posições permanentes porque, em um piscar de olhos, os ativos se transformam em passivos, e 

as capacidades, em incapacidades. As condições de ação e as condições de ação e as estratégias 

de reação envelhecem rapidamente e se tornam obsoletas antes dos atores terem uma chance de 

aprendê-los efetivamente. Em outra grande obra, Bauman apresenta a Ética pós-moderna, em 

que ele trata de algo que alimenta a angústia e a melancolia pós-moderna da ilusão.   

Nessa obra o eu moral é também, um eu sem fundamentação. Tem com certeza seus impulsos 

morais como fundamentos sobre que se colocar, mas este é o único fundamento que tem. Ou 

seja, a geração pós-moderna, vivencia o seu ID, o seu inconsciente e sendo assim tornou-se 

impulsiva, egoísta, doentia em seus relacionamentos, desapegada de valores sólidos, 

descompensada, em seus sentimentos e emoções (ID. 2003).   

A PÓS-MODERNIDADE, E A CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE   

 

Kegler (2006) compreende que a cultura da pós-modernidade, estão irmanadas, com a forma de 

se compreender as coisas muito subjetivamente. E, uma vez as coisas sendo compreendidas 

assim tudo se torna relativo se o propósito é analisar como essas novas formas de sofrimento 

da alma, e o tratamento psicanalítico acontece. Temos que primeiro analisar como essas dores 

se processam, e como a linha da história sobre as muitas doenças mentais têm assolado as 

pessoas.   

Para tanto devemos retornar um pouco, lá traz por volta do século XVI, quando Foucault  (1972) 

trouxe a visão da melancolia, nesse período em seu best-seller “História da Loucura”. “A noção 

de melancolia era considerada, no século XVI, entre uma certa definição pelos sintomas e um 

princípio de explicação oculto no próprio termo que a designa” (FOUCAULT, 1972, p. 290). 

São fatos bem curiosos, que naquela época segundo o autor, os próprios sofredores desses males 

de melancolia - tinham uma interpretação bem esdrúxula de si mesmos, ou seja, cada “sofredor” 

tinha seu self completamente desorientado, por conta da própria ignorância deles mesmos, 

como as formas bem primitivas de se diagnosticar e tratar esses doentes:     

Do lado dos sintomas, encontram-se todas as ideias delirantes que um indivíduo pode ter a respeito de si mesmo: 

Alguns deles acreditam ser animais, cuja voz e gestos imitam. Alguns pensam que são vasilhas de vidro e, por 

isso, recuam diante dos outros, com medo de se quebrarem; outros temem a morte, à qual, no entanto, acabam se 

entregando frequentemente. Outros imaginam que são culpados de algum crime, e tanto que tremem e têm medo 

quando vêem alguém ir em sua direção, pensando que querem pôr-lhes as mãos em cima, para levá-los prisioneiros 

e fazê-los morrer pela justiça. Temas delirantes que permanecem isolados e não comprometem o conjunto da razão. 

Sydenham observará ainda que os melancólicos são pessoas que, fora disso, são muito comportadas e muito 

sensatas, e que têm uma argúcia e uma sagacidade extraordinárias. Aristóteles também observou, com razão, que 

os melancólicos têm mais espírito que os outros (FOUCAULT, OP. CIT. p.290,291).  
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Isso é uma triste realidade de tempos imemoriais em que não se tinha tratamento adequado, 

estruturas de prisões, recebiam esses “sofredores”, em vez de ajudá-los nos seus tratamentos, 

potencializam ainda mais, a doença psicótica desses pacientes. O quadro histórico apresentado 

por Foucault, não está tão longe da realidade brasileira. O filme Nise O coração da loucura - 

fala sobre como era os estados dos hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro. Glória Pires dá 

vida à psiquiatra Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento de doentes mentais na década 

de 1950.   

Glória Pires representa uma psiquiatra que volta a trabalhar em um hospital psiquiátrico no 

subúrbio do Rio de Janeiro, após sair da prisão, a Doutora Nise da Silveira (Gloria Pires) propõe 

uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem da esquizofrenia, eliminando o 

eletrochoque e lobotomia. Seus colegas de trabalho discordam do seu meio de tratamento e a 

isolam, restando a ela assumir o abandonado Setor de Terapia Ocupacional, onde dá início a 

uma nova forma de lidar com os pacientes, através do amor e da arte. Essa história representada 

no cinema, mostra os fatos, quando no Brasil nem se cogitava a ideia de uma reforma 

psiquiátrica. Contudo, a sociedade hodierna, está em outra fase; em que não serão os hospitais 

psiquiátricos que irão resolver, mas sim a psicanálise.   

Cury (2007) desenvolve seu raciocínio explicando, que em cinco segundos é o suficiente para 

acionar uma tensão emocional que adoece nosso psiquismo. Isso implica em dizer que a 

sociedade atual não faz a menor ideia que precisa proteger suas emoções. E para proteger nossas 

emoções, nossa alma é necessária, temos consciência que grande parte do que se vive hoje torna 

as nossas relações tóxicas. Relações tóxicas, são aquelas que mantemos através de um grande 

desafio do nosso ser, e que de fato nos faz mal. É um amigo que finge ser amigo, mas você sabe 

que por traz dessa dita “amizade”, estão interesses escusos de uma paranoia de demonstração 

de ego, e supervalorização de uma vida feita de ostentação, luxo, glamour e ilusões.   

E, entre outras coisas como, relações passionais violentas e ciumentas, vida solitária de 

indivíduos da terceira idade. Mas, o que mais leva essa sociedade pós-moderna para a 

melancolia do século que é a depressão, é o processo da medida do ter nunca enche! O problema 

do consumismo americanizado. A maioria dos americanos sofrem desse mal chamado 

ansiedade. No porão de suas casas eles tem todo tipo de “tralha”, equipamentos e aparelhos que 

foram comprados, sem a menor necessidade simplesmente, adquiriram por vício de consumo.   

De acordo com Freud a angústia, está dentro de “correntes psíquicas”, simultaneamente no 

funcionamento mental do inconsciente. Dessa forma o caminho da angústia segue o processo 

que demonstra um estudo de adoecimento de alma. A angústia – automática (corpo) – patologias 

do desvalimento – “tensão” “alívio” ocasionando a “catarse” (é um termo que provém do grego 

“kátharsis”, que é utilizado para designar o estado de libertação psíquica que o ser humano 

vivência, quando consegue superar algum trauma, como medo, fobias, toques, entre outras 

perturbações.  

Bauman; Medeiros (2017) chamando de pessimista por seus críticos amargos ao pós-

modernismo, ele se recusava a classificar as relações amorosas como união. Para o filósofo, “as 

relações líquidas" seriam experiências pessoais de cada um, sem a construção da identidade de 

um casal, da integração entre dois indivíduos. Nessa fluidez, a vida de cada um estava propensa 

a mudar de uma hora para outra, às vezes de forma imprevisível. Além do aspecto pessoal de 

suas discussões sobre a enfermidade das relações, seus temas se expressam, para um painel da 

sociedade na virada do século, falando sobre globalização, ética, política e comunicação.   
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Nessa análise, a sociedade de consumo e o desenvolvimento da tecnologia acabam tendo papel 

decisivo para facilitar o individualismo. Os telefones celulares ajudam a ficarmos conectados 

àqueles que estão já grandes distâncias. Mais do que conectar, os celulares permitem preservar 

esta distância. Para Bauman e Medeiros, a jornada individualista no mundo do consumo 

sustenta ideologicamente o enriquecimento na raiz daqueles que já dispõem de dinheiro e 

posses. O autor parte do individual para o global com extrema facilidade, notadamente em seus 

estudos sobre a cultura num planeta marcado pela renovação constante das relações 

internacionais, que levam ao debate inevitável sobre a revalidação ou transformações de 

conceitos da cidadania e direitos humanos.   

Os autores ainda discutem a relação amorosa fugaz na sociedade líquida no mesmo tom e na 

mesma intensidade em faz propostos sobre a coexistência de indivíduos, diferentes com a 

comunidade, às vezes construídas e delimitados por contingências bélicas. Ele escreveu ainda 

muito sobre esse assunto. Bauman e Medeiros falaram muito sobre ética nesse mundo pós-

moderno. A síndrome consumista a que a cultura contemporânea está se rendendo cada vez 

mais tem como centro uma enfática negação da virtude da procrastinação, ato ou conduta de 

negligenciar, deixar para depois as coisas que são importantes. Ou seja, o sistema pós-moderno 

trocou a procrastinação, em relação aos verdadeiros valores da vida e por isso está adoecida na 

alma, com angústia e dores.  

Além da procrastinação, essa sociedade vive no preceito ou numa “ortodoxia” de “retardar a 

satisfação”. Foi essa cultura que se mostrou narcisista e hedonista. Os princípios fundadores da 

sociedade dos produtores ou sociedade produtivista. Na hierarquia herdada dos valores 

reconhecidos, como a “síndrome consumista”, destronou a duração. Promoveu a transitoriedade 

e colocou o valor da novidade acima do valor da permanência. A vida líquida e a modernidade 

líquida, estão intimamente ligadas. A “vida liquida”, é uma forma de vida que tende a ser levada 

à frente numa sociedade líquida e moderna. Líquido – moderna é uma sociedade em que as 

condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele 

necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir.  

A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, 

assim como a sociedade líquida moderna, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso 

por muito tempo. Numa sociedade líquida – moderna, as realizações individuais, não podem 

solidificar-se em posições permanentes porque, em um piscar de olhos, os ativos se 

transformam em passivos, e as capacidades, em incapacidades. As condições de ação e as 

condições de ação e as estratégias de reação envelhecem rapidamente e se tornam obsoletas 

antes dos atores terem uma chave para aprendê-las efetivamente.   

Em outra grande obra de Bauman, a Ética Pós-moderna, ele tratou de algo que alimenta a 

angústia e a melancolia pós-moderna na ilusão. O eu moral é também um eu sem 

fundamentação. Tem com certeza seus impulsos morais como fundamento sobre que se colocar, 

mas este é o único fundamento que tem. Ou seja, a geração pós-moderna, vivencia o seu ID, o 

seu inconsciente e sendo assim tornar-se impulsiva, egoísta, doentia em seus relacionamentos, 

desapegada de valores sólidos, descompensada, em suas emoções e sentimentos. De acordo 

com Freud a angústia está dentro de correntes psíquicas simultâneas no funcionamento mental 

do inconsciente.   

Dessa forma o caminho da angústia segue o processo que demonstra um estudo de 

adormecimento de alma. Angústia – Automática (corpo) – Patologias do desvalimento – 
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“tensão alívio”, ocasionando a “catarse”, um termo que provém do grego "kátharsis", que é 

utilizado para designar o estão de libertação psíquica que o ser humano vivência quando 

consegue superar algum trauma com medo, opressão ou outra perturbação psíquica. Através de 

terapias clínicas como a hipótese ou a regressão, é possível resgatar as memórias que 

provocaram o trauma, levando o indivíduo a atingir diferentes emoções que podem conduzir à 

cura.   

Contudo, Freud, percebeu que esse processo de “hipnose” não resolvia o problema de histeria, 

principalmente no caso Anna O. acredita-se que Freud, percebeu que não adiantava ficar usando 

a terapia de hipnose, o problema era resolvido naquela região do corpo, mas vinha se manifestar 

em outra parte em outro momento. Freud ainda vai explicar que o processo de adoecimento da 

alma a angústia, sendo explicados por outros processos de correntes psíquicas, como a neurose, 

psicose e perversão – sinal mente “prazer e desprazer”. Freud identificou, de forma bem 

antecipada, essas relações aos casos de histeria que chegaram até ele.  

As descobertas de Freud sobre o conteúdo simbólico dos sonhos, dos atos falhos, os chistes e 

dos sistemas histéricos, além da evidência da força anímica de uma sexualidade e de um desejo 

recalcado, ainda representam os fundamentos da teoria da técnica psicanalítica. Contudo, nos 

últimos anos, tem-se constatado que certas situações extrapolam os limites dessa clínica do 

simbólico, exigindo o aporte de novos interrogantes, visando evitar um desgaste epistemológico 

decorrente do emprego de um referencial conceitual insuficiente ou inadequado. Atualmente, o 

mais comum é que os pacientes cheguem sem uma definição clara do seu sofrimento.   

Não raro encaminhados por um clínico devido a sintomas físicos que podem ser confundidos 

com as somatizações dos histéricos; diferentemente desses, seus corpos simbolicamente 

desabilitados de emoções. Muitos deles demonstram uma capacidade muito precária para 

modular operativamente a angústia, recorrendo a meios auxiliares, como as drogas, as 

compulsões sexuais e o Eating Out, através dos quais tentam atenuar de vazio, terror ou 

confusão de que o “ego” se sente invalido. (COSTA, 2010).  

Conta Zohar Ribeiro (1991), que foi exatamente as histéricas, do passado, as “Annas O 's" e as 

"Dores" da vida que se tornaram figuras iniciais da psicanálise. Freud tem muita agradecê-las, 

assim nasceu a “associação livre de ideias”. Foi então descoberto uma modalidade inteiramente 

nova da relação, nascia ou aparecia a “cura da histeria”. Então, não só originou à psicanálise 

moderna, porque a velha já existia, sem o mundo saber que era “psicanálise”. Como por 

exemplo os confessionários dos sacerdotes que por muito tempo acolheram as almas pecadoras; 

e a escuta do sacerdote era terapêutica, para alma do confessante, sobretudo esse fato com as 

histéricas, mudou a maneira do trabalho dos psicanalistas da nossa sociedade pós moderna.   

Como em aplicar a teoria e prática no setting psicanalítico de pensar dos psicanalíticos atuais e 

suas técnicas, por eles aplicadas, ainda é de forma sensível e inevitável advindas de 

pensamentos, intimamente ligadas ao tratamento do sofrimento histérico. Isso implica em dizer 

que a principal contribuição da psicanálise para a saúde mental no homem pós-moderno, ainda 

continua fundamentada no mesmo método de associação livre de ideias. Com ajuda de outros 

mecanismos de escuta e outras abordagens psicanalíticas. Santos et. al (2015) apontam várias 

terapias comportamentais, em nossa geração pós-moderna, são elas:  

Terapias Mindfulness é uma palavra originada no contexto Budista Ocidental, no período do 

final do século XIX. Na língua, traz uma contação de religiosos unindo a espiritualidade. No 
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entanto, o real sentido dessa palavra é “estar atento”; ou esteja em estudo de vigília, ficar 

“desperto”, está ciente de suas responsabilidades familiares.   

Mindfulness, antes de ser um conceito budista ou psicológico, cautelosamente ciente e atento 

(a) “ou” que presta atenção com diligência. Isso implica em dizer que a atual geração pós-

moderno, ele está “dormindo” no sono da morte totalmente em estudo de ignorância, 

adormecimento em profundo.   

Entorpecimento de inversão de valores morais e pessoas. Isso fazendo deste indivíduo 

subjugado pela cultura do consumismo, da gula, do processo de mente acelerada, das indústrias 

tudo é para ontem, das virtuais, contudo, impessoais, inconstantes, transitórias e superficiais. 

Os autores ainda trazem outros tipos de terapias comportamentais. São elas:  

• Semelhanças e Diferenças entre Mindfulness e as técnicas cognitivas tradicionais no 

trabalho psicoterapêutico;  

• Terapia de aceitação e compromisso “teoria das Molduras Relacionais”;  

• Psicoterapia Analítico – Funcional;  

• Ativação Comportamental;  

• Terapia Focada na Comparação;  

• Terapia Comportamental Dialética.  

Essas terapias comportamentais, estavam a serviço da humanidade, nos séculos XVIII, XIX e 

XX. Com o tempo os seus mecanismos foram defasados, por causa de muitos fatores que 

influenciaram; tais como: • Globalização;  

• TICS.  

Mas a psicanálise é atemporal, por enquanto essas terapias produziram uma concentração no 

comportamento humano; como o indivíduo poderia melhorar suas relações sociais e familiares. 

A psicanálise de fato chega aonde essas terapias não podem chegar, ela alcança as doenças 

psicóticas; enquanto essa terapia ameniza seus efeitos. O problema de saúde mental do homem 

pós-moderno são dois: ou ele vive no fundo do poço através da melancia e a profunda 

depressão; ou no narcisismo, que gera a supervalorização do EU em detrimento de outro.    

A partir da metade do século XX, o avanço no campo classificatório e descritivo das doenças mentais, a descoberta 

das características biológicas e da ação de substâncias químicas – psicofármacos na dinâmica cerebral, o 

surgimento do termo depressão e sua utilização prática nos contextos médicos psiquiátricos levaram a dissolução 

da melancolia não é nada mais que um subtipo de depressão. No Código Internacional de Doenças, (CID -10), e 

outros manual de semiologia e psicopatologia, podemos observar que ela é definida como episódio depressivo. 

Para seus diagnósticos os seguintes sintomas devem estar presentes: concentração e atenção reduzida; autoestima 

e autoconfiança reduzidos, ideias de culpa; visões desoladas e pessimistas do futuro; ideias do suicídio; sono 

perturbador e apetite diminuído. Com o surgimento do psiquiatra, a melancolia não mais será vista com os olhos 

de uma posição subjetiva, uma organização que se segue em torno da dor que é assim. Ela começará a perder sua 

característica paradigma mítica, artística e humana, diante da emergência de um discurso médico científico que 

procura respostas mais concretas acerca da dor (CLARA, 2009, p.2).  

Clara (op. cit.) ainda explica que na busca por uma substância capaz de aliviá-las, o progresso 

da Farmacologia favoreceu a produção de novas perspectivas quanto ao sofrimento psíquico e 

novas formas de lidar com ele mediante componentes químicos que agem diretamente no 

funcionamento cerebral. A psicanálise atua como reparador desse processo da psicopatologia 

sem usos de psicofármacos.  

Peres (2002), partindo da psicopatologia, recebe influência do filósofo Heidegger e de 

Binswanger e Kuhn. Essa abordagem tem como finalidade, trazer um diagnóstico preciso da 
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melancolia, procurando afastar as neuroses com sintomas depressivos para, então, testar a ação 

clínica molecular. Os primeiros resultados foram mostrados no Congresso Mundial em 1957. 

A aspirina, pode ainda atuar nas depressões endógenas típicas, onde se manifesta claramente 

uma perturbação vital e emocional. O mundo em que as drogas predomina é o mundo do 

esquecimento e da artificialidade dos vínculos. Assim, o homem pode dragar-se para esquecer 

as misérias da vida e pode também, drogar-se para estabelecer vínculos artificialmente 

solidários e alegres.   

Peres (op. cit.) fala que existe uma procura da euforia, que pode ensejar momentaneamente uma 

maior criatividade e produtividade. Mas o homem, igualmente, pode mediar-se para escapar 

desse sofrimento e desfrutar de uma ilusória felicidade. O PROZAC é conhecido como “a pílula 

da Felicidade”. Sendo assim tal “pílula da felicidade”, não existe na verdade, é uma condição 

do paciente querer fazer terapia psicanalítica e buscar um terapeuta, e saber e ter consciência, 

“milagre” não existe, pelo menos nesta área, mas tal patologia manifestada, pode ser traduzida 

pela psicanálise, analisando suas causas e não apenas, os seus efeitos. A indústria farmacêutica 

nunca terá a resposta da cura desses pacientes tanto com sindromes, neuroses, angústias, 

depressões, narcisismos e histerias.   

Nasio; Jorge (1991) tratam esse assunto com bastante propriedade, reconhecem na histeria uma 

neurose geralmente latente que na maioria das vezes, se manifestando em algumas situações de 

acontecimentos marcantes ou em períodos críticos da vida desse indivíduo, em fases bem 

complexas, na adolescência como por exemplo. Os autores entendem pelos óculos da clínica 

da psicanálise, que essa neurose eclode originada por distúrbios, dos mais variados, 

especificamente de forma passageiros, dentro os mais conhecidos são sintomas somáticos como 

perturbações a nível de motricidade como: contraturas musculares, dificuldades no andar, 

membros que paralisem, paralisias faciais, câimbras repentinas, temores nas mãos, dentre 

outros.  

Nasio Jorge (op. cit.) cita os distúrbios sensoriais como cegueira, surdez, afonia e muitos outros. 

Encontraram no conjunto dessa obra patológica, afecções mais específicas, que vão desde as 

insônias e desmaios sem maiores gravidades, alterações da consciência, de memória ou da 

inteligência, ausências que são os “chistes” que foi falado nessa pesquisa acadêmica, também 

se sabe que essas ausências ou “chistes” tem uma forma de expressão do próprio inconsciente 

ou inconsciente arcaico. Algo retraído, não tratado que hora ou outra tende, a aparecer, podendo 

até evoluir para amnésias em casos de pessoas de mais idade, a doença de Alzheimer, que é 

uma doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes.  

Fisiologicamente a neurociência entende que o mal de Alzheimer, ocorre quando a bainha de 

mielina fica desgastada, e o processo de sinapses fica comprometido, trazendo a degeneração 

do córtex cerebral. Dessa forma, eles identificam que o sujeito nesse quadro patológico, pode 

chegar a estados graves de saúde mental de pseudocoma (condição resultante de lesão cerebral 

em que o doente apesar de se manter consciente é mentalmente ativo biologicamente falando. 

Contudo, melhor definido clinicamente, como estado, comatoso, mas sem atingir o estado de 

inconsciência, em que nem se quer uma estimulação enérgica desperta o doente. Entendem os 

autores que todas, essas manifestações em que o histérico, sofre, de forma particular os sintomas 

somáticos, podem ser características por estigma bem peculiares. Na maioria dos casos são 

transitórios, não resultam de nenhuma causa orgânica, no corpo do sujeito.   
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Nasio; Jorge (1991) citam no caso de Freud que ele descobria que o mecanismo de formação 

de um sintoma histérico ou neurose histórica, sendo assim qualquer neurose, é provocada pela 

ação patogênica de uma representação psíquica, de um conceito parasita não consciente e 

fortemente carregado de afeto. Interessante notar que no final do século XIX, sob o impulso de 

Charcot e Janet, de forma relativa, a tese da histeria era entendida como uma doença de 

representação.   

Logo Freud mudou de rumo, fazendo várias modificações, no tratamento com as “histéricas”, 

dentro das mais importantes modificações, foi considerar a ideia parasita, geradora do sintoma 

histérico, associando ao conceito de sexualidade. Os autores então chegam ao conceito que a 

atividade de pesquisa de Freud, que consagrou, a associação livre de ideias. O tratamento da 

histeria consiste em levar o analisando a atravessar com o êxito a prova da angústia da castração, 

ou seja, aqui é o caminho mais difícil, mais doloroso; contudo a melhor saída, sem remédios e 

psicotrópicos é a renúncia do seu ID ou melancolias histéricas, ou histérico narcisista.    

Poderíamos perguntar: tendo renunciado ao presente, ao passado e ao futuro, ao que mais o homem poderia 

renunciar? Falta ainda aquilo que ele mais preza e que considera como parte inabalável de seu ser, o sentimento 

de ser um eu separado. Quando ocorre essa renúncia final, normalmente associada à experiência mística conhecida 

como a “noite da escura da alma”, seguindo os escritos de São João da Cruz, o homem está pronto para a união 

com Deus. Quando ocorre, então, a tão ansiada união com Deus. Quando ocorre, então, a tão ansiada união, o 

místico verifica que sacrificado sou pequenino para alcançar a consciência do verdadeiro EU DIVINO. A extensão 

e as implicações dessa renúncia final são tão profundas que somente alguém que passou por ela pode transmitir 

alguma ideia dessa experiência (BRANCO, 1999, p. 176).   

Muito longe de transformar e misturar psicanálise com gnosis ou religião; essa fala do místico 

São João da Cruz, é uma forma “alegórica” de se entender que na Idade Média, os processos de 

retorno de levar o outro análise é uma catarse, era feita por esse processo bem semelhante ao 

método psicanalítico. Chegando o momento de pensar de outro ponto a ação psicanalítica a de 

destacar o principal que deve se produzir dentro de um setting analítico. Numa última 

abordagem para livrar o neurótico de seu sofrimento. Pode-se neste instante mudar o foco. Em 

vez de desenvolver os diferentes aspectos teóricos e suas respectivas técnicas terapêuticas em 

relação a histeria. Eles entendem que o processo se dá da seguinte maneira no fechamento de 

um tratamento no setting psicanalítico.   

Nasio; Jorge (1991) mostram como um analisando, seja ele histérico ou não, chega a superar 

essa outra histeria em que consiste a própria análise. Os autores entendem que o fato da análise 

reproduz a doença de que se deve tratar. Por isso ela constitui, pura e simplesmente, uma histeria 

artificial que o analista e o analista têm que resolver juntos. Por conseguinte, a melhor 

abordagem que os autores relatam para melhor compreender a essência do tratamento 

psicanalítico estará precisamente em examinar o fato da fundamentalidade da resolução da 

histeria de transferência.   

Nasio; Jorge (op. cit.) explicam que num determinado momento mais avançado da análise, 

conhecido como ponto culminante do processo da neurose de transferência, o paciente se vê 

diante da alternativa de aceitar ou se recusar a atravessar o que é chamado pelos autores da 

“prova da angústia”, na castração. Os autores esclarecem que de forma imediata quando ocorrer 

esse processo de catarse esteja ocorrendo, de uma aceitação ou recusa de uma escolha 

consciente e deliberada, contudo, tudo isso ocorre no subjetivismo do inconsciente. De uma 

forma muito particular, é constituído de acordo com eles de um longo período preparatório, 

durante a dinâmica da análise psicanalítica, em que o próprio paciente pode criar as condições, 
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para que este último se aproxime cada vez mais intensamente como dizem Nasio e Jorge é a 

prova final.  

Os autores ao recorrer ao conceito da prova final, entendem que essa experiência o resultado 

decidirá sobre o término da análise e a cura do sujeito. Eles relatam que o fim da análise se dá 

quando o sofrimento do neurótico conseguir aplacar essa angústia no seu ser. Isso é prova cabal 

segundo Nasio e Jorge identificam que essa prova da angústia se deu castração, como seu fim 

último da análise, tendo-se compreendido não no sentido temporal, mas como o desenlace 

decisivo da transferência da neurose. Quando a prova não pode ser realizada, a neurose de 

transferência permanecerá em estado de suspensão e esse término da análise, não ocorrerá.   

Nasio; Jorge (1991) relatam que a maneira como o neurótico termina sua análise é um longo 

esforço, que pode levar o paciente para uma experiência que realmente é o foco principal, a 

chamada “experiência da angústia”, é como se todo o percurso analítico não passa de uma lenta 

preparação, que levará o sofredor a atingir esse ponto de transferência. Outro ponto de grande 

importância, é que a análise se desenrola num tempo ilimitado – tudo começa no primeiro germe 

da ideia de consultar um psicanalista, e pode ser prolongada depois da análise, num contexto 

“além desconhecido”.  

Nasio; Jorge (op. cit.) dizem que viver sem sofrimentos não é viver. Contudo, existem alguns 

indicadores que atestam que um paciente, “não digo curado”; mas está sarado a nível de 

conviver com suas chagas do inconsciente. De fato, sempre restará uma parte de sofrimento, 

um tipo de sofrimento que é uma centelha inerente à alma, para manter-se o sujeito consciente 

de seus limites, de suas forças e fraquezas. Os autores citam que esses indicadores demonstram 

que esse paciente que está vivendo o processo de “experiência da angústia”, de fato ele não 

mudou, no sentido de uma conversão ou uma lavagem cerebral. Mas, sim, o que mudou foi sua 

atitude em relação às suas neuroses.  

Entretanto, Nasio e Jorge informa que o sujeito “curado” reconhece seus defeitos, e passa a 

valorizar suas qualidades, que antes ele não percebia. Já não se sente a pessoa mais 

insignificante das pessoas. Aqui a melancolia agora não passa de uma miragem, e muito menos 

o mais inteligente, esse paciente ou melhor, ex-paciente, venceu o EU narcisista. Nasio e Jorge, 

indicam que agora esse ex-paciente, ele passa a gostar e aceitar-se, tal como é, portanto, ele 

passa a entender sem exageros – suas falhas, seus dotes, é visto por ele com equilíbrio. Passa a 

relacionar-se socialmente, a tarefa da análise cumpriu seu papel!   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Chega-se ao claro entendimento depois de toda essa pesquisa que foi construída que a 

psicanálise, tem todas as ferramentas que podem de fato contribuir para uma “cura” de pacientes 

que sofrem de várias neuroses, toques, manias, depressões, melancólicas, crises de histerias, 

bem como o EU, narcisista. Dessa forma, ela pode contribuir e muito para à saúde mental 

levando o paciente a perceber-se dentro do mundo a qual ele está em conflito, mesmo que seja 

na área sentimental, luto e perdas materiais.  

Isso independente de cultura, posição social, opção sexual, sua autoestima agora, não será mais 

abalada com tanta felicidade. O ex-paciente, que agora passou por esse processo da “prova da 

angústia”, na castração, ou “a noite escura da escura alma”, é um processo de catarse em que o 

sujeito, percebe-se e passa experimentar o “self” e através de sua auto-observação consegue 
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entender, que todos os processos trágicos em que viveu, não o coloca como um expectador frio, 

contudo, os lutos, as perdas são agora recursos para que esse sujeito – tenha novas interpretações 

de sua vida. 
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RESUMO 

O presente trabalho começa mostrando todo o sofrimento dos doentes mentais na Idade Clássica, levando em 

consideração todos os tormentos, e maus tratos e a ojeriza da sociedade, numa época em que não havia, nenhum 

método, apropriado, nem métodos e técnicas humanitárias, e principalmente éticas, em tratar as pessoas que 

sofriam de moléstias de doenças mentais. O trabalho teve como ponto principal, as abordagens lacanianas, em que 

muito influenciou não só a psicanálise em nossos dias, bem como foi usada para combater, vários desvios que 

ocorreram, nessa época. Por parte de psicanalistas que estavam deixando Freud de lado. Lacan, ainda influenciou 

positivamente na construção da Reforma Psiquiátrica. Suas obras e seus conceitos sobre ética, foram marcos que 

contribuíram e muito o conceito de respeito e tratamento humanitário com esses doentes mentais. Além disso, a 

pesquisa trouxe os principais pontos que foram inegociáveis na clínica de Freud, em que Lacan trabalhou até o fim 

da sua vida, preservando e mantendo vivo a memória do seu grande mestre. É a linguagem que Lacan criou, através 

dos matemas para melhor compreender e aplicar a escuta no setting psicanalítico.    

Palavras-chave: Reforma; Sociedade; Doentes; Linguagem.  

 

ABSTRACT 

The present work begins by showing all the suffering of the mentally ill in the Classic Age, taking into account all 

the torments, mistreatment and the disgust of society, at a time when there was no appropriate method, nor 

humanitarian methods and techniques, and especially ethics, in treating people suffering from mental illness. The 

main point of the work was the Lacanian approaches, which not only influenced psychoanalysis in our days, but 

also was used to combat several deviations that occurred at that time. On the part of psychoanalysts who were 

putting Freud aside. Lacan still positively influenced the construction of the Psychiatric Reform. His works and 

his concepts of ethics were landmarks that greatly contributed to the concept of respect and humane treatment for 

these mentally ill. In addition, the research brought up the main points that were non-negotiable in Freud's clinic, 

in which Lacan worked until the end of his life, preserving and keeping alive the memory of his great master. And 

the language that Lacan created, through mathemes to better understand and apply listening in the psychoanalytic 

setting. 

Keywords: Remodeling; Society; patients; Language.  

 

ABSTRACTO 

El presente trabajo comienza mostrando todo el sufrimiento de los enfermos mentales en la Edad Clásica, teniendo 

en cuenta todos los tormentos, maltratos y disgustos de la sociedad, en una época en la que no existía un método 

adecuado, ni métodos y técnicas humanitarias, y especialmente ética, en el tratamiento de las personas que padecen 

enfermedades mentales. El punto central del trabajo fueron los enfoques lacanianos, que no solo influyeron en el 

psicoanálisis de nuestros días, sino que también se utilizaron para combatir varias desviaciones que se daban en 

esa época. Por parte de los psicoanalistas que estaban dejando de lado a Freud. Lacan, todavía influyó 

positivamente en la construcción de la Reforma Psiquiátrica. Sus obras y sus conceptos de ética fueron hitos que 

contribuyeron en gran medida al concepto de respeto y trato humano a los enfermos mentales. Además, la 

investigación trajo a colación los principales puntos innegociables de la clínica de Freud, en la que Lacan trabajó 

hasta el final de su vida, preservando y manteniendo viva la memoria de su gran maestro. Y el lenguaje que creó 

Lacan, a través de los matemas para comprender mejor y aplicar la escucha en el encuadre psicoanalítico. 

Palabras clave: Remodelação; Sociedade; Pacientes; Idioma. 
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INTRODUÇÃO  

Essa pesquisa foi fundamentada em livros de especialistas nas teorias lacanianas, bem como, 

em artigos científicos, e revistas eletrônicas. O objetivo geral foi de fato concretizado, quando 

abordou o grande legado que Lacan e suas metodologias e suas construções, e abstrações como 

a criação de uma linguagem que é exclusiva da sua forma abordagem psicanalítica, os chamados 

temas que une a matemática, com a as teorias de fluxo de atendimento do indivíduo enquanto 

sujeito e suas relações com os métodos psicanalíticos. Mostrando que a psicanálise é uma das 

melhores ferramentas para servir aos pacientes sofredores de neuroses e psicoses.   

Os objetivos específicos foram dois: identificar a escuta lacaniana, e a falha que os atuais 

psicanalistas, ainda oferecem um serviço, que é bem insuficiente; em que foi produzido por 

conceitos em que a escuta parte do pressuposto do entendimento do sujeito real e o figurado. O 

chamado self do paciente, uma autoanálise que o paciente faz no setting analítico. Outro 

objetivo específico, é o não uso da transferência para não ter uma mudança no foco de análise, 

podendo levar o paciente a uma simbiose, analista e analisado, para não causar uma influência 

sentimental entre ambos.  A problemática dessa pesquisa acadêmica, tratou da Reforma 

Psiquiátrica, como essa Reforma, coloca hoje os centros psiquiátricos, que não cumprem os 

protocolos de um tratamento ético e humanitário. E ainda a hipótese que se não fosse Lacan, 

preservando as teorias freudianas, a clínica psicanalítica, bem como a psicanálise não teria 

chegado a esse patamar em que chegou.      

FUNDAMENTOS  

Jorge (2008) entende que Lacan em seu último seminário, realizado na capital da Venezuela, 

em Caracas, em 1980, resultou na genuinidade de sua história de vida. Lacan salientou então a 

formação freudiana. Relembrando, à causa de sua missão, o retorno a Freud”, fazendo-se ainda 

entendido que todos os seus seminários, foram dedicados à releitura das obras de Freud. Até 

mesmo por sua contribuição em 1964, quando então fundaram a Escola Freudiana de Paris, 

depois de ter sido expulso da IPA.  

A escola de Lacan: Após a sua expulsão da Associação Psicanalítica Internacional (IPA), Lacan fundou em 21 de 

junho de 1964 a Escola Freudiana de Paris (EFP). A expulsão de Lacan da IPA foi causada por ele não obedecer 

às normas daquela instituição e ter muitos alunos, analisandos e supervisionados ao mesmo tempo, bem como por 

conta das “sessões curtas” de cinco minutos que Lacan insistia em manter — algumas sessões de Lacan foram de 

apenas um minuto. Lacan tratou de estabelecer três pontos fundamentais na sua escola: 1º, anulação da diferença 

entre análise didática e terapêutica; 2º, anulação da regra das sessões de duração fixa; e 3º, aceitação na escola de 

membros que não fossem psicanalistas. Lacan também criou o “passe” que era a via de acesso dos alunos que 

desejavam tornar-se psicanalistas, mas foi um desastre reconhecido por ele próprio, que disse: “Esse “passe” é um 

“impasse””. Lacan tinha sérios problemas para se relacionar com os demais, não aceitava críticas e entrava em 

brigas inglórias, o que acabava manchando a sua imagem. Já bastante debilitado e com distúrbios cerebrais, Lacan 

dissolveu melancolicamente a sua escola em 5 de janeiro de 1980 (MELO, 2016, p.73.).   

Jorge (op. cit.), traz a informação que naquele mesmo seminário, Lacan ficou conhecido por 

sua célebre frase; “cabe a vocês serem Lacanianos. Quanto a mim sou Freudiano”. Lacan fazia 

sua última indicação aparentemente contraditório a seus seguidores – pois como ser lacaniano, 

sendo, inicialmente, Freudiano. O amargo das críticas de Lacan em relação ao movimento que 

se fazia em sua época. Era uma verdadeira heresia aos seus ouvidos um verdadeiro sacrilégio 

em relação às obras de Freud. Aconteceu nesse período um descompromisso de vários teóricos 

da psicanálise que embarcavam na sombra de Freud, como por exemplo Otto Fenichel, em que 
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os estudos dos textos de Freud estavam sendo cada vez mais, colocados de lado, e outras teorias, 

como de Jung, estavam sendo reconhecidas e apresentadas, como a essência da psicanálise.   

O autor explica que devido a isso Lacan, foi notoriamente um revitalizador da metodologia 

psicanalítica de Freud, mas trazendo um pensamento completamente novo, contudo seu 

construto seja plenamente freudano. Lacan trouxe uma forma pedagógica de popularizar os 

ensinamentos, de Freud. Através de Jacques Lacan, a psicanálise de Freud, saiu do ostracismo 

do esquecimento, em que estava seus livros mofando nas teias de aranha e da poeira nas estantes 

dos acadêmicos. Diante de tal fato, Lacan evidenciou alguns fatores que estavam sendo 

decisivos para a desfiguração do pensamento Freudiano.   

Difundindo-se por todos os setores da teoria, o ensino de Lacan teve o valor de um verdadeiro 

ato psicanalítico e resultou, de fato, numa fecunda depuração do pensamento freudiano e numa 

verdadeira refundação da prática psicanalítica. Por um lado, Lacan resgatou no texto de Freud 

determinadas categorias teóricas que nunca tinham sido objeto de consideração efetiva: noções 

como as de Verneinung, denegação, Nachträglich, só depois; conceito como os de Trieb, pulsão. 

Verwerfung, foraclusão. Por outro, Lacan produziu novas conceituações que, embora possam 

hoje ser consideradas como implícitas no texto de Freud, ao serem explicitadas, ou, vale dizer, 

nomeadas, puderam não apenas retificar o campo teórico, como igualmente nele introduzir 

novas perspectivas. São exemplares desse aspecto a lógica do significante e a tripartição 

estrutural real-simbólico-imaginário, que passou a constituir um verdadeiro novo paradigma 

para a psicanálise (JORGE, OP. CIT.).   

Diante de tudo percebe-se que Lacan lutou até o fim para manter a integridade dos ensinamentos 

de Freud, a forma de Lacan se expressar trouxe muitos mal-entendidos, ele era um gênio de sua 

época, conhecia Freud como ninguém! Teve sim seus excessos. Mas ele conseguiu reescrever 

a história de Freud de uma forma única em que só ele pode fazer. Ele difundiu por todos os 

setores da teoria, o ensino de Lacan teve o valor de um verdadeiro ato psicanalítico e resultou, 

de fato, numa fecunda depuração do pensamento freudiano e numa verdadeira refundação da 

prática psicanalítica (JORGE, 2008).  

Lacan de forma reiterada, como ponto principal fez incursões ao longo de todo seu ensino, na 

seguinte preocupação, como transmitir a psicanálise? Sempre foi interpelado por suas 

elaborações de seus matemas da psicanálise.   

Miller; Laia; Harari, (1996) como psicanalistas, resolveram estrutura essas elaborações de 

Lacan e sua linguagem de matemas:  

 Figura 01: A construção do Outro na linguagem de Lacan 

 

Lacan cita a construção dos gráficos, dessa maneira conseguia através dessa linguagem desses 

gráficos de conceitos matemáticos e representativos - chegar a um diagnóstico em cinco 

minutos com seus pacientes. Aqui é a estrutura do paciente a partir da configuração do "duplo" 

eu, um figurado que assiste a análise e a fala do outro eu ou ente, que fala suas angústias, aqui 

sendo o "eu" real. Essa teoria estrutural de Lacan, era uma abordagem subjetiva, que ele fazia 
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com seus pacientes, na clínica de Lacan, permitindo fazer uma série a partir de um certo número 

de estruturas de seu método. Nesse contexto, a psicanálise de Lacan tem como ícones, vários 

temas que representam o fluxo de linguagem para cada tipo de movimento clínico nas 

abordagens psicanalíticas, do grande mestre Lacan. Tal linguagem era mal compreendida por 

outros psicanalistas do IPA.  

Nesse sentido, Lacan foi expulso porque suas sessões eram muito curtas, durando de entre 1 e 

5 minutos, por ele usar esse tipo de linguagem de Associação livre no campo da matemática e 

da física. A psicanálise em Lacan era simplesmente bem objetiva, era extremamente freudiana, 

contudo, com um método filosófico, criado propriamente seu. Lacan emerge desse método 

psicanalítico uma linguagem de “matemas” onde o místico encontra um objetivo de fascinação. 

A topologia de Lacan, participa, portanto, por escolha, desse esforço de matematização.   

A linguagem de matemas no contexto que ele mesmo desenvolveu, para ser usado na 

psicanálise. Para tanto os autores, iniciam comparando a psicanálise, com o marxismo dialético 

ou materialismo dialético.  Estabelecendo a ideia de que tanto um como o outro, trouxeram uma 

organização nova do campo conceitual. Dentro dessa complexa linguagem Matemática-

Filosófica, em que Lacan estruturou, seria então para trabalhar um conceito, e variar sua 

extensão e sua compreensão. Tendo como objetivo uma generalização, através de incorporar 

traços fora de um padrão estabelecido, convencionalmente aceito. E exportá-los para fora de 

sua região onde foi originado. Adaptá-lo como um modelo ou inversamente, trazer um modelo, 

tendo como a síntese, conferir a esse conceito de forma progressiva, por meio de transformações 

regulares  

Brauer (1994) explica que o Outro nessa linguagem de Lacan é conhecido como um elemento 

desta estrutura. Para falar do Outro em Lacan não há outra saída possível senão enveredar pela 

teia que construiu a estrutura que ele concebeu. O “eu” é uma construção imaginária em Lacan. 

Esta ideia, em que o “eu” imaginário, se constitui a partir do espelho, foi exatamente neste texto, 

que a metáfora, utilizada passa a ser um distintivo de compreensão, do “eu” do paciente que 

fala, o “eu” real, e o “eu” imaginário visto por espelho, em que é narrado pelo “eu” presente no 

setting analítico.   

Brauner (op. cit.) explica que o sujeito analítico não é o sujeito em sua totalidade, é o sujeito 

em sua abertura. Lacan vai introduzindo, nessa estrutura do inconsciente, mais um elemento 

que será marcante na técnica analítica pós-lacaniana. Este elemento é a temporalidade do 

inconsciente. Temporalidade está ligada a construção ou abertura – fechamento. Se o início da 

análise se dá em um tempo de fechamento, afânise.   

Para Miller, Laia e Harari (1996) entendem que a alteração provocada pela exclusão preliminar 

de toda relação “eu” o sujeito mantém com sua palavra, se interdita dizendo alguma coisa . Uma 

vez que a alteração provocada pela exclusão do falante não é anulada, as estruturas linguísticas 

não valem fora de sua origem. O estruturalismo psicanalítico em Lacan constrói o paciente 

como um falante estruturado ou mais bem “conduzido” no sentido psicanalítico, a partir de sua 

relação que não será reprimida. As duas funções na Clínica de Lacan, se organizam na ação da 

estrutura do sujeito que fala, e a subjetividade, do analista, sujeito ao silêncio da escuta. Lacan 

desenvolveu um método chamado de "matema", onde através do fluxo de ideias associados com 

ao método psicanalítico de Freud, junto com a matemática.  

Miller; Laia; Harari (op. cit.) explicam que o estruturante, por não estar presente nesse 

monólogo (no caso o analista, que não interfere na fala do sujeito analisado), rege o real. A 
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discordância motriz é ali mantida: pois a introdução desse elemento reflexivo, que basta para 

instruir a dimensão do estruturado-enquanto-ele-vive, como tomando seus efeitos apenas de si 

mesmo, dispõe uma ordenação imaginário, contemporâneo e diferente do real; apesar de 

coordenada com ele e fazendo desde então intrinsecamente parte da realidade. Uma estrutura 

terciária, imaginária, se constitui do real. Daí resulta que a replicação do sistema estrutural, 

ideal de início, vê-se realizada. Essa duplicidade afeta, em compensação, o elemento reflexivo 

que a provoca – o que o define como um sujeito, reflexivo no imaginário, não reflexivo no 

estruturante.   

Trocando em miúdos: o sujeito se torna juiz de sua própria consciência, quando a estrutura da 

clínica, tem o início da fala desse sujeito, em que ao mesmo tempo; é uma realidade, em que 

sua fala é uma escuta para o próprio sujeito, e a reflexão ele faz de si mesmo, por isso os autores 

falam a “discordância motriz”. Isso vem aplicar que Lacan, optava por ficar como espectador; 

contudo a fala do paciente, tem para Lacan uma linguagem de símbolos, que em determinado 

curto de tempo ele sabia o tipo de neurose do sujeito.   

Brauer (1994), informa que o sujeito passa a se vê na sua própria fala, assim é construído em 

sua mente um sujeito relacional, um real que faz a análise construtiva, através do elemento que 

o sujeito se vê, no “S”, mas em “a”, no outro lugar. Por isso o seu “eu”, é composto de um “eu 

imaginário”, construído a imagem e semelhança desse que fala e faz sua auto-observação em 

cima desse espaço analítico. O “eu”, o Outro, o semelhante, todos estes frutos da imaginação, 

são neste contexto teórico, objetos. Porém são objetos devido ao fato de serem assim 

denominados num sistema organizado que é o da linguagem.   

O grande problema não é identificar o que está dentro do “frasco”; mas, sim como essa 

linguagem ocorre.  Segundo depoimentos de seus analisandos (DIDIER WEILL et al., 2007, 

passim), a posição de Lacan frente ao que diziam seus pacientes em sessão era semelhante à de 

um pesquisador. Tudo lhe soava importante e como novidade a questionar o seu saber. Estava 

atento a outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a matemática, a topologia e as 

novidades da época, como a linguística e o estruturalismo, naquilo que trouxessem soluções 

para os problemas surgidos do contexto da escuta psicanalítica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: O encontro do gozo do eu com o Outro na linguagem de Lacan 

  Ao escrever Eu com maiúscula, para marcar bem que Eu não é o sujeito suposto ao 

significante, mas o ser, o referente que o suporta. Resposta: Eu estou no lugar do gozo, esse 

gozo que falta ao lugar do outro, já que o significante não é algo vivo. Entretanto, evocar a falta 

do Outro não deve presidir a nenhuma religião da falta ... Se não é matemá de um simples furo, 

é um significante que é suposto estofar a cadeia do inconsciente e o furo, ele se escreve... Um 

dedo apontado, isso não fala, isso não articula nada; isso mostra, é uma interpretação que não 
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diz nada, silenciosa – dela fiz um título –, alusiva. Esse gesto é uma imagem para designar um 

dizer que indica sem enunciar, que é como um colofão do lugar do ser de Gozo. É uma 

interpretação não do Gozo, mas pelo gozo (SOLER, 2012, p.27).  

Ou seja, o gozo da satisfação da catarse, vem do próprio sujeito, quando em sua fala no lugar 

do Outro, que não pode falar, é apenas uma expectativa, desse processo.   

 

Figura 03 - As Formações do Inconsciente 

Lacan montou no Seminário As formações do Inconsciente durante o ano letivo de 1957-58, 

aparece a fórmula do fantasma ($ ◊ a) – concentra em si um espaço tempo – também em outra 

versão: ($ ◊ D) – o sujeito ($) tentando dar conta da demanda (D) do Outro. Espaço-tempo em 

análise. VICTORA, 2014).  

  

ABORDAGENS  

De acordo com Foucault. et. al. (1972), na Antiguidade é um período sem grandes ou nenhuma 

alteração no que tange algum tipo e desenvolvimento das antigas civilizações que marcaram a 

humanidade com suas culturas; tais como: o Egito, Mesopotâmia, os Hebreus, Persas e no 

ocidente a Grécia e Roma. Quando falamos de saúde mental, dentro desse contexto na Idade 

Clássica, situa-se como entendimento geral, Grécia e Roma como as principais cidades no Mar 

Mediterrâneo, em que a loucura ou a doença da loucura era tratada como um completo descaso.   

Foucault et. al. (1972) trazem a informação que nessa época, como a bem pouco tempo no Brasil 

e no mundo, não existiam tratamentos adequados, os procedimentos eram generalistas, da 
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mesma forma como agia-se com um leproso, segregando-o da sociedade. Isolados essas pobres 

almas em lugares inóspitos, em antigas cadeias públicas, e prisões, em lugares caindo aos 

pedaços; da mesma forma era para com os que sofriam de algum tipo de psicopatia ou até 

simples neuroses, os doentes mentais que eram de famílias tidas como “mais abastadas”, eram 

mantidos em suas residências, tendo um tratamento humanizado, sendo acompanhados por 

cuidadores.   

Foucault et. al. Entendem que infelizmente os pobres, não tiveram a mesma sorte. Eram jogados 

literalmente na “roda dos enjeitados”, a família não tinha condições financeiras, para dar a esses 

infelizes, um acompanhamento digno, eles viriam circulando livremente pelas ruas, tendo uma 

vida de mendicância, depende da caridade alheia para sobreviverem. Outros com menor grau 

de comprometimento do aparelho psíquico, tiram seus sustentos em trabalhos mais simples, nas 

residências que os acolhiam. A loucura era experimentada em um “estado livre”, em que esses 

doentes convivem, naquela sociedade.   

Os autores explicam que de forma bastante primitiva de pensamento, atribui se a esses doentes 

mentais, interpretações de cunho “espiritualista” e “sobrenatural”, em que vez ou outra 

manifestavam através de histerias, convulsões tidas como epiléticos, crises de agitação nos seus 

centros nervosos. Como coisas de explicação, possessões de espíritos malignos, e não 

provenientes de doenças mentais. Ou seja, nada tinha mudado, eram as mesmas ideias de 

sociedades e culturas, das mais antigas e atrasadas. Eles ainda identificam que a atenção a esses 

doentes de saúde mental, eram distribuídas, entre os indivíduos daquela sociedade. Devido ao 

número perceptível de pessoas serem bem reduzidas.   

Eles demonstram que a loucura era tratada nos moldes “separatistas”; tirando esses indivíduos 

da sociedade. A situação era acompanhada pelas famílias desses doentes. Principalmente 

quando repercutia em problemas na comunidade onde moravam. A sociedade dessa época não 

suportava esses “loucos”, a tolerância era zero, pois a história narra inúmeros casos de 

violências aplicadas a esses doentes tais como flagelação, acorrentamento, prisão, e muitos 

outros procedimentos desumanos. Nessa pesquisa não tem como propósito falar da Reforma 

Psiquiátrica, que ocorreu no Brasil e no mundo, contudo, é necessário informar que essas 

práticas, absurdas e abusivas ainda faziam parte do contexto de Freud e Lacan.  

O que faltou a esses “loucos” foi o milagre da escuta psicanalítica. A primeira coisa 

fundamental na psicanálise é escutar e escutar com muito cuidado. Apesar de bastante batido 

esse assunto, contudo, existem poucos ouvintes no mundo terapêutico. Fink (2015) aborda o 

modo como o analista escuta deixa na maioria das vezes é insuficiente. Os analistas raramente 

escutam o que transmite de forma única a histeria contada pelo paciente no setting analítico. 

Essa história contada pelo paciente, é apenas daquela pessoa de forma específica.  

Fink (op. cit.) explica que dentro da prática no setting analítico o que ocorre é a omissão em 

relação às diferenças entre a história contada é aquela que é comum aos ouvidos psicanalíticos. 

O autor reproduz um pensamento quando diz que, nas várias tentativas de combater certos 

estereótipos dos psicanalistas. Acredita-se que os seres humanos compartilham das mesmas e 

diversos sentimentos e reações ao mundo, que é o que possibilita existir entendimento, uns aos 

outros, e que se constituem na fundamentação da humildade compartilhada.   

O autor aponta a atenção dos psicanalistas para a atenção flutuante! Esta pergunta supõe que 

algo em especial que o psicanalista deve escutar, enquanto os experientes concordam que não 

importa o que se espere que aconteça em qualquer análise. Freud, sempre recomendou com toda 
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razão, que o analista deve abordar cada novo caso como se fosse o primeiro, no sentido de que 

não se deve presumir nada do que vai acontecer no setting analítico. O psicanalista deve manter 

a sua “atenção” totalmente “suspensa”. Também conhecida como “atenção” “uniforme 

suspensa ”, ou “atenção flutuante”. Dessa forma o analista será capaz de ouvir aquilo que 

aparece nas “associações livres” de cada paciente. Assim vem aquela velha máxima, “cada 

cliente inaugura a clínica psicanalítica”.   

Fink (op. cit.) essa atenção flutuante é o que o paciente diz – de forma contrária, em 

simplesmente ouvir o que o analista quer ouvir, ou o que em primeira mão espera-se ouvir. O 

analista precisa desenvolver essa prática de dar atenção ao paciente, apesar de não ser nada 

fácil, na visão de Lacan aqui aplicada, é visto que o analista se torna fixo em compreender o 

significado do que seu paciente tenta de forma consciente transmitir. Seguindo todas as 

complexidades da história que ele está contando, de uma forma ou de outra, o psicanalista deixa 

de ouvir o modo como o seu paciente transmite na sua fala.   

O autor ainda explica que as palavras e expressões desse paciente que é o “eu” real falando em 

nome do “eu” imaginário, o modo como ele usa essas colocações, em sua fala, ocorrem lapsos 

e sons diferentes. Entendendo que é melhor tapar o ouvido que escutar apenas o significado. 

Isso fica subentendido, daquilo que pode ser submetido a escuta de assuntos supérfluos, 

acrescentando um terceiro. Quando, por exemplo um paciente começa a sentença de sua fala 

com “por um lado”, pode-se ter certeza de que ele tem outro “lado em mente” – entretanto, 

quando o primeiro “lado” for apresentado, ele possivelmente terá esquecido o segundo “lado”, 

e nesse caso ele provavelmente dirá, “Bom, sei lá”, e pensará em outras coisas com satisfação.   

Fink (2015) entende que nesse ínterim o analista não deve, porém, deixar assim tão leve, ele 

deve questionar ao seu paciente e perguntar: O que, realmente você queria dizer, como o outro 

lado? Sua importância está naquilo que está pelo menos momentaneamente esquecido. Ficar 

preso à história que está sendo contada é uma das maiores armadilhas para psicanalistas que 

estão no começo de carreira, de forma geral, esses novos analistas se prendem mais facilmente 

à história quanto mais esta se parece com seus próprios interesses ou mais estreitamente com 

suas preocupações.   

Fink (op. cit.) ou reflete sobre elas como indivíduos ou profissionais. O mais importante para o 

paciente, especialmente no início da análise, é que o psicanalista – assim como com qualquer 

outra pessoa que ele converse nas diversas situações da vida – alcance essa fala, compreenda o 

ponto de vista que ele está tentando formar. o paciente dificilmente começa a análise com o 

desejo explícito de que o psicanalista ouvirá algo, no que ele está dizendo, que seja diferente 

do ponto que conscientemente está tentando superar. O psicanalista, por outro lado, deve-se 

desabituar a escutar de forma ortodoxa e ter mais empatia com o paciente e ser mais sensível 

na escuta. Não resta dúvida que a escuta no setting analítico é o principal papel do psicanalista, 

embora o método psicanalítico requeira muito mais do que a escuta.   

Conforme, Jorge (2017) o método psicanalítico, desenvolvido por Freud passou por um 

processo que se estendeu aproximadamente por vinte anos entre 1890 a 1910. Nesse período 

Freud, vivenciou a realidade da experiência clínica. Foi nesse período que Freud vivenciou a 

realidade da experiência clínica. Foi nesse período que as principais elaborações como pai da 

psicanálise, ele desenvolveu, como: o inconsciente, pulsão, fantasia e sintoma e estabelecendo 

com regra principal da psicanálise a associação livre de ideias. Interessante citar um documento 

antigo de Freud, que foi descoberto em 1866, por Saul Rosenzweig da Washington University 
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em St. Louis; datando em 1890, esse artigo é considerado “precursor”; porque de forma 

impressionante, tudo indica que traz todo o projeto clínico de Freud, ao qual ele desenvolveu 

de forma detalhada ao longo de sua carreira como psiquiatra e psicanalista.   

Jorge (op. cit.) informa que o artigo de forma bastante simplificada, em vinte páginas. Narra 

inúmeros aspectos importantes na vida de Freud como psicanalista, trata da transferência, mas 

não com esse nome. E como assunto principal, o documento trata do poder da palavra no 

tratamento físico mental. Freud em sua caminhada visitou vários centros de tratamento 

psicanalítico, tendo contato com Charcot, “em que Freud ouvia de sua própria boca que a 

sexualidade era o mais importante nos casos da histeria”. Sua parceria com seu mestre e sua 

experiência com a hipnose e as histórias.   

O autor relata que em seu ensaio sobre a “história do movimento psicanalítico”, o próprio Freud 

faz questão de sublinhar que eles o faziam de uma maneira que parecia clínica, que não levava 

a sério o fato mesmo com o qual se defrontavam. Uma entrevista dada para um grupo de 

psicanalistas na presença de Jaques Lacan, Michel Foucault ressaltou que o grande escândalo 

da abordagem freudiana  da sexualidade não foi o fato de Freud falar de sexualidade – coisa 

que muita gente fazia na época - , mas sim de abordá-la com uma determinada lógica – do 

inconsciente - , isto é, leva-la à sala dos debates científicos; “no fundo, Freud não fez senão 

tomar ao pé da letra o que ele um dia ouvira Charcot dizer: é justo de sexualidade que se trata.  

De acordo com Jorge (2017) o forte da psicanálise é ter desembocado numa coisa inteiramente 

diferente, que é a lógica do inconsciente. E aí, a sexualidade não é mais o que ela era no início. 

Freud ao voltar para o estudo da histeria em, Paris, chegou a conceber uma tênue fronteira entre 

sintoma histérico e a neurose psicossomática; para ele tratava-se de uma via de mão dupla; há 

uma ação igual de mente sobre o corpo, e não apenas do corpo sobre a mente, o que pode ser 

exemplificado através do fenômeno da “expressão das emoções”. Outra questão importante no 

campo das abordagens é a “sugestão”, cuja grande força mental pode reverter a favor da cura 

do doente, é destacado por Freud nas chamadas “curas milagrosas”.  

Jorge (op. cit.) informa que ele também opera, por exemplo, quando alguém busca tratamento 

com um médico da moda. Na verdade, esse fator pessoal, ligado à personalidade do médico, 

reside, hoje, na transferência que o paciente desenvolve com determinado médico e não com 

outro. É que fornece à sugestão todo o seu alcance, e as palavras, seu poder, de acordo com o 

autor:   

Agora, também, começamos a compreender a “mágica” das palavras. As palavras são o mais importante meio pelo 

qual um homem busca influenciar outro; as palavras são um bom método de produzir mudanças mentais na pessoa 

a quem são dirigidas. Nada mais existe de enigmático, portanto, na afirmativa de que a mágica das palavras pode 

eliminar os sintomas de doenças, e especialmente daquelas que se fundem em estudos mentais.  

Entretanto, não se pode esquecer que Freud, nesta época, estava envolvido com a hipnose, a 

qual ele qualificava de “estranho e imprevisível método”. O interesse de Freud pela hipnose 

nesse período, suscitando alguns anos antes em seu estágio com Charcot em Paris, que fazia 

expressões do tratamento das histéricas por meio de hipnose. Freud desempenhou um papel 

essencial no seu percurso de criação da psicanálise e na sua concepção do inconsciente. 

Voltando a Paris, sua visão clínica havia sofrido uma reviravolta radical. A histeria se tornava 

seu foco de interesse a partir do encontro com seu grande mestre Charcot.   

Freud ao se declarar suas análises em um tempo considerável! Nos fenômenos de histeria e do 

hipnotismo. Freud abandona a hipnose, e inaugura a via para uma outra clínica, com outras 
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reformulações teóricas. Foram elas: dois amplos dualismos pulsionais; duas teorias, 

interpretadas pela construção do narcisismo. Freud chegou ao conceito da produção de fantasias 

que percorreu todo o conceito de sua obra do começo ao fim. Por outro lado, Freud através da 

recepção embrionária do fenômeno da transferência, vislumbre através da sugestão, o elemento 

que está sendo dado como verdade.   

PRÁTICAS  

É necessário agora, depois de todos esses processos, nessa parte prática melhor entender como 

a as abordagens lacanianas influenciaram, a saúde mental tanto no seu contexto, como no nosso. 

Paris (2009, p.11):  

Jacques Lacan influenciou bastante a psicanálise na França. Não abordarei a cisão e os anos de guerra entre a 

escola lacaniana e as sociedades francesas filiadas à IPA. Estou mais interessada nos efeitos que julgo serem dignos 

de nota a respeito do fenômeno Lacan na psicanálise francesa em geral. Primeiro quero mencionar o retorno a 

Freud”, advogado por Lacan, que ressalta intensamente a releitura e referência constante ao corpus teórico 

freudiano. A célebre afirmação no trabalho psicanalítico francês: “A remoção dos sintomas da doença não é o 

objetivo específico, mas é alcançado, por assim dizer, como subproduto se a análise for adequadamente realizada” 

– é, portanto, de Freud (do seu artigo da enciclopédia sobre “Psicanálise” em S.E., v. 18, p. 251), mas foi destacado 

por Lacan (1953, p. 323-362, “Variantes do tratamento padrão”). Em que se compreende como necessidade 

lacaniana – o psicanalista deve estar interessado no processo psicanalítico e não na terapia – a consequência disso, 

que do meu ponto de vista é benéfica, é de não diferenciar psicanalítica de psicoterapêutico. Concordo plenamente 

com esse ponto de vista. É, além do mais, o de Freud. Há um único processo psicanalítico que é terapêutico em si. 

A psicanálise é a melhor psicoterapia; e quanto aos detalhes (a escolha do enquadre), isso é feito em relação à 

organização psíquica dos pacientes.  

De acordo com a autora Lacan trouxe muitas influências a o tratamento na clínica terapêutica 

para a saúde mental, alguém pode questionar, mas ele só deu seguimento ao que Freud 

descobriu! Mas é aqui a importância de Lacan, ele além de desenvolver uma linguagem, 

completamente nova e diferente, sem, contudo, sair dos postulados de Freud. Talvez se não 

fosse seu trabalho, incansável de preservar os ensinamentos do pai da psicanálise, a psicanálise 

com certeza, não teria chegado aonde chegou. Já em sua época Lacan tinha grandes adversários, 

tanto os que estavam modificando os padrões deixado por Freud, e outros que eram contrários 

ao seu modelo de abordagem clínica usando o método de matema, que suas sessões não 

passavam de cinco minutos. Motivo esse que o levou a ser expulso da IPA.   

Apesar de seus erros e acertos, seu legado ficou marcado para a saúde mental, suas marcas 

ficaram:  

• Sobre transferência e contratransferência  

Conforme a autora, Lacan em 1961, trouxe uma teoria diferente de transferência: “A 

transferência não é, por natureza, algo antes experimentado”. Transferência é a resposta do 

paciente à situação analítica que surge no paciente  

“envolvido sentimentalmente” pelo conhecimento que ele atribui ao analista. Para Lacan, a 

transferência não deve ser interpretada, pois isso levaria o paciente a se identificar com o sujeito 

do psicanalista. Além disso, a contratransferência não passaria de um “álibi” e de elaborações 

míticas na mente do paciente.  

• Sobre a interpretação  

A autora esclarece que Lacan em 1973, ao tratar da posição objetivante do psicanalista, é fonte 

de alienação. Ele critica muito o mínimo sinal de sugestão contido em uma interpretação. Ele 
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contesta a noção de “tornar consciente,” que não parece necessária para a interpretação ser 

eficaz. Segundo Lacan a interpretação não é dada para ser entendida, mas para “fazer ondas.”  

• Sobre a ética como modelo de transferência na saúde mental  

Rosa-Costa (2011) explica que o objetivo maior quando se fala de ética é discutir a possibilidade 

de uma ética que se relaciona ao conjunto de ações atualmente realizadas sob o foco da Atenção 

Psicossocial no campo da Saúde Mental Coletiva. Utilizando o método do ensaio, analisando 

algumas proposições de relevância sobre a ética na Saúde Mental, no campo da Atenção 

Psicossocial como trabalhador, como assessor clínico-institucional do Ministério da Saúde e 

como formador de psicoterapeutas.  

Rosa-Costa (op. cit.) demonstra que o Ministério da Saúde tem duas vertentes de análise que 

são consideradas: éticas disciplinares, chamadas éticas da psiquiatria, incluindo uma tentativa 

importante de complementá-las criticamente sob o enfoque da “ética do cuidado”, e éticas 

fundadas em concepções psicanalíticas do sujeito e seu sofrimento, que destacam as dimensões 

do sujeito como “entre” social e como “entre” subjetivo ou “entre sentido”. Com base nas 

diretrizes do Sistema Único de Saúde e na psicanálise do campo freudiano bem como lacaniano, 

procura-se fundamentar a ética da Clínica na Atenção Psicossocial como ética do “cuidar-se”.   

Rosa-Costa (op. cit.) entende que identificação tomando como base necessária a construção do 

protagonismo dos sujeitos de sua reabilitação psíquica, produzindo, uma superação do 

sofrimento e demais impasses que motivaram a procura de ajuda, e para a possibilidade de seu 

reposicionamento no “entre social” e no “entre sentido”; componentes da saúde em sintonia 

com a subjetividade singularizada referenciada nos Ideais socioculturais e no devir desejante.   

Dessa forma a autora identifica, que a ética tem suas exigências em relação aos trabalhadores 

do campo a superação das contradições das formas da aplicação de saúde e a subjetividade, em 

equilíbrio com o modo de uma sociedade capitalista de produção e os setores dos empresários 

e empresas que exploram o proletariado de nossa era pós-moderna.   

Rosa-Costa (2011) analisa as práticas de Atenção Psicossocial tendo como fundamento a teoria 

psicanalítica dos discursos como acordos sociais e das mudanças e discussões desenvolvidas 

por Jacques Lacan para a análise das diferentes formas de habilitação do gozo nas relações 

sociais e subjetivas. A proposição dessa teoria, que guarda uma relação bastante estreita com 

os impossíveis freudianos (impossível educar, governar, analisar), será de extrema importância 

para o esclarecimento da ética da Atenção Psicossocial.  

A autora traz uma excelente abordagem, dando os principais conceitos lacanianos, como 

influenciadores, das propostas da Reforma Psiquiátrica, trazendo uma melhoria, para esses 

sofredores de doenças mentais na aberturas de Centros o Psicossocial, tal como tem sido 

proposta pela Reforma Psiquiátrica e a Reforma Sanitária em alguns de seus desdobramentos 

atuais, tem se encaminhado para uma modalidade de entranhamentos sociais e da produção de 

Atenção em que o sujeito – simultaneamente considerado como indivíduo com inconsciente e 

como possibilidade de produzir sentido novo para diferentes injunções sociais e subjetivas do 

cotidiano – deve poder chegar a situar-se no lugar do trabalhador principal do processo da 

produção dessa Atenção Psicossocial.  

A autora além de destacar que Lacan, trouxe a base essencial dos conceitos de humanidade, 

respeito, justiça e equidade nas obras desse grande mestre da psicanálise. Lembra que Lacan, 

conceituou ética como uma proposta de “cura” uma vez que o tratamento em Lacan, não se 

resume apenas na escuta, mas no "cuidar se", isto é, de produzir continuamente o sentido 
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necessário, em resposta às solicitações da realidade cotidiana, simultaneamente objetiva e 

subjetiva. Fora do “princípio doença-cura”, em que essa busca ocorre para recuperar a dimensão 

autopoiética do sujeito.   

A autora ainda aborda, que se deve ver nessas situações de aplicação da ética dos conceitos 

lacanianos, nos centros psiquiátricos – uma consequência imediata da diretriz que propõe a 

participação popular no planejamento, na gestão e no controle dos processos de produção; bem 

como nas decisões de o quê e como produzir. Considero essa diretriz o cerne das proposições e 

das experiências da Reforma Sanitária, e constitui herança preciosa para a Atenção Psicossocial 

e sua ética.  

Miller (2008) essa ameaça, de um tratamento Biopsicossocial, sem ética e sem respeito, é um 

dilaceramento do ser moral no homem, não fazendo parte na prática da análise psicanalítica. O 

que de fato ocorreu no passado, como foi mencionado, na época de Michel Foucault, quando 

ele falou da história da Loucura. Época, em que se falava de ética na saúde mental, nem se 

cogitava. No contexto atual, haja vista que já aconteceu a Reforma Psiquiátrica, não se trata de 

ignorância, sobre o assunto - mas sim, esquecimento das leis já estabelecidas, descaso com a 

saúde mental desses indivíduos.  O autor entende como grave, ou melhor gravíssimo, como 

estar sendo tratado à saúde pública mental, sem os devidos cuidados humanitários.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chega-se no final desta pesquisa acadêmica, contudo longe de esgotar o assunto. Foi necessário, 

informar a parte histórica sobre os mandos e os desmandos, como na Idade Clássica, os pobres, 

e os miseráveis que sofriam de doenças mentais, eram tratados com rejeição, descaso e 

violência. Foi necessário rever as bases de fundamentação, na linguagem lacaniana, e como, foi 

a repercussão em que ele sempre se via em meio a polêmicas, brigas, discussões sobre seu 

idealismo freudiano. Bem como as abordagens em que Lacan usava sua linguagem em 

matemática, e a problemática de separar o eu imaginário e o eu real, em si tratando do paciente 

e sua escuta. E por fim aplicação de uma prática mais humana, levando em consideração a ética 

das obras de Lacan que influenciou a Reforma Psiquiátrica, tanto no Brasil, como em todo 

mundo.    
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RESUMO 

A Leitura é um processo escalonado e que para se tornar efetivo precisa ser iniciado desde os primeiros meses, e 

deve se estender por toda a vida escolar. Sendo assim, a criança necessita ter o contato com os livros antes mesmo 

da alfabetização, ou seja, a leitura entraria na vida da criança com a família e, a escola daria continuidade ao 

processo, havendo assim a parceria família-escola. Este trabalho tem como objetivo evidenciar, o processo de 

alfabetização e letramento, assim como a importância da parceria entre família e escola no desenvolvimento do 

educando a partir dos primeiros anos de ensino. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, na qual 

constatou que a relação entre as duas partes é imprescindível, pois o ambiente escolar é uma extensão do lar e deve 

ser visto pelos alunos como um local alegre e estimulante. E, esta base pode e deve criar um ambiente propício 

para o aprendizado, e assim estimular o aluno a se interessar pelo crescimento estudantil. A participação 

da família na educação dos filhos deve ser constante e consciente já que a qualidade da relação entre a escola e 

a família será decisiva para o sucesso do processo de ensino aprendizagem do aluno. Para a realização desse artigo 

serão utilizados referenciais que dêem aos leitores subsídios para que compreendam a temática em questão, temos 

como base Roberta Bencini, Maria Isabel Cunha, Içami Tiba e Celso Vasconcellos. Assim, a metodologia que será 

utilizada no trabalho será de cunho bibliográfico, com base em estudos de teóricos que conhecem o mundo da 

alfabetização e, através da leitura e escrita, espera-se familiarizar-se com o tema e buscar formas de aplicar na 

prática, quando necessário for, os conhecimentos adquiridos. 

Palavras-chave: Família. Escola. Parceira Alfabetização. 

ABSTRACT 

Reading is a staggered process and, in order to become effective, it needs to be started from the first few months, 

and must extend throughout the school life. Thus, the child needs to have contact with books even before literacy, 

that is, reading would enter the child's life with the family, and the school would continue the process, thus creating 

a family-school partnership. This work aims to highlight the literacy and literacy process, as well as the importance 

of the partnership between family and school in the development of the student from the first years of education. 

The methodology used was the bibliographic research, in which it was found that the relationship between the two 

parties is essential, since the school environment is an extension of the home and should be seen by students as a 

joyful and stimulating place. And, this base can and should create an environment conducive to learning, and thus 

encourage the student to be interested in student growth. The family's participation in their children's education 

must be constant and conscious, since the quality of the relationship between the school and the family will be 

decisive for the success of the student's teaching-learning process. We are based on Roberta Bencini, Maria Isabel 

Cunha, Içami Tiba and Celso Vasconcellos to understand the subject in question. Thus, the methodology that will 

be used in the work will be bibliographic, based on studies by theorists who know world literacy and, through 

reading and writing, it is expected to become familiar with the subject and seek ways to apply in practice, when 

necessary, the acquired knowledge. 

Keywords: Family. School. Partner. Literacy. 

ABSTRACTO 

La lectura es un proceso escalonado y, para que sea efectivo, debe iniciarse desde los primeros meses y debe 

extenderse a lo largo de la vida escolar. Así, el niño necesita tener contacto con los libros incluso antes de la 

alfabetización, o sea, la lectura entraría en la vida del niño con la familia, y la escuela continuaría el proceso, 

creando así una sociedad familia-escuela. Este trabajo tiene como objetivo resaltar el proceso de lectoescritura y 

lectoescritura, así como la importancia de la alianza entre familia y escuela en el desarrollo del alumno desde los 

primeros años de educación. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica, en la cual se encontró que 

la relación entre las dos partes es fundamental, ya que el ambiente escolar es una extensión del hogar y debe ser 

visto por los estudiantes como un lugar alegre y estimulante. Y, esta base puede y debe crear un ambiente propicio 

para el aprendizaje, y así incentivar al estudiante a interesarse por el crecimiento estudiantil. La participación de 
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la familia en la educación de sus hijos debe ser constante y consciente, ya que la calidad de la relación entre la 

escuela y la familia será decisiva para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno Nos basamos en 

Roberta Bencini, Maria Isabel Cunha, Içami Tiba y Celso Vasconcellos para comprender el tema en cuestión Por 

lo tanto, la metodología que se utilizará en el trabajo será bibliográfica, basada en estudios de teóricos que conocen 

el mundo de la alfabetización y, a través de la lectura y la escritura, se espera que se familiaricen. con el tema y 

buscar formas de aplicar en la práctica, cuando sea necesario, los conocimientos adquiridos. 

Palabras clave: Familia. Colegio. Compañero. Literatura. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata de um fator muito relevante dentro do cenário escolar, à parceria entre a 

família e a escola que é fundamental para a melhoria dos resultados educacionais, pois permite 

que alunos alcancem o desenvolvimento integral. É de conhecimento de todos que o papel da 

escola na vida do seu público é proporcionar a formação acadêmica, intelectual e cognitiva, 

bem como promover o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para 

atuarem na sociedade. Já o papel da família é oferecer uma base para o desenvolvimento 

humano, com a transmissão de valores e princípios, acolhimento, orientação e todo o apoio 

necessário, inclusive na vida escolar. 

Nos dias de hoje, com a rotina agitada das famílias, muitas vezes, a educação dos filhos recebe 

pouca atenção ou menos do que deveria, o que sobrecarrega a escola e os trabalhos dos 

professores, coordenadores e gestores. As crianças e os jovens costumam buscar a aprovação e 

a atenção da família, principalmente no que se refere aos estudos, e muitas vezes não encontram 

o apoio necessário o que os deixam aflitos e algumas vezes revoltados.  

A parceria entre família e escola é de grande importância para o desenvolvimento do aluno, seja 

no âmbito pessoal, social ou educacional. Quando os pais são participantes e ativos no ambiente 

escolar e na rotina de seus filhos, os alunos se sentem apoiados, reconhecidos e ganham mais 

segurança, além de ficarem mais motivados para aprender. Família e escola são as principais 

referências para os alunos e a base para a sua formação humana e acadêmica. Por isso, família 

e escola precisam trabalhar em conjunto e se apoiarem mutuamente, sem a escola, a família não 

consegue suprir as necessidades educacionais e, sem a família, a escola não consegue oferecer 

o suporte emocional e afetivo que os alunos precisam para se desenvolver. 

O referido artigo não busca a condenação dos pais, contudo, tenta demonstrar a realidade 

vigente e mostrar que é possível a inserção mesmo que lenta, contudo, gradativa de mudanças 

nestes cenários culturais, educacionais e sociais. Por tanto é de fundamental importância que se 

crie laços entre escola e família, para que juntos possam formar pessoas mais comprometidas 

com o bem comum e estejam preparados para viver em sociedade. 

De acordo com Bencini (2003, p. 38), “a participação da família é muito importante no desempenho escolar do 

aluno, e todo educador deseja que os pais acompanhem as lições de casa, participem das reuniões escolares e sejam 

cooperativos e atentos no desempenho escolar dos filhos na medida certa”. 

Por meio da tentativa de união entre estas duas instituições, que estão ligadas mesmo que 

indiretamente no processo educacional da criança, que poderá proporcionar o atingimento do 

objetivo principal que está não somente na alfabetização, mas na aplicação do letramento. A 

importância do professor também é colocada em evidência dentro do referido trabalho, tendo 

em vista que este personagem é o principal mediador do conhecimento, (CUNHA, 2012). 

Ressalta que: 
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“É claro que a importância do professor não depende exclusivamente dele", reforçando desta forma a importância 

da participação da família mesmo que indiretamente dentro do processo educacional provoca a inclinação ao 

sucesso da mediação promovida por este profissional. 

É importante também salientar que no tocante ao engajamento entre família e escola, caso isso 

aconteça, poderá sanar em alguns estágios, dúvidas encontradas no percurso educacional, 

principalmente quanto ao letramento. Considera-se ainda que o artigo incide na contribuição de 

novas ações que poderão promover um relevante avanço quanto às possíveis políticas públicas 

educacionais e culturais na promoção de ambientes de leitura. 

O VALOR DA FAMÍLIA DENTRO DO PROCESSO EDUCACIONAL 

A participação da família na educação formal dos filhos deve ser constante e consciente. A 

instituição família possui importância decisiva na relação com a escola no processo de 

formação dos indivíduos, e ambas nunca devem negligenciar essa função social de extrema 

responsabilidade no processo de desenvolvimento humano. É importante salientar que o termo 

“família” descrito no texto se refere a todos os responsáveis pela criança de acordo com a 

formação familiar na qual a mesma está inserida. A escola precisa estar preparada para receber 

as famílias do século XXI, de modo que ambas possam criar relações de respeito e 

companheirismo em prol da educação da criança e de um diálogo constante.  

O papel que a família exerce na vida da criança é de grande relevância para seu desenvolvimento 

escolar, isso em hipótese alguma pode ser desconsiderado. A família tem o dever de 

acompanhar o desempenho escolar da criança, com a responsabilidade de intermediar sua 

prática no dia a dia. 

Diante desta perspectiva Içami Tiba (1996, p.140), afirmou que: 

O ambiente escolar deve ser uma instituição que complete o ambiente familiar do educando, os quais devem ser 

agradáveis e geradores de afeto. Os pais e a escola devem ter princípios muito próximos para o benefício do 

filho/aluno. (1996, p.140). 

A escola vai apenas completar o ambiente familiar, uma vez que os primeiros incentivos devem 

surgir na família, acompanhando diariamente as dificuldades e os avanços além de estimular 

para que possam aprender cada vez mais. Esta parceria entre família e escola vai depender da 

relação e da proposta da escola para inserir a família no ambiente escolar. É importante que os 

pais estejam cientes da proposta pedagógica da escola, participando de sua elaboração e 

efetivação. É necessário propor ações que tragam a família para a escola, distanciando a barreira 

existente entre elas. 

Os pais devem ter um contato mais próximo com os professores, não somente em reuniões e 

datas comemorativas, mas em outros momentos que possam participar ativamente contribuído 

com a escola no processo de aprendizagem das crianças. Atualmente as redes sociais têm 

facilitado muito esse contato trazendo benefícios para todos. Os pais que participam ativamente 

da educação dos filhos têm resultados satisfatórios no final do ano letivo, infelizmente em 

nossas escolas há poucas ações que aproximem as famílias do ambiente escolar, a falta de 

políticas públicas e planejamento acabam afetando essa aproximação. A maioria dos pais é 

ciente de seu papel e de sua responsabilidade, porém, por algum motivo ou até mesmo por falta 

de compromisso tem dificuldades de assumir esta responsabilidade junto com a escola, muitas 

das vezes até mesmo por não saber como fazer. 

Içami Tiba (2012, p 116) diz que: 
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Os pais sabem de suas responsabilidades quanto ao futuro de seus filhos. Quando se sentem incapazes, incluindo 

aqui certo conforto, tendem a delegar a educação de seus filhos a terceiros: escola, psicólogos, psiquiatras, 

assistentes sociais, babás, funcionários, avós tios dos filhos etc. 

Tanto a escola quanto a família, são imprescindíveis ao indivíduo, quanto mais forte a parceria 

entre elas, os resultados serão mais eficazes no desenvolvimento do ser humano, essa parceria 

deve ser constante quando uma complementa a outra. A escola tem o desejo de que a família 

esteja mais próxima, para que juntas possam dividir os problemas e as dificuldades, porém, na 

maioria das vezes a família delega esta responsabilidade a outras pessoas, quando algo dá errado 

a responsabilidade recai sobre a escola. 

Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do indivíduo, e a escola, por sua informação. A 

escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na educação, pois os filhos são para sempre filhos e os alunos ficam 

apenas algum tempo vinculados às instituições de ensino em que frequentam. (TIBA, 1996, p. 111). 

É de suma importância compartilhar as experiências vivenciadas no dia a dia, seja ela positiva 

ou negativa, sem fazer julgamento daquilo que não deu certo, mas sim procurar melhorar cada 

vez mais para que se tenham resultados satisfatórios no final. A escola não deveria assumir o 

lugar dos pais uma vez que fica pouco tempo com a criança, porém, o fazem porque alguns pais 

têm o discurso pronto de que trabalham e não sobra tempo para educá-los. 

A escola acaba tomando para si a total responsabilidade de educar, deixando de realizar seu 

verdadeiro papel que é nortear os caminhos de uma vida profissional para este futuro adulto e 

consequentemente um futuro cidadão de bem com a responsabilidade de contribuir com a 

transformação da nação em um país, amenizando os problemas de nossa atual sociedade. 

FAMÍLIA E ESCOLA NA BUSCA DO MESMO OBJETIVO 

A família consegue alinhar a rotina, acompanhar o desenvolvimento da criança e ajudá-la 

melhor. Já a escola ao trazer para o diálogo os saberes, contradições, memórias e os valores das 

famílias e comunidade, reafirma a opção de adotar a perspectiva da educação e crescimento de 

um ser humano integral. É fato que a família e a escola devem caminhar juntas, na mesma 

direção, e embora nem sempre seja a realidade vivenciada no cotidiano escolar, essa questão 

precisa ser revista, pois é fundamental no desenvolvimento do indivíduo como cidadãos, afinal 

ambos têm ou deveriam ter o mesmo objetivo o qual é sempre o bem estar do aluno. Muitos 

pais não têm noção do mal que causam aos seus filhos quando não estabelecem limites para 

eles, atendendo todos os seus desejos sem questioná-los, crianças que não sabem controlar suas 

vontades, provavelmente não saberão lidar com problemas corriqueiros do seu cotidiano 

Içami Tiba (1996) afirma que há pais que, por manterem seus filhos na escola, acham que esta é responsável pela 

educação dos mesmos. Quando a escola reclama de comportamentos inadequados ou das indisciplinas por parte 

dos alunos, os pais atribuem a responsabilidade à escola. 

Para que possam atingir o mesmo objetivo em comum, cada uma deve fazer sua parte visando 

assim conduzir crianças e jovens a um futuro melhor. 

 O ideal é que família e escola tracem as mesmas metas de forma simultânea, propiciando 

ao aluno uma segurança na aprendizagem de forma que venha criar cidadãos críticos capazes 

de enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade. A escola em parceria com 

a família sempre será fundamental para o sucesso da educação de todo indivíduo. Portanto, pais 

e educadores necessitam ser grandes e fiéis companheiros nessa nobre caminhada da formação 
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educacional do ser humano. É de suma importância que os muros das escolas deixem de 

significar barreiras e passem a existir para ampliar a atuação do processo educacional em um 

contexto multidisciplinar. E, para que isso ocorra, é essencial que sejam claros os princípios de 

educação   que rege as ações de todos os indivíduos envolvidos, bem como a do sujeito que 

pretendemos formar. Partindo do princípio que a educação é constituída pela prática social, 

sendo assim as relações entre a escola e a família devem ser bem próximas, ou seja, precisam 

caminhar juntas. 

Para Vasconcellos (1994) a família e a escola mudaram muito. Antes, a família era cúmplice da 

escola. Hoje deposita suas funções e delega suas responsabilidades a ela, porém a critica. Cada 

vez mais os alunos vêm para a escola com menos limites trabalhados pela família. O impacto 

da vida familiar causa influência corretiva na vida escolar do indivíduo, pois este está inserido 

numa estrutura familiar com uma dinâmica que por muitas vezes entra em conflito 

determinando seu comportamento e sua capacidade de aprendizagem escolar. Ainda segundo o 

autor, a escola compartilha com a família suas descobertas e recebe dela, por meio de seus 

alunos, a dinâmica de um mundo em constante mudança num processo de colaboração. Não há 

separação entre a cultura da escola e a vida familiar, mas uma extensão em que ambas convivem 

e se influenciam mutuamente As formas e amplitude das relações entre as escolas e famílias 

variam, pois estão relacionadas a diversos fatores, tais como escolarização das famílias, classe 

social, meio urbano ou rural, número de filhos, tempo disponível e ocupação dos pais, entre 

outros. 

. A família e a escola devem caminhar juntas, na mesma direção e embora não seja a 

realidade vivenciada no cotidiano escolar, essa questão precisa ser revista, pois é fundamental 

no desenvolvimento do indivíduo como cidadãos, afinal ambos têm o mesmo objetivo o qual é 

sempre o bem estar do aluno. 

Para que possam atingir o mesmo objetivo em comum, cada uma deve fazer sua parte visando 

assim conduzir crianças e jovens a um futuro melhor. 

O ideal é que família e escola tracem as mesmas metas de forma simultânea, propiciando ao 

aluno uma segurança na aprendizagem de forma que venha criar cidadãos críticos capazes de 

enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade. 

A ALFABETIZAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR  

A alfabetização se dá nos anos iniciais do ensino fundamental, e é uma etapa compreendida 

como alicerce, pois é nessa fase que ocorre o processo de aquisição da leitura e da escrita, 

habilidades essenciais para o desenvolvimento de toda a aprendizagem escolar futura, devendo 

ocorrer com qualidade e atendendo às necessidades dos educandos.  

O professor é sem dúvidas, um dos principais agentes no processo de alfabetização, pois na 

escola, ele inicia a sistematização do conhecimento. Os alunos, independentemente da idade, 

trazem conhecimentos de sua vivência, adquiridos da convivência familiar, do contato com a 

mídia e da socialização em diferentes espaços. Atualmente o avanço da tecnologia e a maior 

acessibilidade nos dias de hoje, vem mostrando que os alunos aprendem em diferentes espaços. 

É papel do professor alfabetizar a criança dentro de um contexto, através de práticas de 

letramento. É durante este processo que o alfabetizador deve despertar no educando o gosto 

pela leitura. Na história da educação por diversos momentos o professor teve como tarefa a 

transmissão do conhecimento, não havia uma perspectiva crítica de ensino, mas isto é fruto do 
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próprio momento histórico, assim como, do “modelo” de aluno que se tinha como também do 

papel esperado do professor. Hoje diante da fase de desenvolvimento capitalista em que a 

sociedade se encontra a mera transmissão do conhecimento não dá conta de atender as 

demandas do mercado de trabalho, assim como, não forma sujeitos capazes de questionar e 

compreender a sociedade em que vivem. 

É o professor quem faz a ponte entre o conhecimento e o aluno. É ele quem gerencia a relação 

do aluno com o saber, propondo atividades, leituras e questionamentos. Hoje, observa-se que 

os alunos estão inseridos em um mundo globalizado, no qual a tecnologia é uma porta para a 

informação, e a leitura ocorre e ainda ocorre na vida deles, em grande medida, com uso de 

tecnologias. Além disso, essa é uma porta para trocas de informações com pessoas que estão 

distantes, possibilitando que sejam desenvolvidos e descobertos outros potenciais desses 

alunos. Se o professor desconsiderar essa ferramenta, ele provará seu aluno de conhecimento e 

de desenvolvimento. Então, o papel do professor deixa de ser o de detentor de conhecimento, 

para ser o de mediador, orientador, pesquisador, instigador. Sim, um papel muito mais 

abrangente e mais difícil, mas essencial para nossos alunos, desse modo, 

o professor alfabetizador necessita estar em constante formação, fundamentando e 

aperfeiçoando suas aulas. O processo de alfabetização é desafiador, tanto para o discente, que 

está sendo alfabetizado, quanto para o docente, a quem incube a responsabilidade de alfabetizar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste estudo podemos concluir que a participação da família é de suma importância no 

processo de ensino aprendizagem. A família é e sempre será a base de todos os avanços e a 

concretude da vida em sociedade. A escola e a família devem estar estudadas em suas 

particularidades para que caminhos de interação produtiva possam ser traçados e seus papéis 

definidos para que haja benefício para os alunos e consequentemente a qualidade de ensino 

oferecida. 

Entendemos então que a família como primeiro núcleo da construção de um sujeito, é 

fundamental para sua estrutura e isto é de suma importância para a educação e transmissão e 

fixação de valores. Já na escola, é primordial que ela elabore projetos e crie mecanismos para 

que a família participe ativamente do cotidiano escolar. Somente assim serão parceiros na 

efetivação do processo ensino e aprendizagem já que a relação escola e família é imprescindível 

para que ocorra uma educação de qualidade. 
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RESUMO 

A alfabetização se configura como uma importante etapa na vida escolar da criança é um tema polêmico e 

complexo e recorrentemente objeto de formulação de políticas para sanar as dificuldades na aquisição da leitura e 

escrita e assim diminuir os altos índices do analfabetismo funcional. Compreende-se prática pedagógica como a 

ação do professor no espaço de sala de aula e alfabetização como um processo de natureza complexa, engajado 

em práticas de letramento, é nela que ocorre a aquisição da escrita e da leitura. Para tanto, é necessário que 

professores tenham a compreensão de como ocorre este processo para que desenvolvam uma prática pedagógica 

significativa que promova a formação de sujeitos conscientes da função social da escrita e da leitura na sociedade. 

Sabemos que a alfabetização e o letramento são campos de conhecimento que o professor deve conhecer para 

entender como a criança aprende e como ele precisa ensinar. O estudo desenvolvido neste artigo está fundamentado 

teoricamente em: Piccoli, Camini (2012); Soares (2002 2004); Brasil (2012). É notório que toda prática pedagógica 

deve estar associada a momentos de reflexão, o qual o professor tem a possibilidade de pensar e repensar aquilo 

que foi feito até o momento e assim poder melhorar suas práticas pedagógicas para que oportunizem a construção 

do conhecimento. Vale salientar que, embora a prática pedagógica no processo de alfabetização esteja norteada 

por inúmeras dificuldades, a visão e a capacidade que o educador tem em como enfrentá-las e solucioná-las 

possibilitará o alcance de objetivos satisfatórios tanto para si quanto para os educandos.  

Palavras-chave: Alfabetização. Práticas. Pedagogia. Docência. 

ABSTRACT 

Literacy is configured as an important stage in children's school life. Pedagogical practice is understood as the 

teacher's action in the classroom space and literacy as a process of a complex nature, engaged in literacy practices, 

it is in it that the acquisition of writing and reading occurs. Therefore, it is necessary that teachers have an 

understanding of how this process occurs so that they can develop a significant pedagogical practice that promotes 

the formation of subjects aware of the social function of writing and reading in society. We know that literacy and 

literacy are fields of knowledge that the teacher must know to understand how children learn and how they need 

to teach. The study developed in this article is theoretically based on: Piccoli, Camini (2012); Soares (2002 2004); 

Brazil (2012). It is clear that every pedagogical practice must be associated with moments of reflection, in which 

the teacher has the possibility to think and rethink what has been done so far and thus be able to improve their 

pedagogical practices so that they provide opportunities for the construction of knowledge. It is worth noting that, 

although the pedagogical practice in the literacy process is guided by numerous difficulties, the vision and capacity 

that the educator has in how to face and solve them will enable the achievement of satisfactory objectives both for 

himself and for the students. 

Keywords: Literacy. Practices. Pedagogy. Teaching. 

ABSTRACTO 

La alfabetización se configura como una etapa importante en la vida escolar de los niños. La práctica pedagógica 

es entendida como la acción del docente en el espacio del aula y la lectoescritura como un proceso de naturaleza 

compleja, comprometida con las prácticas lectoescritoras, es en ella que se produce la adquisición de la escritura 

y la lectura. Por lo tanto, es necesario que los docentes comprendan cómo ocurre este proceso para que puedan 

desarrollar una práctica pedagógica significativa que promueva la formación de sujetos conscientes de la función 

social de la escritura y la lectura en la sociedad. Sabemos que la lectoescritura y la lectoescritura son campos de 

conocimiento que el docente debe conocer para comprender cómo aprenden los niños y cómo necesitan enseñar. 

El estudio desarrollado en este artículo se basa teóricamente en: Piccoli, Camino (2012); Soares (2002 2004); 

Brasil (2012). Es claro que toda práctica pedagógica debe estar asociada a momentos de reflexión, en los que el 

docente tenga la posibilidad de pensar y repensar lo realizado hasta el momento y así poder mejorar sus prácticas 

pedagógicas para que brinden oportunidades para la construcción de conocimiento. Vale la pena señalar que, si 
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bien la práctica pedagógica en el proceso de alfabetización está guiada por numerosas dificultades, la visión y 

capacidad que tenga el educador para enfrentarlas y resolverlas, posibilitará el logro de objetivos satisfactorios 

tanto para él como para los educandos. 

Palabras clave: Literatura. Prácticas. Pedagogía. Enseñando. 

INTRODUÇÃO  

A alfabetização e o letramento são processos distintos, porém indissociáveis, os dois assumem 

a mesma importância no processo de aquisição da leitura e escrita, nesta perspectiva refletir 

sobre a prática pedagógica é importante, pois assim podemos construir conhecimentos de como 

ensinar com uma análise crítica das atividades propostas aos alunos e de como organizar a sala 

de aula para que se torne um ambiente alfabetizador com materiais que despertem no aluno o 

interesse pela leitura e a escrita.  

O professor alfabetizador deve buscar planejar através de suas práticas pedagógicas situações 

de aprendizagem que contemplem momentos de reflexão sobre o sistema alfabético e a 

aquisição da língua escrita tendo como base conteúdos que chamem a atenção dos seus alunos 

já que alfabetização e letramento são mais que ensinar a ler e escrever. A sala de aula precisa 

ser um ambiente alfabetizador, com livros, jornais, histórias e materiais diversos que ajudem os 

alunos a desenvolver suas habilidades e consequentemente o gosto pela leitura e a escrita. As 

crianças percebem que as representações estão por todos os lados e que precisam se apropriar 

e entender como se dá a comunicação. Nesse sentido, a alfabetização e o letramento são 

entendidos como processos, onde se espera que a criança aprenda a ler, escrever e interpretar.  

O educador precisa levar em conta  a cultura e o tempo de cada um, para compreender esse 

processo são necessários propor atividades que envolvam as práticas sociais das crianças além 

de alfabetizar e letrado, já que mais do que ensinar a ler e escrever é preciso ensinar a usar essa 

prática no dia a dia. As crianças aprendem a ler e escrever pelas experiências que 

proporcionamos a elas, e desenvolvem as habilidades inseridas na cultura e na interação social, 

assim a escrita e leitura se desenvolvem para além da escola. 

Este artigo teve por objetivo descrever, discutir e analisar sobre a prática pedagógica dos 

profissionais da alfabetização e os aspectos que auxiliam a aprendizagem da leitura e da escrita 

de alunos que se encontram nesta etapa de ensino. Percebe-se que o alfabetizador precisa 

construir um projeto pedagógico a partir das vivências significativas de cada criança. A leitura 

e a escrita têm que ter significado, vai além de nomear as coisas. A alfabetização se constitui 

em um ambiente social e as informações devem criar hipóteses para a compreensão e relação 

entre a linguagem oral e a escrita. É através da leitura que a criança alcança conhecimentos, 

constrói novos sentidos, vivencia o que é novo e através do ato de ler, exercita a sua capacidade 

de adquirir conhecimento. A leitura permitirá o aprimoramento da compreensão e das 

informações. A criança começa a interagir com as pessoas e se expressar com desenvoltura.  

Para (Piccoli; Camini, 2012). 

A alfabetização das crianças deve ser prioritária, porém, merece um olhar crítico para serem enfrentadas as 

melhorias da qualidade da educação, que ainda nos dias atuais enfrenta muitas dificuldades. Em especial, observa-

se deficiências graves de alguns alunos em relação à leitura, escrita e operações matemáticas básicas que se não 

forem trabalhadas de maneira adequada, podem, se agravar ao longo da vida escolar e se tornar cada vez maiores, 

ocasionando repetência e evasão escolar. 
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A alfabetização é um tema polêmico e complexo e recorrentemente objeto de formulação de 

políticas para sanar as dificuldades na aquisição da leitura e escrita e diminuir os altos índices 

do analfabetismo funcional. Nessa perspectiva, vale ressaltar que as práticas utilizadas para 

alfabetizar, devem ser planejadas e desenvolvidas dentro de uma proposta lúdica, interessante 

e envolvente com o objetivo de promover atividades diversificadas, que atendam o interesse de 

todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO     

É preciso refletir sobre o processo de alfabetização e letramento além de analisar as práticas 

pedagógicas em sala de aula, já que o ato de ler e escrever constitui um elemento essencial à 

condição humana, uma vez que a aquisição da língua oral e escrita nos remete à possibilidade 

de participação social na qual nos tornamos seres no mundo. Podemos considerar a 

alfabetização e o letramento como uma etapa significativa na vida do educando, e compreender 

ainda que, o papel do professor que alfabetiza é fundamental neste processo podendo definir o 

sucesso ou o fracasso do aluno no caminhar da sua escolarização. É importante que o professor 

possa fazer o diagnóstico de seus alunos e observar em que nível de conhecimento se encontra 

cada aluno e se possuem alguma dificuldade no seu processo de aprendizagem para a partir daí 

planejar suas práticas pedagógicas e as metodologias que devem ser utilizadas em sala de aula, 

propondo métodos de ensino que favoreçam a aprendizagem dos seus alunos. As práticas 

pedagógicas é a união de teoria e da prática no exercício de ensinar e apreender conhecimento 

na ação pedagógica.  

Essas práticas envolvem tomar consciência de todo processo educativo e as ferramentas 

utilizadas pelos professores, para que ele aconteça é entendida como uma prática social 

complexa que acontece em diferentes espaço/tempos da escola, no cotidiano de professores e 

alunos nela envolvidos e, de modo especial, na sala de aula, mediada pela interação professor-

aluno-conhecimento. 

É, portanto, substancial pensar em estratégias pedagógicas inovadoras que consigam 

acompanhar essa nova geração sem deixá-los desmotivados e para que isso aconteça é preciso 

utilizar práticas pedagógicas que favoreçam o protagonismo do estudante onde o mesmo deve 

trilhar o seu percurso em busca do conhecimento. Mas para que isso seja possível, é necessário 

que seja favorecido o protagonismo em sala de aula. É preciso inserir atividades e dinâmicas 

que faça com que os alunos manifestem suas opiniões e discutam temas, ao invés de apenas 

absorverem o conhecimento oferecido pelo professor. A valorização das intervenções dos 

alunos em sala de aula é interessante, pois o aluno precisa ser notado, isso é muito importante 

para a sua autoestima. Não se deve deixar de lado a didática social e empática. Essa prática é 

sobre mostrar aos alunos que se colocar no lugar do outro faz toda a diferença. Já a empatia faz 

com que o aluno conheça as dores do outro e entenda que todos precisam de respeito. Uma 

estratégia super interessante e que certamente aumentará o desempenho escolar dos alunos é 

ressignificar o erro. Quando em algum momento um aluno fizer uma colocação equivocada ou 

mesmo quando ele errar alguma questão na hora da avaliação, seria interessante se procurar 

entender a lógica adotada por ele e dizer que apesar de entender o seu pensamento, aquilo não 

está correto por causa de alguma regras específicas.  

Uma prática pedagógica interessante é estimular as discussões e trabalhos em grupos. Essa é 

uma estratégia que promove a interação entre os colegas e estes podem partilhar e conversar 
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sobre opiniões e visões diferentes sobre determinado assunto. Outra que deve ser aplicada é 

fazer da sala de aula um ambiente que seja aberto e seguro para discutir qualquer tipo de assunto, 

essa estratégia é importante por permitir aos alunos serem sinceros em relação a algumas 

questões, como se o método de ensino tem funcionado ou se eles acreditam que algo deve ser 

mudado. É vantagem quando os alunos se sentem seguros com o professor e o ambiente, 

geralmente, eles demonstram um interesse maior na disciplina e se dedicam mais, melhorando 

seu desempenho escolar. 

Promover a interdisciplinaridade é substancial para manter os alunos atentos e motivados. 

Quando conteúdos de diferentes matérias entrelaçam entre si, o processo de ensino-

aprendizagem fica mais fácil. As disciplinas não precisam ser isoladas em suas próprias 

caixinhas, é muito mais legal quando elas interagem, estabelecendo uma relação. Não devendo 

deixar de lado a prática pedagógica de introduzir a tecnologia em sala de aula já que ela 

contribui positivamente por todos estarem imersos em um mundo tecnológico e lidam com a 

internet diariamente.  

É importante perceber que, na construção de práticas de alfabetização, para levar os alunos a 

pensar sobre o Sistema de Escrita Alfabética e a compreender os princípios que o constituem, 

é necessário diversificar as atividades, escolhendo propostas que exijam diferentes demandas 

cognitivas e que mobilizem diferentes conhecimentos (BRASIL, 2012, p. 31). 

A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA 

O PROFESSOR 

As discussões acerca da alfabetização veiculada à prática do letramento se fazem cada vez mais 

presentes no âmbito educacional. A Alfabetização se dá nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, e é uma etapa compreendida como alicerce, pois é nessa fase que ocorre o 

processo de aquisição da leitura e da escrita, habilidades essenciais para o desenvolvimento de 

toda a aprendizagem escolar futura, devendo ocorrer com qualidade e atendendo às 

necessidades dos educandos.  

É importante que o olhar docente esteja voltado para as diferenças de aprendizagem encontradas 

em sala de aula, através dele torna-se possível reavaliar a prática pedagógica e repensar ações 

que visem à melhoria na qualidade do processo ensino-aprendizagem. Além de uma ação 

docente favorecedora, é importante que o ambiente em que a criança em processo de 

alfabetização está inserida, seja acolhedor e seja organizado de forma a oportunizar a 

aprendizagem.  

Ao adentrar em uma sala de aula de alfabetização, logo percebemos a heterogeneidade de 

conhecimentos e experiências prévias dos aprendizes que se encontram nesse processo de 

aprendizagem. Desta forma, cabe ao professor o papel de mediador na construção do 

conhecimento, oportunizando aos estudantes, o contato com diferentes práticas de letramento, 

bem como atividades diversificadas que criem situações que os levem a refletir, questionar, 

criar hipóteses e participar ativamente de forma independente, compreendendo o 

funcionamento da escrita alfabética. 

Vale ressaltar que a importância de se considerar, na organização das práticas pedagógicas de 

alfabetização, os conhecimentos que os alunos possuem acerca da escrita a fim de se planejar 

atividades que efetivamente possam contribuir para que todos os alunos avancem (BRASIL, 

2012, p. 8).   

https://educacao.imaginie.com.br/tecnologia-na-educacao-qual-o-beneficio/
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Dessa forma, o professor precisa ter um determinado conhecimento acerca dos materiais que 

serão utilizados em suas práticas pedagógicas, bem como o conhecimento sobre as experiências 

prévias dos alunos, de modo a planejar ações que conduzam a aprendizagem de todos. 

Para Magda Soares (2004, p. 47)  

o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado.  

A autora propõe ainda que a alfabetização e o letramento:  

“Não são processos independentes, mas interdependentes e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no 

contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, 

por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema grafema, isto 

é, em dependência da alfabetização” (SOARES, 2004, p. 14).  

Daí a importância das práticas utilizadas pelos professores, pois é preciso que um indivíduo, 

quando alfabetizado dentro do contexto do letramento, torna-se um cidadão ativo, crítico e 

participativo, pois irá adquirir ao longo de sua vida e de sua formação, novos conhecimentos 

sendo capaz de aperfeiçoar os seus saberes para que este venha a exercer seu papel dentro da 

sociedade. 

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO   

É do conhecimento de todos que vivenciam a educação de que o processo de alfabetização é de 

suma importância para o desenvolvimento do estudante nas demais etapas de sua vida estudantil 

e que uma vez esse processo ocorrendo de forma incorreta as consequências são grave e por 

vezes até irreversíveis, perdurando por todo o percurso escolar. Com base nesse pensamento, 

os investimentos nos primeiros anos de ensino devem ser  constantes nos sistemas de ensino. 

As formas tradicionais de alfabetização inicial consistem num método no qual o professor 

transmite seus conhecimentos aos seus alunos. Porém, muitos desses professores não estão 

capacitados para compreender algumas dificuldades que a criança enfrenta antes de entender o 

verdadeiro sentido da leitura e escrita. Na aprendizagem inicial as práticas utilizadas são, muitas 

vezes, baseadas na junção de sílabas simples, memorização de sons de cifração e cópia. Tais 

maneiras fazem com que a criança se torne um espectador passivo ou receptor mecânico, pois 

não participa do processo de construção do conhecimento. 

Atualmente o objetivo da alfabetização é ensinar a ler e escrever e o letramento diz respeito a 

aquisição da habilidade de fazer uso da leitura e da escrita nos espaços sociais. Os processos de 

alfabetização e letramento são interdependentes e, quando bem articulados, levam a uma 

aprendizagem mais significativa. Aprender a ler e escrever também requer compreender o 

mundo, o tempo, o espaço, a realidade em torno de si. A alfabetização se inicia nos anos iniciais 

do ensino fundamental e o letramento pode estar presente desde a educação infantil. Alfabetizar 

letrando significa propiciar às crianças um ambiente alfabetizador.  

 Nos primeiros anos do ensino é fundamental um ambiente lúdico e materiais que instiguem as 

crianças a ler e escrever, dando a elas a possibilidade de perceber o uso da leitura e da escrita 

no contexto social já que alfabetizar e letrar são práticas que precisam ser desenvolvidas juntas, 

como um processo contínuo que se constitui conforme a criança se desenvolve. O estímulo da 
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oralidade desde cedo impulsiona esse processo. Isso porque a oralidade é uma produção cultural 

que se dá por meio da interação com as outras pessoas. 

Segundo Ferreiro (1996, p.24) “O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social. 

Mas as práticas sociais, assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças”. 

 

Ferreiro e Teberosky (1999) nos seus estudos sobre a psicogênese da língua escrita, explicam a 

aprendizagem da criança por meio de níveis diferentes de estruturação do pensamento, criando 

hipóteses para aquisição da leitura e escrita de acordo com o nível em que se encontra. Para as 

autoras supracitadas, a criança passa por cinco níveis até tornar-se alfabético, relatando ainda 

que a passagem de um nível para outro depende do incentivo externo, seja na escola, 

principalmente advindos do professor ou dos colegas e em casa, por parte da família. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A alfabetização é a base para uma educação construtiva, o qual ajuda as pessoas a desenvolver 

a leitura, a escrita, a comunicação, as idéias e os pensamentos. Sendo assim, o professor deve 

considerar vários aspectos no ensino da alfabetização e do letramento, além de avaliar o discente 

a cada fase de seu desenvolvimento, precisa também considerar que alfabetizar não é apenas 

ensinar a decodificar os símbolos gráficos do alfabeto; é crucial que haja relações entre o vivido 

e o ensinado. 

O aluno deve ser valorizado em todos os aspectos que o norteiam. Ferreiro afirma que nenhuma 

prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em certo modo de conceber o processo de 

aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem” (2000, p.31). 

Por tanto, é necessário deixar claro que um único método não é o suficiente para que o processo 

de alfabetização aconteça muito menos ignorar métodos passados achando que esses não têm 

validade, o que se deve fazer é unir o que de melhor cada um possui e aplicar na prática de sala 

de aula, de modo que favoreça a aprendizagem das crianças. É preciso também refletir as causas 

que levam as escolas brasileiras a terem tanta dificuldade em fazer com que suas crianças 

conseguem se alfabetizar na idade propícia, o que é demonstrado em avaliações externas e pode 

ser facilmente presenciado nas séries finais do ensino fundamental, para, a partir daí buscar 

soluções e reverter à realidade vivenciada por muitos através de as metodologias que venham 

trazer um resultado satisfatório para todos. 
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RESUMO  

O objetivo da alfabetização é ensinar a ler e escrever e o letramento diz respeito à aquisição da habilidade de fazer 

uso da leitura e da escrita nos espaços sociais. Os processos de alfabetização e letramento são interdependentes e, 

quando bem articulados, levam a uma aprendizagem mais significativa. Aprender a ler e escrever também requer 

compreender o mundo, o tempo, o espaço e a realidade em torno de si. A alfabetização se inicia nos anos iniciais 

do ensino fundamental e o letramento pode estar presente desde a educação infantil. Alfabetizar letrando significa 

propiciar às crianças um ambiente alfabetizador. Nos primeiros anos do ensino fundamental é essencial um 

ambiente lúdico e materiais que instiguem as crianças a ler e escrever, dando a elas a possibilidade de perceber o 

uso da leitura e da escrita no contexto social. O referido trabalho tem como objetivo compilar informações sobre 

a intervenção do professor no processo de alfabetização nos anos iniciais, onde alfabetizar é dar condições a criança 

de ser capaz de ler e escrever fazendo o uso correto da língua escrita orientando a criança para o domínio da escrita. 

Foi realizado através de levantamento bibliográfico  mostrando que alfabetização e letramento são processos 

distintos, cada um com suas especificidades, mas complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis para a 

aquisição da leitura e da escrita pelos alunos. 

Palavras-chave: Alfabetização, Letramento. Processo. Leitura. 

 
ABSTRACT 

The purpose of literacy is to teach reading and writing and literacy concerns the acquisition of the ability to make 

use of reading and writing in social spaces. Literacy and literacy processes are interdependent and, when well 

articulated, lead to more meaningful learning. Learning to read and write also requires understanding the world, 

time, space and the reality around you. Literacy begins in the early years of elementary school and literacy can be 

present from early childhood education. Literacy by writing means providing children with a literacy environment. 

In the early years of elementary school, a playful environment and materials that encourage children to read and 

write are essential, giving them the possibility to understand the use of reading and writing in the social context. 

This work aims to compile information about the teacher's intervention in the literacy process in the early years. 

Where to alphabetize is to give conditions to the child to be able to read and write making the correct use of the 

written language, guiding the child to the mastery of writing. It was carried out through a qualitative bibliographic 

survey showing that literacy and literacy are distinct processes, each with its specificity, but complementary and 

inseparable, both indispensable for the acquisition of reading and writing by students. 

Keywords: Literacy, Literacy. Processes. Reading. 

ABSTRACTO 

El objetivo de la alfabetización es enseñar a leer y escribir y la alfabetización se refiere a la adquisición de la 

capacidad de hacer uso de la lectura y la escritura en los espacios sociales. La alfabetización y los procesos de 

alfabetización son interdependientes y, cuando están bien articulados, conducen a un aprendizaje más significativo. 

Aprender a leer y escribir también requiere comprender el mundo, el tiempo, el espacio y la realidad que te rodea. 

La alfabetización comienza en los primeros años de la escuela primaria y la alfabetización puede estar presente 

desde la educación infantil. La alfabetización mediante la escritura significa proporcionar a los niños un entorno 

de alfabetización. En los primeros años de la escuela primaria, un ambiente lúdico y materiales que animan a los 

niños a leer y escribir son esenciales, brindándoles la posibilidad de comprender el uso de la lectura y la escritura 

en el contexto social. Este trabajo tiene como objetivo recopilar información sobre la intervención del docente en 

el proceso de lectoescritura en los primeros años. Donde alfabetizar es dar condiciones al niño para que pueda leer 

y escribir haciendo el uso correcto del lenguaje escrito, encaminado al niño al dominio de la escritura. Se llevó a 

cabo a través de un levantamiento bibliográfico cualitativo que mostró que alfabetización y lectoescritura son 
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procesos distintos, cada uno con su especificidad, pero complementarios e inseparables, ambos indispensables para 

la adquisición de la lectura y la escritura por parte de los estudiantes. 

Palabras clave: Alfabetización, Alfabetización. Procesos. Leer. 

 

INTRODUÇÃO     

O presente trabalho tem por tema central o processo de alfabetização. A alfabetização envolve 

um conjunto muito complexo de fatores e exige habilidades e competências necessárias para 

lidar com estes desafios e requer um conhecimento considerável concernente às teorias e 

métodos. O processo de alfabetização é amplo e complexo e implica não só a capacidade 

intelectual, mas também em diferentes fatores de ordem social, emocional, físico e psicológico 

da criança. 

O mesmo requer dos educadores interação com todas as áreas para que o aluno possa 

desenvolver suas potencialidades sendo de suma importância para que o educador que trabalha 

nos anos iniciais possa dominar o conceito de alfabetização e entender como a alfabetização e 

letramento acontecem nas atividades em sala de aula com seus educandos na medida em que 

eles se alfabetizam, uma vez que o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever 

leva o aluno ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita, cuja é a finalidade da educação.  

A alfabetização se constitui em uma etapa primordial nos anos iniciais do ensino 

fundamental que integrada ao letramento contribui para a efetivação eficaz do ensino e da 

aprendizagem no qual têm por objetivo que os alunos desenvolvam a escrita e a leitura, 

concomitantemente, tendo em vista que é preciso estar ciente que alfabetização é o processo de 

aprendizagem em que se desenvolve a habilidade de ler e escrever. É uma habilidade de uso 

individual, possibilitando codificar e decodificar a escrita e os números. Já o letramento, é o 

processo que envolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais, sendo que 

ambos são complementares, inseparáveis, e indispensáveis para a evolução dos alunos. 

A realidade atual exige transformações profundas na prática pedagógica. Em virtude disso, a 

temática alfabetização e letramento vêm sendo uma preocupação constante na educação, já que 

o processo de alfabetização é extenso, difícil e requer dos educadores influência com todas as 

áreas para que o aluno possa desenvolver seu potencial.  

De acordo com (PEREIRA; FERREIRA, s.d):  

Ao longo do tempo o conceito de alfabetização mudou para responder às necessidades da sociedade, muitos 

métodos e processos de alfabetização foram criados, modificados e adaptados tentando aperfeiçoar ao máximo o 

processo de ensino da escrita e leitura. Enquanto necessidade a alfabetização é um ponto indiscutível, porém, a 

utilização do método e da cartilha no processo é um tema que gera polêmica por parte dos professores 

alfabetizadores. (CESCA, 2004).  

A alfabetização é um tema bastante discutido pelos que se preocupam com a educação, já que 

há muitas décadas se notam os problemas de aprendizagem, as inúmeras reprovações e a evasão 

escolar. Sabemos que alfabetizar e letrar são práticas que precisam ser desenvolvidas juntas, 

como um processo contínuo que se constitui conforme a criança se desenvolve. O estímulo da 

oralidade desde cedo impulsiona esse processo. Isso porque a oralidade é uma produção cultural 

que se dá por meio da interação com as outras pessoas. Quando as crianças chegam à educação 

infantil é importante que já estejam provocadas pelo processo de alfabetização e letramento, 

pelo estímulo da oralidade. À medida que elas crescem, percebem que tudo ao seu redor tem 
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significado, iniciam um processo de leitura de mundo e começam a interpretar e conhecer o 

meio em que estão inseridas.  

Muito antes de ser capaz de ler, a criança entende e interpreta as funções dos objetos. Dessa 

forma, podemos dizer que antes de entrar na alfabetização e letramento, ela já vem com um 

amplo conhecimento de mundo, com curiosidades que devem ser estimuladas e aprimoradas 

pelos professores.  

Ler o mundo leva a compreensão do espaço, das coisas, dos objetos e ajuda a fazer as tarefas 

do dia a dia. Leitura e escrita fazem parte da linguagem que pertencem ao cotidiano das crianças 

e dos adultos, por isso, tão essencial para inserção social. Por tanto alfabetizar é oferecer 

condições para desenvolver a leitura e a escrita, através da habilidade de codificar a língua oral 

em língua escrita e vice-versa. Letrar está relacionado com a prática da leitura e da escrita no 

contexto social. O letramento ligado à alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental 

envolve práticas de leitura e escrita que levam a criança a aprender a ler, escrever e interpretar 

essa ação. 

 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

A alfabetização é a aquisição do domínio de um sistema linguístico que favorece as habilidades 

de escrever, ler e interpretar textos escritos. Sabemos que esse é um processo que se inicia antes 

de a criança entrar nas escolas, com a criação de todo um repertório de linguagem adquirido 

com as relações no ambiente doméstico. Desde muito cedo, escutamos as vozes das pessoas e 

lidamos com um mundo recheado de expressões e linguagens. Quando as crianças começam a 

compreender os sons e a observar as palavras, já estão rumo à alfabetização.  

A alfabetização formal começa por volta dos seis aos sete anos da criança. No entanto, desde 

que nasce ela é inserida no mundo da linguagem. Na educação infantil, o processo de 

alfabetização prepara a criança para o aprendizado da leitura e escrita. Contudo, é no ambiente 

escolar que a alfabetização das crianças, de fato, começa a ser desenvolvida. Nesse momento, 

a aprendizagem se confunde com o brincar. As crianças têm contato com as diferentes formas 

de linguagem de uma maneira lúdica para se familiarizar com os símbolos escritos. Assim, é 

criada uma experiência fundamental para inserir os alunos em uma rotina mais estruturada de 

alfabetização. Na escola, porém, ela é submetida a uma alfabetização sistematizada, com 

exercícios e abordagens adequados para a sua idade. É no ambiente escolar que os pequenos 

conhecem o alfabeto, aprendem a reconhecer sílabas, a escrever suas primeiras palavras. 

 O processo de alfabetização compreende elementos importantes que refletem direta ou 

indiretamente na aprendizagem das crianças. É a partir da prática pedagógica que elas apoiam 

suas aprendizagens e é, também, por meio dela que os aprendizes são inseridos na cultura escrita 

que os rodeia. Durante o processo de alfabetização, a criança aprende um sistema de 

representação abstrato, pois se trata de representar os sons da fala através de grafia. Sendo 

assim, inicia-se a aprendizagem da língua escrita através de dois processos: a alfabetização e o 

letramento.  
A alfabetização envolve alguns processos relacionados. Alguns deles são a consciência 

fonológica, o conhecimento das letras e o reconhecimento do uso social da escrita. 

A consciência fonológica na alfabetização exige que seja pensada de forma que vise a 

contribuir com o aprendizado da criança de maneira satisfatória. Isso significa que os 

educadores devem apostar no caráter lúdico das atividades, pois somente dessa maneira os 

https://blog.colegioarnaldo.com.br/interpretacao-textual/
https://blog.colegioarnaldo.com.br/aprender-brincando/
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pequenos podem aprimorar essas habilidades A alfabetização pode ser entendida como um 

processo de aprendizagem de códigos alfabéticos de maneira oral. Esse grupo (de códigos 

alfabéticos) é caracterizado por mínimas unidades linguísticas e o que entendemos como sua 

correspondência no modo escrito.  

A transição do oral para a escrita está no fato de que aprender determinados códigos exige a 

transferência de unidades fônicas de um modo para outro (do oral para a escrita). Esse processo 

é a consciência fonológica, é a habilidade que todos nós temos para lidar com a estrutura sonora 

da fala e trabalhar seus componentes estruturais. Além disso, vale ressaltar que ela permite 

também a possibilidade de pensar a linguagem como um objeto. 

A Consciência fonológica, também referida como metafonologia, faz parte dos conhecimentos 

metalinguísticos, os quais pertencem ao domínio da metacognição, ou seja, do conhecimento 

de um sujeito sobre seus próprios processos e produtos cognitivos (LAMPRECHT, 2004, p. 

179 apud SIGNORINI, 1998). 

Considerando o processo de alfabetização como um todo, temos a prerrogativa de analisar os 

vocábulos em letras e formas; sons e regras de correspondências. A partir disso, podemos 

afirmar que a estrutura fonológica da linguagem oral serve de base para o processamento 

fonológico.  

Sendo assim, a consciência fonológica na alfabetização deve ocorrer por meio de estímulos. 

Esse exercício se dá através do desenvolvimento das habilidades trabalhadas, ou seja, da 

reflexão, identificação e da manipulação dos sons presentes em nossa língua. A criança deve 

perceber as palavras, as frases, as sílabas, os fonemas; ou seja, os componentes da fala tão 

importantes para o desenvolvimento dos pequenos. Isso significa que os professores têm uma 

missão imprescindível para a aprendizagem dos estudantes a partir do conjunto de habilidades 

que são trabalhadas junto dos pequenos logo na educação infantil.  Além disso, os exercícios 

dados em sala de aula servem como grandes tarefas que visam a tal estímulo. 

 

ETAPAS DA ALFABETIZAÇÃO   

O período de alfabetização é essencial para o desenvolvimento do ser humano. É nele que é 

introduzido algumas disciplinas básicas que serão necessárias para nossa vida toda. O período 

de alfabetização é dividido em quatro partes, que são: Pré-silábico, silábico, silábico-alfabético 

e alfabético. As crianças precisam passar por várias fases da alfabetização antes de 

compreender o sistema de escrita do alfabeto, de modo que cada etapa tem suas próprias 

características específicas de aprendizagem. Para cada criança, cada uma das fases concluídas 

é um processo construtivo, ela retém o conhecimento que aprendeu e, ao mesmo tempo, 

consegue inserir os aprendizados no seu dia a dia e repassá-los de uma forma estranha. Mas é 

desta maneira que se desenvolve a leitura, além da escrita. 

Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para escrever coisas inteligentes, 

divertidas e importantes. Essas são as que terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram 

a alfabetizar muito antes, através da possibilidade de entrar em contato, de interagir com a 

língua escrita. Há outras crianças que necessitam da escola para apropriar se da escrita. 

(Ferreiro, 1999, p.23) 

De acordo com Emília Ferreiro, uma das maiores influências quando falamos sobre a 

alfabetização na educação, aborda no livro “Psicogênese da língua escrita” que toda criança 

passa por quatro níveis de alfabetização. São eles: Nível Pré-Silábico - Durante o nível pré-
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silábico, as crianças percebem que a escrita representa a linguagem falada. Normalmente, as 

reproduzem através de desenhos, pois ainda não conseguem associar as letras para formar as 

palavras. As crianças podem escrever letras, bolas e números como se estivessem formando 

palavras, sem se preocupar com as características sonoras da escrita. Nesse nível, as crianças 

exploram padrões qualitativos ou padrões quantitativos. Para eles, só sabem ler e escrever 

quando há muitas letras (mais de 3 ou 4) e as letras são diferentes. 

Nível Silábico - Já no nível silábico, as crianças começam a compreender que existe uma 

correspondência entre as letras e o que é dito. Para elas, existe uma correspondência que pode 

representar o que está sendo dito, mesmo que não seja a característica correta em relação ao 

português. Cada sílaba possui uma letra. Este nível representa um salto qualitativo para a 

criança, que vai além da correspondência global entre a forma escrita e as expressões orais 

relacionadas.  

Nível Silábico-Alfabético - Neste nível, as crianças começam a entender que as sílabas têm 

várias letras. Porém, para compreender os fonemas, é importante que as crianças também 

pratiquem a separação das sílabas, com apenas uma letra intercalada nas sílabas maiores. Este 

período marca a transição entre os esquemas que foram aprendidos anteriormente que serão 

“abandonados” e esquemas futuros que serão construídos. As crianças começam então a 

descobrir que uma sílaba pode ser formada com uma, duas, três ou mais letras, passando assim 

para o nível alfabético. 

Nível Alfabético - Este é o último nível das fases da alfabetização. Nele, é possível que a criança 

consiga reproduzir corretamente todos os fonemas das palavras. Agora ela já consegue 

compreender o valor das letras e o valor de cada sílaba. Nesse nível, eles distinguem letras e 

sílabas, palavras e frases. A análise foi aprimorada e pode-se entender que uma sílaba pode ter 

uma, duas ou três letras, mas ainda se confundem com as ordens ou algumas letras são 

esquecidas. A criança frequentemente concentra sua escrita em sílabas, mas não consegue se 

concentrar no todo. Portanto, o uso de sílabas pode auxiliar na escrita e fazer com que as 

crianças aprendam durante esse processo inicial. 

É preciso estar consciente que, cada criança tem um desenvolvimento único, podendo demorar 

mais para vencer uma ou outra etapa. Assim como é possível também que saltem de uma para 

outra. 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Durante o processo de alfabetização, a criança aprende um sistema de representação abstrato, 

pois se trata de representar os sons da fala através de grafia. Sendo assim, inicia-se a 

aprendizagem da língua escrita através de dois processos: a alfabetização e o letramento. A 

alfabetização consiste no processo de aprendizagem do sistema de representação dos sons da 

fala, ou seja, como transformamos os fonemas (sons) e grafemas (letras).  No letramento, além 

da criança dominar a mecânica da leitura e da escrita (identificar as letras e fonemas, realizar 

as junções, etc.), ela também faz o uso dessas habilidades em diversas situações 

sociais: interpretação, compreensão, organização de discursos e reflexões.  Esses processos são 

complexos e devem caminhar juntos com a alfabetização e o letramento. É preciso iniciar com 

o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita nas práticas sociais entendendo que a 
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alfabetização e letramento devem ter tratamento metodológico diferente e, com isso, alcançar 

o sucesso no ensino-aprendizagem da língua escrita, falada e contextualizada.   

De acordo com (MAGDA; SOARES, 2021):  

Também os processos de alfabetização e letramento são diferentes, envolvendo, cada um, conhecimentos, 

habilidades e competências específicas, que implicam processos de aprendizagem diferenciados e , 

consequentemente, procedimentos diferenciados de ensino.  

Enquanto a alfabetização desenvolve a aquisição da leitura e da escrita, o letramento se ocupa 

da função social de ler e escrever. O letramento é o estado que um indivíduo ou grupo social 

alcança depois de se familiarizar com a escrita e a leitura, possuindo uma maior experiência 

para desenvolver as práticas do seu uso nos mais diversos contextos sociais. O letramento inicia-

se quando a criança começa a ler-se a partir do momento em que convive com pessoas que 

fazem uso da língua escrita, vive em ambiente rodeado de material escrito. Desta forma ela vai 

conhecendo e reconhecendo a prática de leitura e da escrita. E a alfabetização, por sua vez, 

começa quando a criança passa a frequentar a escola, concretizando o hábito e as práticas da 

língua escrita.  Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais 

da leitura e da escrita, assim o educando deve ser alfabetizado e letrado. A linguagem é um 

fenômeno social estruturado de forma ativa e grupal do ponto de vista cultural e social.  

O desafio da alfabetização é alfabetizar letrando. O alfabetizador precisa entender que 

alfabetização é um processo complexo que inicia antes da alfabetização escolar enfatizando os 

seus usos sociais. Ou seja, para que um sujeito seja considerado letrado não é necessário que 

ele tenha frequentado a escola ou que saiba ler e escrever, basta que o mesmo exercite leitura 

de mundo no seu cotidiano participando ativamente na comunidade. Alfabetizar letrando 

significa orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever levando-a a conviver com práticas 

reais de leitura e de escrita, substituindo as tradicionais e artificiais cartilhas por livros, revistas, 

jornais, enfim, pelo material de leitura que circula na escola e na sociedade, como também 

criando situações que tornem necessárias e significativas práticas de produção de textos. 

Para alfabetizar letrando, deve haver um trabalho intencional de sensibilização, por meio de 

atividades específicas de comunicação, como escrever para alguém que não está presente 

(bilhetes, correspondências escolar), contar uma história por escrito, produzir um jornal escolar, 

um cartaz etc. Assim a escrita passa a ter função social (CARVALHO, 2011, p.69). 

Portanto o objetivo da alfabetização é ensinar a ler e escrever e o letramento diz respeito a 

aquisição da habilidade de fazer uso da leitura e da escrita nos espaços sociais. Os processos de 

alfabetização e letramento são interdependentes e, quando bem articulados, levam a uma 

aprendizagem mais significativa. Aprender a ler e escrever também requer compreender o 

mundo, o tempo, o espaço, a realidade em torno de si. A alfabetização se inicia nos anos iniciais 

do ensino fundamental e o letramento pode estar presente desde a educação infantil. Alfabetizar 

letrando significa propiciar às crianças um ambiente alfabetizador.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Baseado em nosso estudo, percebemos que a alfabetização é uma etapa da educação, que tem 

como função levar à pessoa a aprendizagem inicial da leitura e escrita, que se constitui em uma 

etapa primordial nos anos iniciais do ensino fundamental que integrada ao letramento contribui 

para a efetivação eficaz do ensino e da aprendizagem no qual têm por objetivo que os alunos 
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desenvolvam a escrita e a leitura, concomitantemente, tendo em vista que a alfabetização é 

desafiadora para a prática docente, sabemos que para educar é preciso que o professor esteja 

preparado para os desafios do dia-a-dia, e um desses desafios é a atenção que deve ser mantido 

para cada indivíduo.  

Cada aluno precisa de atenção diferenciada em seu processo de aprendizagem, pois assim é 

possível identificar sua evolução ou algumas dificuldades presentes. A alfabetização é a base 

para uma educação construtiva, o qual ajuda as pessoas a desenvolver a leitura, a escrita, a 

comunicação, as ideias e os pensamentos. 

Já o letramento utiliza a escrita para resolver problemas do dia a dia, facilitando assim suas 

práticas sociais podendo produzir gêneros textuais. Alfabetizar letrando é outro desafio a se 

superar que ocorre durante o processo, pois não carece apenas o estudante “codificar” e 

“decodificar”, ele precisa interpretar e produzir textos de diversos gêneros. Não podemos 

separar os dois processos, pois a princípio o estudo do aluno no universo da escrita se dá 

concomitantemente por meio desses dois processos, a alfabetização, e pelo desenvolvimento de 

habilidades da leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita e o letramento. 
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