
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

Maria de Betânia Paes Norgren 

 

 

 

Competência social e arteterapia em 

um programa de intervenção na escola 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2009 



 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

Maria de Betânia Paes Norgren 

 

 

 

Competência social e arteterapia em um 

programa de intervenção na escola 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora como exigência 

parcial para obtenção do título de Doutor em Psicologia Clínica 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob 

orientação da Profa. Dra. Rosane Mantilla de Souza.  

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

______________
______________
______________
______________
______________ 



 

 

As pessoas entram e saem de nossas vidas. 

Mas elas não vão sós... 

Sempre levam um pouco de nós e deixam um pouco de si. 

 (autor desconhecido) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aos homens da minha vida...  

Lars, David, Arthur, Pedrão e Dan. 



 

”Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades” 

Gilberto Freyre 
 

 

Agradeço a Deus pela oportunidade e conclusão desse trabalho. 

À dra Rosane Mantilla de Souza pela dedicação e disponibilidade em orientar esse 

trabalho de forma tão cuidadosa e por participar dessa construção que em muitos 

momentos foi feita a quatro mãos. 

À dra Selma Ciornai, por me introduzir no campo da arteterapia, incentivo e amizade. 

A minha família:  

à minha mãe e à Doris, que por vezes “sofreram com a minha falta de tempo”; 

ao meu pai, por me ensinar a ter garra na vida;  

ao Lars, pelo amor, paciência, apoio e auxílio valoroso com a estatística;  

ao David, pela ajuda e por apontar soluções criativas;  

ao Arthur, pela presença e pelos desafios que me propõe;  

ao Dan, pelo companheirismo.  

Às minhas amigas queridas, que são parte da minha família e sempre se fizeram 

presentes nos momentos em que mais precisei (mesmo que não soubessem): Ruth, 

Lú, Liliza, Doroty, Thaís e Chris. 

Aos amigos da PUC: Teca, Flávia, Vera, Valéria, Juliana, Dolores, Plínio, Márcio... 

pelas dicas, empréstimos, amizade e companheirismo. 

Ao pessoal do Sedes, por  me acompanhar durante todo esse percurso. 

Ao pessoal das escolas, que me acolheu com carinho e permitiu que o trabalho 

fosse realizado: Ana Lúcia, Maria Fernanda, Fábio, Ana e Alessandra. 

A todas as crianças que participaram do programa, tiveram a coragem de se 

mostrar, desvendar para mim o seu universo interno e a sua sabedoria.  

Aos estagiários da PUC, que me auxiliaram nas entrevistas. 

À capes, pela bolsa concedida. 

A todos, o meu mais sincero obrigado. 



 

RESUMO 

Palavras-chave: competência socioemocional, arteterapia, promoção de saúde, intervenção 

O mundo mudou, as relações interpessoais se modificaram, assim como as 

práticas educativas, os valores e as representações que se têm da realidade. Há 

necessidade de intervenções que auxiliem as pessoas a lidar com a complexidade 

da vida moderna, desafios, crises e transições. Este doutorado teve por finalidade 

desenvolver e avaliar a efetividade de um programa de promoção de competências 

sociais e emocionais com intuito de facilitar a transição da 4ª para a 5ª série do 

ensino fundamental em curto prazo.  

O método utilizado foi a pesquisa-intervenção / qualitativa, no contexto da 

clínica-social, pois apesar, de não conduzir a nenhuma certeza, insiste na 

compreensão subjetiva como modo de apreensão do mundo, de si e como fator de 

mudança; enfatiza a singularidade do sujeito e implica o pesquisador na busca da 

estrutura, do sentido e na intervenção. (Lévy, 2001; Sèvigny, 2001).  

Para a elaboração do programa foram utilizados conhecimentos da arteterapia, 

criatividade, promoção de saúde e aprendizagem socioemocional, numa perspectiva 

contextualizada. O programa foi realizado em escola pública e teve início com a 

construção da demanda, na qual foram ouvidos os alunos, seus pais e professores.  

A intervenção, propriamente dita, teve a duração de dezoito encontros e 

abordou os seguintes temas: mudança e crescimento como etapas do 

desenvolvimento humano; autoconhecimento; relacionamentos interpessoais; 

técnicas de resolução de problemas e conflitos e criatividade. Da primeira etapa, em 

2007, participaram 75 alunos da 4ª série. No ano seguinte, quatro meses após a 

mudança escolar, foram avaliados 68 alunos: 41 que participaram da intervenção e 

mudaram para a mesma escola; e 27 que vieram de outras escolas e se constituíram 

como grupo controle. Os aspectos avaliados foram: desempenho escolar, taxa de 

absenteísmo, avaliação sociométrica, mapa da rede (Sluski, 1997), descrição da 

escola, desenhos, avaliação e percepção dos professores e entrevista com pais. A 

maioria dos alunos que participou do programa teve desempenho melhor ou igual ao 

esperado, confirmando que a intervenção realizada contribuiu para a adaptação dos 

alunos em curto prazo, mostrando-se efetiva no desenvolvimento de habilidades 

sócio-emocionais. 



 

ABSTRACT  

 

Key-words: social emotional competence;  art therapy; health promotion; intervention.  

The world has changed, the interpersonal relations has been modified, so have 

the hearing practices, the values and the reality representations. It is necessary to 

develop interventions that help people to deal with the modern life complexity, 

challenges, crises and transitions. This study had the motive to develop and evaluate 

a social emotional competence program done with purpose to facilitate in short term 

the transition from 4th to 5th grade in a public school.  

The method used was the intervention-research, in a social clinic context. In 

spite of, not leading to any assurance, insist on a personal comprehension of the 

world, of himself and as change agent; emphasizes subject singularity and implies 

the researcher in the quest of structure, meaning and intervention. (Lévy, 2001; 

Sèvigny, 2001).  

Art therapy knowledge, creativity health promotion and social emotional 

learning, on a contextualized perspective were used to elaborate the program. The 

program begun with demand construction and students, parents and teachers were 

interviewed.  

The intervention lasted eighteen meetings and dealt with the following themes: 

change and growing as human development stages; self knowledgement; 

interpersonal relations; problem and conflict resolution techniques and creativity. At 

the first phase, on 2007, 75 students on the 4th grade participated. On the next year, 

four months after the school change, 68 students were evaluated: at those, 41 had 

participated on the intervention and 27 came from other schools and becoming 

control group. They were evaluated on the following aspects: scholar performance, 

absence rate, sociometric evaluation, network chart (Sluski, 1997), school 

description, drawings, teacher’s perception and evaluation, parent’s interview. Most 

of the students that participated at the program have showed better than or at least 

as expected performance, confirming that the intervention contributed to student’s 

adaption on a short term, being effective on developing social emotional abilities.  



 

RÉSUMÉ 

Mots-clave: art-thérapie; apprentissage socio émotionnelle; promotion de santé; intervention. 

 

Le monde a changé, les rapports interpersonnels se sont modifiés, tout comme les 

pratiques éducationnelles, les valeurs et les représentations de la réalité. Il y a un besoin 

d’interventions pour aider les gens à bien gérer la complexité de la vie moderne, ses défis, 

crises et transitions. Cette thèse de doctorat a pour but développer et évaluer l’effectivité 

d’un programme de promotion des compétences sociales et émotionnelles ayant pour finalité 

rendre plus aisé le passage de l’école élémentaire au collège (sixième) à court terme. 

La méthode utilisée a été la recherche-intervention/qualitative dans le contexte de la 

clinique sociale car, bien qu’elle ne conduise a aucune certitude, elle s’appuie sur la 

compréhension subjective comme façon d’apprendre le monde, soi-même et comme agent 

de changement; la méthode choisie met en relève la singularité du sujet et implique le 

chercheur dans la quête de la structure, la signification et l’intervention. (Lévy, 2001; 

Sèvigny, 2001). 

Dans l’élaboration du programme ont été employés connaissances d’art-thérapie, 

créativité, promotion de santé et apprentissage socio émotionnelle, dans une perspective 

encadrée. Le programme a été mis en place dans une école publique et a commencé avec 

la construction de la demande, pour laquelle ont été interviewés les élèves, ses parents et 

ses enseignants. L’intervention a eu une durée de dix-huit sessions et a traité des sujets 

suivants: changement et croissance en tant qu’étapes du développement humaine; self-

connaissance; rapports interpersonnelles; techniques de résolution de problèmes et conflits 

et créativité. Soixante-quinze élèves de quatrième ont participé à la première étape du 

programme en 2007. L’année suivante, 68 élevés de cinquième ont été évalués, quatre mois 

après le passage au collège: parmi ceux, 41 avaient participé à l’intervention en 2007 et ont 

resté à la même école/ et 27 sont venus d’une autre école et ont servi en tant que groupe de 

contrôle. Plusieurs aspects ont été évalués: performance des élèves à l’école, taux 

d’absentéisme, évaluation sociométrique, carte de réseau (Sluski, 1997), description de 

l’école, dessins des élèves, perception et évaluation des enseignants et interview avec les 

parents. La majeure partie des élèves qui a participé du programme a eu une performance 

égal ou meilleure que celle attendue, confirmant que l’intervention mise en place a contribué 

pour l’adaptation des élèves à court terme, étant effective dans développement des 

capacités socio émotionnelles. 

 



 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 1 

CAPÍTULO I  PROMOÇÃO DE SAÚDE 

Fatores de Risco 

Vulnerabilidade e Proteção  

Enfrentamento 

Resiliência 

Competência social e emocional 

Competência e aprendizagem sócio-emocional 

    10 

11 

13 

14 

15 

17 

18 

CAPíTULO 2 - ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE 

Alguns programas de desenvolvimento de competência social e aprendizagem 
sócio-emocional em escolas.  

27 

32 

CAPíTULO 3 -  EM BUSCA DE ENQUADRE TEÓRICO PARA A INTERVENÇÃO 

Pesquisa-intervenção 

Criatividade 

Qualidades terapêuticas da arte 

Arteterapia 

Considerações ao se trabalhar com crianças 

Arteterapia em um programa de promoção de saúde 

Perspectiva  Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

42 

42 

43 

54 

56 

61 

65 

68 

CAPíTULO 4 -  MÉTODO 

Participantes 

Procedimento 

Instrumentos utilizados 

Avaliação da efetividade do programa de intervenção 

71 

72 

72 

77 

79 



 

CAPITULO 5 -  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização da população 

Construção da demanda 

Atividades realizadas com alunos 

Atividades realizadas com o corpo docente 

Atividades realizadas com os pais 

Atividades do programa de aprendizagem sócio-emocional 

Reflexão sobre o processo de criação e execução do programa 

Avaliação do programa de intervenção 

Atividades para a classe toda 

Atividades para quem participou do programa em 2007 

Atividades para os pais 

Atividades para professores 

Indicadores quantitativos 

Indicadores quantitativos/qualitativos 

80 

81 

83 

83 

88 

88 

92 

125 

128 

128 

128 

129 

129 

130 

143 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  178 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 183 

ANEXOS  

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Áreas da competência Social (Casel)  25 

Figura 2 – Cartazes: “o que desejo para o próximo ano” 86 

Figura 3 – Capa do Caderno de atividades “Do que você precisa” 94 

Figura 4 – “Como você imagina que vai ser a sua família no futuro” 97 

Figura 5 – O que gosta em si 99 

Figura 6 – O que não gosta em si 100 

Figura 7 – Do que tem medo 100 

Figura 8 – O que é capaz de fazer 100 

Figura 9 – O precisa aprender 100 



 

Figura 10 – O que é fundamental na sua vida 100 

Figura 11 – Como você é hoje 103 

Figura 12 – Como é na sua família 103 

Fig  Figura 13 – Como é com amigos                     103 

Fig Figura 14 – Como é na escola                  103 

Fig. 15 – Como deseja seu futuro 103 

Figura 16 – cartazes sobre relacionamentos amorosos 109 

Figura 17 – O que lhe dá orgulho ter aprendido 113 

Figura 18 – Situação que causou medo 115 

Figura 19 – Desenho da Raiva 117 

Figura 20 – Cartaz Resolução de Problema 119 

Figura 21– Fotos da Exposição 125 

Figura 22 - Teste de Normalidade Português 4ª série 133 

Figura 23 - Teste de Normalidade Português 5ª série 133 

Figura 24 - Teste de Normalidade Matemática 4ª série 135 

Figura 25 - Teste de Normalidade Matemática 5ª série 135 

Figura 26 - Com quem você gosta de conversar – 5A 145 

Figura 27 - Com quem você fica no recreio – 5A 146 

Figura 28 - Quem você escolhe para fazer trabalho em grupo – 5A 146 

Figura 29 - Com quem você gosta de conversar – 5B 150 

Figura 30 - Com quem você fica no recreio – 5B 151 

Figura 31 - Quem você escolhe para fazer trabalho em grupo – 5B 151 

Figura 32 - Desenho da mudança 163 

Figura 33 – Desenho “eu no mundo” 165 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Temas de Interesses dos alunos 84 

Tabela 2 – Expectativas dos alunos 85 

Tabela 3 – Preocupações dos pais 89 

Tabela 4 – Desempenho Escolar – 5ª séries A e B 130 

Tabela 5 -  Médias das notas - 4ª e 5ª séries (2007 e 2008) 132 

Tabela 6 – Absenteísmo 141 

Tabela 7 – Média das faltas 4ª e 5ª séries (2007 e 2008) 142 

Tabela 8 – Avaliação Sóciométrica – 5 A 143 

Tabela 9 – Avaliação Sóciométrica – 5B 148 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Temas de interesse e preocupações relativas à mudança escolar 90 

Quadro 2 - Mapa de rede- 5 A 153 

Quadro 3  - Mapa de rede - 5B 154 

Quadro 4  - Descrição das escolas - 5A – grupo de estudo 157 

Quadro 5 - Descrição da escola - 5B – grupo de estudo 158 

Quadro 6 - Descrição das escolas -  grupo controle 158 

Quadro 7 - Desenhos - 5A – grupo de estudo 162 

Quadro 8 - Desenhos - 5B - grupo de estudo 164 

Quadro 9 - Avaliação e percepção do comportamento – Professores: 4ª e 5A 168 

Quadro 10 - Avaliação e percepção do comportamento - Professores  4ª e 5B 170 

Quadro 11 - Dados gerais – 5 A 174 

Quadro 12 - Dados gerais – 5B 175 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Boxplot Português diferença GE4 – GE5 134 

Gráfico 2 – Boxplot Matemática diferença GE4 – GE5 136 

Gráfico 3 – Boxplot Português GE5; GC5 137 

Gráfico 4 – Boxplot Matemática GE5; GC5 138 

Gráfico 5 – Histograma das frequências de pontuação dos alunos 177 
 

 



 

 

1

Competência social e arteterapia em um programa de 

intervenção na escola 

 

 

As condições cognitivas são apenas parte dos processos subjacentes ao bom 

desempenho escolar. O aprendizado envolve múltiplas interações com adultos e 

outras crianças e estudos longitudinais (Allen & Dlugokinski, 1992; Raver, 2003; 

CASEL,1 ECAP2) têm indicado relação significativa entre competência social e 

acadêmica. Crianças descritas como tendo bom desempenho acadêmico também 

são autoconfiantes, amistosas; têm boas relações com os colegas, conseguem se 

comunicar com eficiência; são atentas às instruções e capazes de se concentrar, 

reagem de modo construtivo à frustração e enfrentam positivamente os desafios da 

aprendizagem. Muitos alunos fracassam na escola devido a dificuldades 

psicossociais e, frequentemente, o clima escolar é perturbado pelos conflitos e 

violência nas relações entre seus vários partícipes. 

Em 2004 participei da equipe de alunos do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia Clinica da PUC-SP, sob orientação da Prof. Dra. Rosane M. Souza, que 

realizou o Programa de Desenvolvimento de Competências Sócio-Emocionais para 

Crianças em Idade Escolar (1ª série) em escola pública, com o intuito de favorecer a 

aprendizagem e o desenvolvimento de enfrentamento positivo (Souza, 2007) e em 

2005 desenvolvi programa nessa área em pré-escola (Norgren, 2007). Em 2007, por 

estar cursando o doutorado, procurei a orientadora pedagógica da escola pública em 

que realizamos as atividades em 2004 e propus desenvolver programa para auxiliar 

os alunos a lidar com a transição da 4ª  para a 5ª série, proposta que foi aceita por 

vir ao encontro das necessidades da escola. 

                                                 
1
 Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning – centro de pesquisa não-

governamental ligado à Universidade de Illinois (Estados Unidos) que tem por objetivo 

fomentar o sucesso das crianças na escola e na vida, promovendo o aprendizado sócio-

emocional e acadêmico como parte essencial da educação da pré-escola ao Ensino Médio, 

mediante ações coordenadas e baseadas em pesquisas. www.casel.org 
2
 Early Childhood and Parenting Collaborative – University of Illinois. www.ecap.org 
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Transições e crises fazem parte da vida de todas as pessoas e, dependendo 

da forma como são vivenciadas, podem levar a crescimento ou não. Quando 

enfrentadas positivamente, podem contribuir para a melhora da auto-estima e 

propiciar um viver mais integrado.  

Ao longo da vida crianças e jovens podem passar por diversas situações de 

transição e crise: nascimento de irmãos; entrada na escola; doença própria, dos pais 

ou de irmãos; morte de pais, parentes ou amigos; desemprego dos pais; conflito 

crônico entre os pais; divórcio e novas uniões; situações traumáticas; e muitas são 

inevitáveis. Os indivíduos que aprendem a lidar precocemente com situações de 

crise de forma saudável estarão mais aptos a transpor esse aprendizado para outras 

situações de suas vidas, favorecendo o desenvolvimento de um processo de 

resiliência (Davis, 1999).  

Escolhi trabalhar com a mudança escolar por esta ser marcante para vários 

alunos, implicar rompimentos de vínculos com pessoas que são significativas 

(amigos, professores e/ou outros adultos), ter pouco destaque social, ser pouco 

ritualizada, exigir várias aquisições e diferentes demandas de habilidades sociais. 

Além disso, por acontecer no âmbito escolar, é comum a um grupo, o que permite 

atuar sobre grande número de pessoas que está passando pela mesma situação. 

No contexto das escolas públicas, em São Paulo, essa transição se torna ainda mais 

marcante, pois os alunos são encaminhados para outros equipamentos 

educacionais, de acordo com a disponibilidade de vagas e a localização da moradia, 

não sendo possível, muitas vezes, manter laços de amizade, nem escolher onde se 

deseja estudar. Assim sendo, os alunos deparam com uma situação inevitável. 

Vários fatores parecem contribuir para tornar esse contexto ainda mais 

complexo e gerar situação de risco de desadaptação para os alunos. Nessa fase, 

eles estão entrando na adolescência, seu corpo deve estar passando por uma série 

de mudanças físicas (hormonais) que alteram humor, consciência corporal, 

interesses e forma de se colocar diante do mundo. Provavelmente devem estar 

modificando o relacionamento com sua família, no sentido de começar a se 

emancipar e se diferenciar dos pais, o que muitas vezes acarreta aumento de 

conflito interpessoal. 
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Outro aspecto relevante é que nessa fase da vida escolar valoriza-se mais 

ainda o ensino formal, o número de matérias ministradas aumenta e cada uma delas 

passa a ser ensinada por professor especialista, que tem grau de expectativa e 

exigência maior e diverso em relação ao desempenho acadêmico, ou seja, eles 

terão de conviver com vários modelos de autoridade. Em decorrência, como não há 

mais um único professor responsável pela classe, leva-se um tempo maior para 

perceber a dinâmica e as necessidades de cada aluno, se é que isso será 

percebido. Espera-se que ele desenvolva maior autonomia em relação aos estudos 

e às dificuldades enfrentadas. Mesmo quando existe a possibilidade de continuar na 

mesma escola, como no caso das instituições particulares, essa transição muitas 

vezes implica mudança de espaço físico e de forma de tratamento. 

Desenvolver habilidades sócio-emocionais pode facilitar a adaptação dos 

alunos à nova escola. A forma como eles estabelecem os novos relacionamentos e 

lidam com as questões da aprendizagem pode influenciar a continuidade dos 

estudos e o desempenho acadêmico futuro. Alguns dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) chamam a atenção: em 2006 estavam matriculados 

na 1ª série do Ensino Fundamental, 3.665.000 alunos (entre 7 e 14 anos) e na oitava 

série, 2.935.000 alunos (entre 7 e 17 anos). O abandono escolar aumenta 

significativamente na entrada da 5ª série do Ensino Fundamental, e dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

indicam que o número de alunos afastados por abandono é quase quatro vezes 

maior que na série anterior: em 1996, no Brasil, foram afastados por abandono 

86.448 na 5ª série, ao passo que na 4ª série esse número foi de 22.597. 

Além do aumento da evasão escolar nesse momento, os adolescentes estão 

expostos a outros riscos múltiplos, ou seja, fatores que podem expô-los a 

consequências indesejadas para seu desenvolvimento. O início da atividade sexual 

entre os jovens tem ocorrida cada vez mais cedo. De acordo com Abdo (2004), a 

idade da primeira relação sexual diminuiu significativamente para as jovens 

heterossexuais nos últimos trinta anos, passando de 21,8 anos para 17,2 anos (em 

média); para os rapazes heterossexuais, a mudança não é tão drástica (de 15,9 

anos a 14,7 anos), não chega a um ano. Seja como for, tal fato denota uma 

mudança de costumes e valores que, aliado à falta de orientação sexual adequada, 

pode levar a um aumento do número de gravidezes na adolescência e aumento de 
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doenças sexualmente transmissíveis. Estima-se que entre 1993 e 1998 houve um 

aumento de cerca de 31% no número de partos na faixa de 10 a 14 anos e que 

atualmente mulheres com idade entre 10 e 19 anos respondam por cerca de 23 a 

30% do total das gestações (Sistema Único de Saúde -- SUS). Segundo a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 2000 de 20 a 25% do total de 

mulheres gestantes seriam adolescentes e 18% das adolescentes de 15 a 19 anos 

já teriam ficado grávida alguma vez. Nesse mesmo ano, no mínimo um milhão de 

nascidos vivos teve mães com idade entre 10 e 19 anos, ou seja, 20% do total de 

nascidos vivos em nosso país. Para se ter uma ideia do aumento do índice de 

gravidez adolescente, em 1970, 75 de cada mil mulheres de 15 a 19 anos deram à 

luz; em 2000, esse número passou para 118 -- denotando, portanto aumento de 

57% no período de 25 anos. 

Observe-se que 26% das grávidas adolescentes provêm dos extratos mais 

baixos da população, ao passo que apenas 2,3% dos mais altos (OPAS), ou seja, 

baixas condições de instrução e renda estão diretamente relacionadas com o maior 

risco de engravidar na adolescência (Camarano, 1998). Ainda de acordo com a 

OPAS, complicações associadas à gravidez atingem 70 mil vidas de adolescentes 

por ano. Deve-se levar em consideração que a gestação precoce, riscos associados 

a problemas de saúde e cuidados que a gestação precoce requer, leva em muitos 

casos à interrupção antecipada da escolaridade. Tal fato dificulta tanto a inserção 

futura da adolescente no mercado de trabalho quanto a obtenção de emprego com 

melhor remuneração, gerando assim um processo de reprodução da pobreza. 

Corrobora essa análise dado apontado no Censo 2000 (IBGE) que demonstrou que 

mulheres com onze anos ou mais de estudo tinham, em média, 1,5 filho, ao passo 

que as sem instrução e as com menos de um ano de estudo chegavam a ter mais de 

quatro filhos. 

A gravidez precoce é um dos principais riscos para enfrentar dificuldades 

(evasão escolar, empobrecimento) e distúrbios de desenvolvimento para as 

adolescentes; para os jovens esse risco refere-se à violência. Segundo dados do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, 2006), em 2002, entre as mortes 

ocorridas por causas externas, o índice de mortalidade por agressões foi de 20,61% 

na faixa de 10 a 14 anos e de 54,9% na faixa de 15 a 19 anos. Dados do Relatório 

Mundial sobre Violência contra a Criança (Núcleo de Estudos da Violência -- 
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NEV/USP e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -- PNUD) 

denotam que de 1980 a 2002, o número de homicídios de crianças e adolescentes 

de 0 a 19 anos representou 16% do total de homicídios em todo país e a proporção 

de mortes por homicídios supera as por acidente de trânsito na faixa de 15 a 19 

anos. É possível também fazer algumas distinções de gênero: do total de óbitos por 

homicídios ocorridos no período, 88,4% foram do sexo masculino. Considerando o 

tipo de arma usada, 59,8% dos homicídios foi consequência de uso de arma de 

fogo, 21,1% por outros instrumentos e 19,1% por instrumentos não especificados. 

Do total das violações ocorridas no período, 14% foram cometidas contra crianças e 

adolescentes de 0 a 19 anos, sendo que a grande maioria das vítimas – 86% --

novamente é do sexo masculino. Na faixa etária de 0 a 9 anos, os casos de violência 

policial somam 55%. A partir dos 10 anos, começam a aparecer casos de 

linchamento e o número de execuções supera o número de mortes por violência 

policial: as execuções totalizam 53%. Outro aspecto a ser considerado é que se 

calcula que cerca de 70% da mortalidade prematura dos adultos jovens tenha suas 

origens na adolescência (OPAS, 2002; Abramovay, Pinheiro, Lima e Martinelli, 

2002). Ou seja, os adolescentes são bastante vulneráveis à violência, sobretudo 

como vítimas. Como agressores, de acordo com o Instituto Latino-Americano das 

Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (Ilanud), 

menos de 1% dos jovens abaixo de 18 anos comete atos infracionais. Segundo 

levantamento realizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, há cerca de 

40 mil jovens cumprindo alguma medida socioeducativa no Brasil, o que 

corresponde a 0,2% da população entre 12 e 18 anos (Sistema de Informação para 

a Infância e Adolescência – Sipia; Andrade, 2007). 

Pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça e pelo IPEA em 2002 traçou o 

perfil dos jovens que estavam em unidades de internação: 90% do sexo masculino, 

76% tinham entre 16 e 18 anos, 63% não eram da raça branca, 51% não 

frequentavam a escola, 90% não concluíram o Ensino Fundamental, 49% não 

trabalhavam, 81% viviam com a família quando cometeeram o ato infracional, 12,7% 

viviam em famílias sem renda mensal, 66% eram proveniente de lares com renda 

mensal até 2 salários mínimos e 85,6% eram usuário de drogas (Camarano, Mello, 

Pasinato e Kanso, 2004; Andrade, 2007). 
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Outra situação de risco para adoecimento entre os adolescentes é o 

envolvimento com drogas, que constitui uma das grandes preocupações de saúde 

pública. Nos últimos vinte anos, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (Cebrid) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) realizou 

cinco levantamentos nacionais sobre o consumo de drogas por estudantes 

brasileiros (Cebrid, 1987; 1989; 1993; 1997; 2004). Esses levantamentos 

demonstram haver aumento significativo do uso nas seguintes categorias: na vida 

(uso ocasional), uso frequente (seis vezes ou mais ao mês) e uso pesado (vinte 

vezes ou mais ao mês) de drogas por adolescentes. De acordo com os dados do 

quinto levantamento (2004), as drogas mais utilizadas por alunos do Ensino 

Fundamental (10 a 12 anos) foram: álcool (34,6%); solventes (13,5%); tabaco 

(7,6%); energéticos (2,5%); anfetaminas (1,9%); por alunos de 13 a 15 anos, as mais 

usadas foram: álcool (56,8%); tabaco (27,8%); solventes (17,4%); energéticos 

(11,1%); maconha (4,2%). Entre os jovens de 12 a 17 anos, deve-se levar em 

consideração que 53,7% já experimentaram álcool, sendo que desses, 3,4% são 

dependentes. A média de idade para o primeiro uso foi: álcool (12,5 anos); tabaco 

(12,8 anos); solventes (13,1 anos); crack (13,8 anos); maconha (13,9 anos); cocaína 

(14,4 anos). Não se deve esquecer que muitos jovens são iniciados pelos mais 

velhos no tráfico para manter a dependência e em razão de a legislação penal ser 

mais branda com os menores de idade. Em pesquisa realizada por Scivoletto, Tsuji, 

Abdo, Queiróz, Andrade e Gattaz (1999) constatou-se alta prevalência de uso de 

drogas e comportamentos sexuais de risco para doenças sexualmente 

transmissíveis (iniciação sexual precoce, não utilização de preservativos, pagamento 

por sexo, prostituição). 

Além disso, infelizmente são bastante frequentes casos de violência extrema 

envolvendo adolescentes. Os massacres ocorridos em escolas norte-americanas 

nos últimos tempos (Columbine, 1999; Minnesota, 2005; Virginia Tech, 2007) 

ilustram o envolvimento de jovens em situações dramáticas, que talvez pudessem 

ter sido evitadas, caso se percebesse com antecedência o grau de sofrimento e de 

desorganização dos envolvidos. Infelizmente, também entre nós, ocorrem episódios 

dessa ordem. Em 1997, em Brasília quatro jovens de classe média-alta, “por 

brincadeira”, atearam fogo em um índio enquanto ele dormia. Em 1999 (São Paulo) 

um estudante de medicina matou três pessoas e feriu outras quatro em uma sala de 
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cinema, usando uma submetralhadora. Em 2003, três skinheads acuaram e fizeram 

pular do trem dois jovens, sendo que um deles faleceu e o outro teve um braço 

amputado. 

Brigas por poder entre os alunos e casos de intimidação (bullying) são 

frequentes em escolas do mundo inteiro, visto proliferarem estudos sobre o tema 

(Noruega, Suécia, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Alemanha, Canadá, 

Austrália, Itália etc.) e tornar-se evidente ser fundamental desenvolver 

relacionamentos em clima de respeito pela integridade e dignidade de todos 

(Martins, 2005). De acordo com Greenberg, Domitrovich, Graczyk e Zins (2005), nos 

Estados Unidos, muitas crianças e adolescentes estão tendo dificuldades em lidar 

com os desafios de desenvolvimento e com situações que requeiram desempenho 

socioemocional. Embora não haja pesquisas no Brasil, consideramos que a situação 

é semelhante, tendo em vista as estatísticas já mencionadas. Distúrbios 

comportamentais e emocionais na adolescência, como depressão, uso de drogas e 

desordem de conduta estão associados a um longo rol de outros problemas sociais 

e comportamentais graves, como evasão e fracasso escolar, gravidez adolescente e 

envolvimento com gangues. Tais desordens, além de causar sofrimento pessoal, 

impõem um custo significativo para a sociedade como um todo. 

A situação apresentada é complexa e grave, demonstra a vulnerabilidade dos 

adolescentes diante de todos esses riscos. Embora tenha ciência da existência de 

múltiplos fatores envolvidos nessa problemática (aspectos sociais, políticos, 

econômicos e a influência do contexto familiar) e não tencione minimizar a sua 

importância, não se pode deixar de considerar o papel da subjetividade e a 

necessidade de atuar nessa frente. Para auxiliar no enfrentamento de riscos de 

distúrbios de desenvolvimento, acredito ser de suma importância melhorar os 

mecanismos de acompanhamento dos jovens, bem como auxiliá-los a desenvolver 

fatores de proteção, que favoreçam o autoconhecimento, o convívio social, o 

desenvolvimento de relacionamentos interpessoais positivos (aprendizagem 

sócioemocional), alternativas para a construção de projeto de vida, além de 

capacitá-los a enfrentar os problemas que vivenciam e a desenvolver Cultura de 
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Paz.3 Para tanto, um dos primeiros passos é fomentar a permanência e a adaptação 

dos jovens à escola. 

Assim, o objetivo deste doutorado é desenvolver e avaliar um programa de 

intervenção que facilite a transição da 4ª para a 5ª série do Ensino Fundamental. A 

finalidade do programa realizado na escola com os alunos foi o desenvolvimento de 

competências sócioemocionais, facilitando o enfrentamento positivo da mudança 

escolar em curto prazo. Dessa forma, acredito contribuir para a adaptação e a 

permanência dos alunos à nova escola, para seu autoconhecimento, para a melhora 

do convívio social e para que aprendam a se posicionar perante questões que os 

adolescentes comumente enfrentam. Embora no programa haja espaço para 

elaborar o luto pelas perdas e rompimentos que ocorrem nessa fase, o enfoque do 

trabalho recai em como aproveitar essa oportunidade para desenvolver ou utilizar 

recursos para enfrentar positivamente as mudanças que se apresentam, 

aprendendo a conviver com o novo e a se adaptar a novos relacionamentos com 

pares, inclusive com adolescentes mais velhos e novos professores. 

A despeito de haver todo um pensamento clínico subjacente à elaboração do 

programa, um dos desafios foi encontrar ou criar atividades eficazes, relativamente 

fáceis de ser replicadas e de baixo custo. Isso para que ele possa vir a ser utilizado 

por professores em qualquer aparelho escolar e ter efeito multiplicador. 

Na execução do programa de intervenção privilegiei a arteterapia pois, por 

prescindir das palavras, não requer habilidades de comunicação verbal ou escrita, 

pode facilitar o relacionamento interpessoal, a comunicação inter-subjetiva e o 

desenvolvimento do potencial criativo. Além disso, pode auxiliar o contato com o 

                                                 
3
 De acordo com Mawete (2007), embora a paz seja um ideal humano perseguido há muito 

tempo e vários autores tenham-se interessado sobre o assunto (Aristófanes, Kant, Victor 

Hugo, Mahatma Ghandi e Martin Luther King, entre outros), a paz passou a ser priorizada 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração de Direitos Humanos, a 

instituição da ONU e da Unesco. O conceito “Cultura de Paz” foi cunhado no Congresso 

Internacional de Yamoussoukro sendo definido no ato constitutivo como “conjunto de 

valores, atitudes e comportamentos que traduzem o respeito à vida, à pessoa humana, à sua 

dignidade e a todos os direitos do homem, bem como rejeição da violência sob todas as 

formas e o comprometimento com os princípios de liberdade, justiça, solidariedade, 

tolerância, direitos do homem e compreensão tanto entre as pessoas, quanto entre os grupos e 

indivíduos” (Unesco, 1989, p. 53). A partir daí firmou-se como movimento para assegurar a 

transição de uma cultura de guerra, violência, imposições e discriminação para uma cultura de 

não-violência, diálogo, tolerância e solidariedade. 
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mundo interno; a expressão de sentimentos e emoções; a auto-descoberta; o 

autoconhecimento e a melhora da auto-estima à medida  que o indivíduo se 

descobre e pode se orgulhar do que faz. Ao entrar em contato com aspectos novos 

permite outorgar novos significados ao que se vivencia, promover a melhora da 

qualidade de vida e um viver mais integrado. Facilita a ampliação da consciência de 

si, dos outros e do mundo. 

A fim de possibilitar a compreensão de como o programa de intervenção foi 

construído, a tese está estruturada da seguinte maneira: os dois primeiros capítulos 

trazem o embasamento teórico relativo ao tema desenvolvido no programa, ou seja, 

no primeiro capítulo são abordados promoção de saúde e competências sócio-

emocionais; no segundo, a temática recai sobre escolas promotoras de saúde e 

programas de intervenção realizados; o terceiro destaca o enquadre teórico utilizado 

em sua construção; o quarto capítulo enfoca o método utilizado; o quinto, apresenta 

os resultados, o programa detalhado, sua elaboração, avaliação e discussão e, por 

último, o sexto capítulo traz conclusões e considerações sobre o estudo. 
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Capítulo I PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

A Psicologia como ciência surgiu com o intuito de aliviar o sofrimento humano, 

na busca de cura para seus males e alívio de sintomas (ver trabalhos de Freud e 

Jung, entre outros). Com o passar do tempo, percebeu-se que o sofrimento e 

algumas doenças poderiam ser evitados, caso o ambiente fosse favorável ou as 

pessoas se comportassem de forma mais “adequada”. Nessa fase, proliferaram os 

estudos sobre prevenção e os manuais de como educar filhos, como se comportar 

em determinadas situações (em relacionamentos conjugais, no trabalho...), buscava-

se uma situação idealizada, propicia ao desenvolvimento humano. 

À medida que o tempo foi passando, percebeu-se que a realidade é 

multifacetada e complexa; que por mais que se tentasse, não seria possível prevenir 

uma série de circunstâncias adversas, que situações de crise são inevitáveis, fazem 

parte do crescimento e da vida das pessoas e que, além disso, uma parcela 

significativa dos indivíduos, nessas circunstâncias, não adoecia; ou seja, continuava 

sua caminhada, desenvolvendo-se de forma saudável a despeito das dificuldades 

enfrentadas. Por mais traumáticas que fossem as situações vividas e as condições 

ambientais, apenas uma parcela (de 20 a 30%) da população adoecia nesse 

contexto (Rutter, 1975, 1985, 1987; Masten e Coatsworth, 1986, 1998; Poletto e 

Koller, 2006; Yunes e Szymanski, 2001; Davis, 1999; Kotliarenco, Cáceres e 

Fontecilla, 1997). Outros autores vão além e afirmam, como Cowan, Cowan e Schulz 

(1996), que as pessoas adquirem desenvolvimento mais flexível em razão das 

dificuldades enfrentadas e não a despeito delas. Assim, o objeto de estudo da 

Psicologia ampliou-se, passando a abranger a promoção de saúde, incluindo as 

noções de risco, vulnerabilidade, proteção, enfrentamento e resiliência, conceitos 

fundamentais para o presente estudo. 

O aprendizado sócioemocional deve ser abordado a partir de uma perspectiva 

de risco e resiliência, pois pode funcionar como mecanismo de proteção para os 

indivíduos. O grupo de amigos ajuda as crianças e os jovens a aprender a se 

relacionar em sociedade, a adaptar suas necessidades e desejos aos dos outros, a 

perceber quando é possível ceder e quando deve se permanecer firme; permite 

desenvolver as habilidades necessárias para a sociabilidade e a intimidade, adquirir 
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senso de afiliação, de identidade, habilidades de liderança, comunicação, 

cooperação, desenvolver papéis e regras (Papalia, Olds e Feldman, 2006). Por 

exemplo, estar vinculado à escola, aprender a considerar a perspectiva do outro e 

ter habilidade para tomar decisões podem ajudar a manter os alunos longe de riscos 

para distúrbios desenvolvimentais, como evasão escolar, envolvimento com drogas, 

comportamentos agressivos, possibilitando melhor ajustamento ao grupo. Além 

disso, crianças que aprendem a lidar precocemente com situações difíceis, de forma 

saudável, estão mais aptas a transpor esse aprendizado para outras situações de 

sua vida, favorecendo o desenvolvimento de um processo de resiliência (Davis, 

1999; Kotliarenco, Cáceres e Fontecilla, 1997; Cowan, Cowan e Schulz, 1996; 

Masten e Coatsworth,1998; Garmezy, 1991; Rutter,1985, 1987; Garmezy, Masten e 

Tellegen, 1984). 

Levando-se em consideração revisões bibliográficas sobre resiliência 

realizadas por Davis (1999), Kotliarenco, Cáceres e Fontecilla (1997), Cowan, 

Cowan e Schulz (1996) e por Poletto e Koller (2006) depreende-se que para 

desenvolver projeto de promoção de saúde torna-se necessário promover padrões 

adequados de comunicação; favorecer padrões de apego seguro; desenvolver a 

criatividade (como busca de alternativa para as dificuldades e os problemas 

vivenciados); desenvolver a competência social e emocional; ajudar a promover 

melhora de qualidade de vida e da funcionalidade do sistema familiar, levando em 

consideração a coesão, o consenso e a flexibilidade entre seus membros.  

Dessa forma, além de compreender em extensão o termo competência, torna-

se relevante estudar noções correlatas, como: fatores de risco, vulnerabilidade e 

fatores de proteção, enfrentamento e resiliência, conceitos abordados a seguir. 

 

Fatores de risco 

Diante de uma crise, indivíduos podem se encontrar em situação de risco, ou 

seja, naquela em que qualquer fator ou processo expõe-lhes a uma consequência 

específica ou indesejada. Risco não existe em si. É condizente com uma situação 

específica. Algo que é risco para uma situação, pode não ser para outra. Deve ser 

pensado como um processo, algo que predispõe a resultados negativos ou 



 

 

12

indesejáveis (Poletto e Koller, 2006; Davis, 1999; Kotliarenco, Cáceres e Fontecilla, 

1997; Cowan, Cowan e Schulz, 1996). 

Rutter, Cox, Tupling, Berger e Yule (1975) em estudo longitudinal encontraram 

os seguintes fatores de risco para distúrbios de desenvolvimento: sério conflito 

conjugal; baixo nível socioeconômico; família muito populosa; criminalidade paterna; 

desordem psiquiátrica da mãe; adoção da criança. 

Garmezy (1991) encontrou dados similares. Considera haver alta probabilidade 

de risco de distúrbios de desenvolvimento para as crianças quando existem os 

seguintes fatores: pobreza crônica; baixo nível educacional da mãe; complicações 

perinatais; atrasos maturacionais; anormalidades genéticas; pais com doença mental 

ou doença crônica; separação prolongada do cuidador primário durante o primeiro 

ano de vida; nascimento de irmão mais novo nos dois primeiros anos de vida; 

doença séria ou crônica da criança; irmãos com problemas de aprendizagem, 

comportamento ou deficiência; ausência paterna; problema familiar crônico; perda de 

emprego ou desemprego temporário dos pais; mudança de residência; mudança de 

escola; divórcio dos pais; recasamento ou entrada de pai adotivo em casa; partida 

ou morte de irmão mais velho ou amigo próximo; adoção. 

Contudo, deve-se ter em mente, como afirmam Cowan, Cowan e Schulz que: 

na vida real, as pessoas entram e saem de situações de risco e de classificações 

diagnósticas. Apesar de muitos indicadores demográficos serem fixos (ex. raça) ou 

relativamente estáveis (ex. classe social), o risco psicológico pode flutuar à medida 

que as circunstâncias da vida mudam. Com exceção de doenças mentais graves ou 

retardo, o status diagnóstico de um indivíduo ou nível de adaptação também está 

sujeito à mudança com o tempo... À medida que o tempo passa, indivíduos encaram 

novos riscos, desenvolvem novas vulnerabilidades e têm novas oportunidades de 

desenvolver resiliência. Apesar dos riscos, trauma severo e disfunção em vários 

momentos do desenvolvimento, há sempre uma possibilidade de cura e progresso, 

ao menos para alguns indivíduos (Cowan, Cowan e Schulz, 1996, p.7). 

 

Para realizar um programa de promoção de saúde é importante identificar 

fatores de risco e proteção e levar em consideração fatores proximais e distais, 

aqueles que não afetam diretamente o indivíduo, mas atuam por meio de 

mediadores (Klotiarenco, Cáceres e Fontecilla, 1997). 
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Vulnerabilidade e proteção 

Entende-se por vulnerabilidade qualquer fator ou processo que aumente a 

probabilidade de resultados negativos na presença do risco; portanto, só pode ser 

entendida a partir do risco. Vulnerabilidade e proteção são aspectos extremos do 

mesmo conceito. O efeito de vulnerabilidade e de proteção só se evidencia na 

presença do risco e ao longo do tempo. Sem o risco, a vulnerabilidade não tem 

efeito (Davis, 1999; Klotiarenco, Cáceres e Fontecilla, 1997; Cowan, Cowan e 

Schulz, 1996). 

O conceito de vulnerabilidade dá conta, de alguma forma de uma intensificação da 

reação frente a estímulos que em circunstâncias normais conduzem a desadaptação. O 

contrário ocorre nas circunstâncias nas quais atua um fator de atenuação, que é considerado 

mecanismo protetor. (Klotiarenco, Cáceres e Fontecilla, 1997, p.11) 

 

Assim como adversidades e riscos múltiplos aumentam a vulnerabilidade de 

uma pessoa, mecanismos protetores múltiplos aumentam a chance de uma saída 

positiva. Fatores positivos reforçam um ao outro e podem compensar ou reparar 

dificuldades a fim de manter o funcionamento adaptativo (Cowan, Cowan e Schulz, 

1996). Daí a importância dos programas de promoção de saúde, pois estes podem 

auxiliar a desenvolver fatores de proteção em diversas áreas (pessoal, social, 

comunitária). 

Por proteção, compreende-se o fator ou o processo que diminui a 

probabilidade de risco. De acordo com Rutter (1987) fatores de proteção 

desempenham um papel chave no enfrentamento de riscos. Referem-se às 

competências específicas necessárias para que o processo de resiliência ocorra. 

Dizem respeito a características ou capacidades relativas ao próprio indivíduo ou ao 

grupo em que está inserido. 

A literatura tem reiterado que existem três fontes possíveis de vulnerabilidade e 

proteção-atributos: pessoais, do sistema familiar e da comunidade. Nas crianças, 

constituem-se fatores de proteção genéricos: boa capacidade intelectual; 

temperamento fácil; ser sociável; ter sentimento de auto-eficácia, autoconfiança, alta 

auto-estima; talentos; ter fé. Na família, as características importantes são: ter 

relacionamento próximo com figura parental cuidadora; haver paternagem com 
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autoridade (calorosa, estruturada e com alta expectativa em relação aos filhos); bom 

nível sócioeconômico; conexões com rede de suporte externa. No contexto 

extrafamiliar, fatores de proteção estão relacionados a: ter ligação com adultos pró-

sociais fora da família; ligação com organizações pró-sociais; frequentar escola 

efetiva (Wolin e Wolin, 1993). Escolas efetivas para Rutter (1987) são aquelas que 

promovem conquistas acadêmicas, habilidades sociais, disciplina, atitudes positivas 

em relação à aprendizagem e baixo índice de abstenção. O ambiente em sala de 

aula é confortável, mas desafiador e focado na tarefa; o trabalho em equipe é 

incentivado e as características pessoais e culturais dos alunos são consideradas 

(Shaffer, 2005).  

Para Werner (1989) fatores protetores operam por meio de três mecanismos: 

compensatório (fatores estressantes e atributos individuais se combinam na predição 

de uma consequência e o estresse severo pode ser evitado por qualidades pessoais 

ou fontes de apoio); desafio (o estresse é tratado como um potencial estimulador de 

competência); intimidade (há relação condicional entre estressores e fatores 

protetores; tais fatores modulam o impacto do estresse na qualidade de adaptação, 

mas podem não ter efeitos detectáveis na ausência de estressor). 

A possibilidade de promover desenvolvimento saudável e positivo aumenta 

quando vários fatores protetores atuam simultaneamente, independentemente das 

dificuldades presentes (Klotiarenco, Cáceres e Fontecilla, 1997). 

 

Enfrentamento 

Lisboa, Koller, Ribas, Bitencourt, Oliveira, Porciúncula e De Marchi (2002) 

comentam a dificuldade existente para traduzir “coping” para o português devido à 

confusão que o uso de “enfrentamento” pode causar. Enfrentamento implica ação 

direcionada e não remete à ideia de inação, que é uma das estratégias de 

enfrentamento possíveis. Contudo, no presente estudo, mesmo correndo esse risco, 

optamos por usar o termo traduzido.  

Por enfrentamento entende-se o conjunto de estratégias manifestas e latentes 

(esforços cognitivos e comportamentais) que as crianças e os jovens utilizam ao se 

confrontarem com um desafio, ou seja, diante de demandas específicas, internas ou 

externas, que surgem em situação de estresse e são avaliadas como 
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sobrecarregando ou excedendo os recursos pessoais, ou seja, em outras palavras, é 

a resposta do indivíduo frente ao desafio ou à demanda específica (Cowan e 

colegas, 1996; Lazarus e Folkman, 1984). 

Embora haja indício de que características pessoais interfiram no estilo de 

enfrentamento utilizado, trata-se de atributo situacional, que se expressa por meio de 

diversos comportamentos, como: atitude agressiva; evitação; distração; busca de 

apoio social; ação direta; inação; aceitação; expressão emocional. 

O processo de enfrentamento envolve quatro aspectos: interagir com o 

ambiente; administrar a situação estressora; avaliar e perceber a situação; mobilizar 

esforços cognitivos e comportamentais para administrar, reduzir, minimizar ou tolerar 

as demandas internas e/ou externas, que emergem na interação com o ambiente. O 

enfrentamento pode ser direcionado para o problema, a fim de  resolvê-lo ou para a 

emoção, com o intuito de regular ou aliviar o estado afetivo relacionado ou o evento 

estressante (Cowan et al., 1996; Lazarus e Folkman, 1984). 

 

Resiliência 

O termo resiliência foi emprestado da Física para dar a ideia de alguém que 

voltava à forma original, apesar da pressão sofrida. Passou a ser adotado em 

Psicologia a partir do resultado de estudos longitudinais (Werner e Smith 1982; 

Anthony e Cohler, 1987), que tinham como objetivo investigar os efeitos cumulativos 

da pobreza, do estresse perinatal e dos cuidados familiares deficientes no 

desenvolvimento físico, social e emocional das crianças. Outros trabalhos pioneiros 

foram os desenvolvidos por: Michael Rutter (1975, 1981, 1985, 1987, 1999), Norman 

Garmezy, Ann S. Masten e A. Tellegen (1984) e Sunya Luthar e Zigler (1991), entre 

outros. 

Masten e Coatsworth definem resiliência como “competência manifesta no 

contexto de desafios significativos para adaptação e desenvolvimento” (Masten e 

Coatsworth, 1998, p. 206). Portanto, pressupõe que haja uma ameaça significativa, 

alto risco ou exposição à adversidade severa ou trauma e que o indivíduo se 

comporte de modo competente, fato que só pode ser constatado depois do ocorrido, 

ou seja, após ter enfrentado a situação ameaçadora. 
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Resiliência é o produto final de um processo de atenuação, que não elimina o 

risco, mas encoraja o indivíduo a se engajar a enfrentá-lo efetivamente (Rutter, 

1987). Por isso, esse autor insiste que resiliência não pode ser vista como atributo 

fixo do indivíduo. É uma variação individual em resposta ao risco. Seria 

consequência de fatores e processos que capacitam as pessoas a atuarem bem, a 

despeito das adversidades, não se esquecendo de que os mesmos estressores 

podem ser experienciados de maneira diferente por diferentes pessoas. Certo é que 

indivíduos não passam ilesos pelas crises. Se as circunstâncias mudam, as 

condições de resiliência se alteram. Processos intrapsíquico e social interagem de 

forma a capacitar as pessoas a superar as adversidades e situar a trajetória de sua 

vida num curso mais positivo. Portanto, importante é entender os processos pelos 

quais as diversas variáveis interagem para prover proteção contra a situação de 

risco, desenvolvendo condições de resiliência. 

Para Poletto e Koller, “a resiliência rompe com uma noção na qual o indivíduo 

se vê aprisionado a um ciclo sem saída. Entretanto, a resiliência não é uma saída 

mágica, o que se apresenta é um novo olhar em relação às crianças que vivem em 

situações adversas (Poletto e Koller, 2004, p. 248).” Klotiarenco, Cáceres e 

Fontecilla (1997) seguem a mesma linha de raciocínio, ao afirmar que resiliência se 

caracteriza por um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que possibilitam 

ter uma vida saudável, mesmo vivendo em um meio insano. Esses processos 

acontecem ao longo do tempo, originando-se de combinações “afortunadas” de 

atributos da criança, seu ambiente familiar, social e cultural. 

Deve-se ter em mente que ninguém é absolutamente resiliente, no sentido de 

ser invulnerável; a suscetibilidade ao estresse é um fenômeno gradual, alguns 

toleram, lidam melhor com situações de risco, mas todos têm seus limites. Para 

Rutter (1979), um único estressor não tem impacto significativo no desenvolvimento 

de uma criança, mas a combinação de dois ou mais estressores pode diminuir a 

possibilidade de consequências positivas no desenvolvimento e estressores 

adicionais aumentam o impacto de outros estressores. 

Pianta e Walsh (1998) acreditam ser possível desenvolver programas em 

escola que visem a construir resiliência de forma consistente numa perspectiva 

sistêmica e usando as escolas como o contexto para esse trabalho. Recomendam 

para tanto: desenvolver mecanismos protetores nas escolas, mobilizar recursos o 
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mais cedo possível; prestar atenção aos relacionamentos que se estabelecem (dar 

oportunidade para que as crianças desenvolvam relacionamento saudável com 

adulto que se preocupe com elas); trabalhar de forma integrada; apreciar a 

importância do contexto e do tempo; e dar atenção ao processo e não ao produto. 

Embora pareça que alguns autores se refiram à resiliência como uma 

característica do indivíduo, neste estudo o termo será empregado como o fazem os 

teóricos da saúde mental (Cowan, Cowan e Schulz, 1996: e Rutter, 1999, 1987, 

1981, entre outros), ou seja, como categoria de análise. Considero, como esses 

autores, que só se pode avaliar se o indivíduo foi resiliente após ter enfrentado 

situações de risco além de sua capacidade habitual. Não há como predizer se diante 

de uma determinada situação, uma pessoa será resiliente. Além disso, esse mesmo 

indivíduo pode enfrentar bem determinado tipo de situação e não outro. Se 

resiliência fosse uma característica, poderia ser desenvolvida, em consequência 

indivíduos com essa habilidade seriam praticamente “invulneráveis” (termo utilizado 

por Anthony e Cohler, 1987) ou “invencíveis” (Werner, 1989, 1982) a qualquer 

situação, o que não é possível. Ou seja, com a atuação em promoção de saúde, 

trabalha-se favorecendo os fatores de proteção e a capacidade de enfrentamento, 

tentando minimizar a vulnerabilidade dos indivíduos, esperando-se que sejam 

capazes de adquirir habilidades e competências para enfrentar positivamente o que 

a vida lhes aprouver. Espera-se que consigam ser resilientes... contudo, só o tempo 

dirá se isso será possível. Tais resultados poderão ser avaliados pela ótica da 

resiliência. 

 

Competência social e emocional 

Atualmente crianças e jovens precisam estar preparados para lidar não só com 

os desafios da aprendizagem, mas com os da vida cotidiana que enfrentam em uma 

sociedade complexa. O mundo mudou drasticamente nos últimos sessenta anos, 

ocorreram transformações sociais, políticas e econômicas que modificaram as 

relações interpessoais (tanto hierárquicas quanto entre pares), as práticas 

educativas, os valores transmitidos de geração em geração e as representações que 

as pessoas têm da realidade. Mais do que nunca as pessoas estão frente a frente 



 

 

18

com as incertezas quanto à sua vida e ao futuro, tendo de lidar com vários desafios, 

crises e transições. 

Crises e transições podem se tornar oportunidade para o desenvolvimento 

pessoal. Nessa perspectiva, é importante auxiliar crianças e jovens a enfrentar tais 

situações positivamente, quanto mais cedo, melhor (Raver, 2003). Enfrentar 

positivamente uma situação de crise pode conferir aos envolvidos um incremento na 

sensação de auto-estima e sentido de auto-eficácia positiva (Ross, Powell e Elias, 

2002); podem passar a se perceber responsáveis por suas escolhas e a desenvolver 

lócus de controle interno, adquirindo um viver mais integrado, mais saudável e com 

melhor qualidade (Davis, 1999). Sabe-se que indivíduos que desenvolveram 

competência sócio-emocional enfrentam desafios de forma positiva. Importante frisar 

que tais habilidades podem ser desenvolvidas, o que constitui fator relevante para as 

pessoas em geral (Davis, 1999; Elias, Bruene-Butler, Blum e Schulyer, 1997; 

Weissberg, Gullott, Hampton, Ryan e Adams, 2004; Devaney, O’Brien, Tavegia e 

Resnik, 2006; Zins e Elias, 2006, CASEL, “ACT against violence4”). 

Este trabalho se alinha ao referencial teórico e propostas do “Collaborative for 

Academic, Social and Emotional Learning” (CASEL) acerca da aprendizagem sócio-

emocional. 

 

Competência e aprendizagem sócio-emocional 

A preocupação com o desempenho social das pessoas é bastante antiga em 

termos de Psicologia, associando-se a intervenções e investigações que se 

originaram na Psicologia do Trabalho e na Psicologia Clínica, estendendo-se 

posteriormente a outros campos, como Psicologia Social, Jurídica, Organizacional 

(Del Prette e Del Prette, 1996). A temática das habilidades sociais começou a ser 

estudada nos Estados Unidos e na Inglaterra e na revisão bibliográfica realizada nas 

bases de dados da American Psychological Association (PsycInfo), Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), Education Resources Information Center (ERIC), Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), BBC 

                                                 
4
 Adults and Children Together against violence – www.actagainstviolence.apa.org – projeto de prevenção 

destinado principalmente aos adultos que cuidam e educam crianças de 0 a 8 anos com o objetivo de prevenir a 

violência, ajudando-os a se tornarem modelos positivos e aprender habilidades que lhes possibilite ensinar às 

crianças maneiras não violentas de resolver seus problemas, lidar com a frustração e com a raiva. 
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Scotland Learning, Biblioteca Virtual de Teses da Universidade de São Paulo, 

Scientific Electronic Library on Line (SciELO) e no Google Acadêmico, observou-se 

crescente interesse e aumento de publicações em vários países (Canadá, Espanha, 

México, Austrália, Itália, Finlândia, Noruega...). 

A fim de organizar esse campo de produção científica, Hidalgo e Abarca (1991) 

afirmam que se pode compreender competência sócio-emocional a partir de cinco 

modelos, que não são excludentes: 1) cognitivo; 2) teoria de papéis; 3) 

assertividade; 4) aprendizagem social e 5) percepção social. Cada um desses 

modelos explicita algumas variáveis associadas ao processo de socialização, na 

análise de possíveis fatores causais dos déficits e das dificuldades do desempenho 

social e no estabelecimento de critérios de proficiência e de técnicas para 

intervenção. O modelo cognitivo parte do pressuposto de que o desempenho social 

é mediado por habilidades sócio-cognitivas, aprendidas na interação da criança com 

seu meio, como resolução de problemas interpessoais, atribuição de causalidade 

aos fatos ou intencionalidade às pessoas, capacidade de se colocar no lugar do 

outro. O modelo de percepção social focaliza um dos aspectos do processamento 

cognitivo, a leitura do ambiente. O modelo de teoria de papéis, derivado da 

Psicologia Social, relaciona o exercício das habilidades sociais à aquisição e ao 

desenvolvimento do próprio papel e do papel do outro. O modelo da assertividade, 

desenvolvido em contexto clínico, tenta explicar os déficits e o desempenho social 

empobrecido por meio da ansiedade interpessoal, buscando compreendê-los pela 

análise comportamental (modelagem, contracondicionamento, ensaio 

comportamental e técnicas de controle de estímulos). No modelo de aprendizagem 

social, as habilidades sociais são aprendidas por meio de experiências pessoais, o 

modelo do outro é básico para a aquisição do repertório social, pois permite a 

aprendizagem de padrões. Além disso, expectativas, crenças, percepções e 

pensamentos são vistos como mediadores da aquisição e do desempenho do 

comportamento social (técnicas de modelagem real ou simbólica). As fronteiras entre 

cada um desses modelos não parecem estar bem estabelecidas, assim, para 

compreender o fenômeno, provavelmente será importante examinar competência 

sócio-emocional sob esses diversos enfoques. 

Conceitos como desenvolvimento sócio-emocional, habilidades sociais, 

desempenho social e competência social, bem como os procedimentos de avaliação 
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e promoção de tais características, variam de acordo com as abordagens teóricas 

que fundamentam a compreensão do tema. Tais conceitos ora se sobrepõem, ora se 

complementam ou até se contrapõem, evidenciando a falta de uma teoria geral ou 

esquema conceitual amplo que integre as contribuições dos diferentes estudos. 

Pizzinato e Sarriera recordam que as origens desses conceitos são diferentes, 

“as habilidades sociais enquanto constructo teórico advém dos modelos e 

intervenções comportamentais (operantes) e a competência é um constructo que 

nasce da psicologia e da psiquiatria comunitárias” (Jiménez Hernández, DuBois e 

Felner, apud Pizzinato e Sarriera, 2003, p. 115). Esses autores enfatizam que os 

modelos de competência, na Psicologia Preventiva e Comunitária surgem como 

resultado da ênfase na conceituação positiva de saúde e promoção de saúde.  

DuBois e Felner afirmam que competência social surgiu como termo 

globalizante geralmente utilizado para incluir muitos conceitos, mas que: 

houve poucos esforços no sentido de criar uma estrutura sistêmica que organize as 

múltiplas dimensões e componentes das habilidades e capacidades refletidas no uso 

do termo. Como resultado, na maior parte da literatura não há garantia que dois 

pesquisadores ou clínicos estejam se referindo à mesma coisa quando é empregada 

a expressão - competência social. (DuBois e Felner, 1999, p.105) 

 

A seguir, levantarei definições, modelos de compreensão e aspectos 

considerados importantes, a fim de fundamentar e delinear esse campo de atuação 

e o programa que foi realizado. 

Del Prette e Del Prette (1996) defendem que a categoria ampla deveria referir-

se a habilidades sociais, que pode ser caracterizada em sua função conceitual 

(suposições e teorizações com o intuito de explicar o fenômeno da relação 

interpessoal) e em sua função descritiva (classe de comportamentos, avaliação do 

desempenho, critérios de proficiência e adequação). Embora conceitos de 

desenvolvimento sócio-emocional, habilidades sociais e competência social sejam 

correlacionados, não devem ser entendidos como sinônimos. Para eles: 

O desempenho social refere-se à emissão de um comportamento ou sequência de 

comportamentos em situação social qualquer. Já o termo habilidades sociais 

aplica-se à noção da existência de diferentes classes de comportamentos sociais 

no repertório do indivíduo para lidar com as demandas das situações interpessoais. 
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A competência social tem sentido avaliativo que remete aos efeitos do 

desempenho das habilidades nas situações vividas pelo indivíduo. Muitas vezes, 

uma pessoa possui as habilidades, mas não as utiliza no desempenho por diversas 

razões, entre as quais a ansiedade, crenças errôneas e dificuldade de leitura dos 

sinais do ambiente. Na dinâmica das interações, as habilidades sociais fazem parte 

dos componentes de um desempenho social. A competência social qualifica a 

proficiência desse desempenho e se refere à capacidade do indivíduo de organizar 

pensamentos, sentimentos e ações em função de seus objetivos e valores, 

articulando-os às demandas imediatas e mediatas do ambiente. (Del Prette e Del 

Prette, 2003b, p. 117) 

Segundo eles, a competência social pode ser aferida em termos das 

consequências que ocasionam: consecução dos objetivos imediatos, manutenção ou 

melhoria da relação com o outro e manutenção ou melhoria da auto-estima. 

Para Davis (1999), crianças competentes são aquelas que tiveram sucesso no 

enfrentamento das dificuldades e, em razão disso, são reconhecidas pelos outros 

(colegas, professores, pais). Ele menciona os diversos tipos de competência e 

relaciona os aspectos relativos a cada uma delas. Assim sendo, competência social 

implica: função auto-reflexiva; habilidade para recrutar pessoas para ajudar; 

habilidade para fazer e manter relacionamentos positivos com colegas; empatia; 

habilidade de desenvolver papéis (consciência interpessoal). Quanto à competência 

emocional, as características importantes são: capacidade para regular as próprias 

emoções; habilidade para adiar as gratificações; alta auto-estima realista (confiança 

e competência); humor e criatividade. 

Topping parece integrar em sua definição aspectos sociais e emocionais ao 

afirmar que: 

competência social se refere ao processamento e utilização da habilidade de integrar 

pensamento, sentimentos e comportamento de modo a desempenhar tarefas sociais 

e atingir resultados valorizados na cultura e no contexto pessoal. No ambiente escolar 

estas tarefas incluiriam sair-se bem frente ao currículo escolar, manter as 

necessidades emocionais e sociais supridas e desenvolver capacidades e atitudes 

consideradas positivas, transferindo-as para além do contexto escolar. (Topping,1998, 

p.82) 

Morais, Otta e Scala (2001) enfatizam que no desenvolvimento psicossocial 

das crianças entrariam em jogo habilidades como: revezamento de papéis e adoção 

da perspectiva do outro; possibilidade de experimentar o próprio poder no grupo; 
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estratégias para exercer esse poder; mecanismos para receber aceitação e manter 

sua posição no grupo. Tais características são importantes tanto para a resolução 

dos problemas que a criança enfrenta em seu dia-a-dia quanto para a adaptação 

social futura. 

A competência social pode ser vista como fator de proteção para o indivíduo, 

por relacionar-se com a capacidade para uma adaptação favorável (Cecconello e 

Koller, 2000). Nesse sentido, indivíduo competente é aquele que consegue acreditar 

em si e em suas potencialidades; capaz de nutrir sentimentos positivos em relação a 

si mesmo; estabelecer metas e traçar estratégias para conseguir seus objetivos, 

mesmo quando fracassa. Uma criança socialmente competente é capaz de ser 

sensível e empática com seus pares, de se engajar em atividades sociais positivas, 

formar relações de amizade e adaptar-se em situação de estresse. A socialização 

das emoções é importante para a expressão emocional e empatia (capacidade de 

compartilhar uma emoção percebida de outra pessoa, sentindo a mesma emoção 

que ela está sentindo). Ou seja, boa competência social permite interações eficazes 

com os outros e previne relações socialmente inaceitáveis, e refere-se a um conjunto 

de comportamentos aprendidos e socialmente aceitos. 

Como se pode perceber há várias definições de competência sócio-emocional 

e, embora autores priorizem aspectos um pouco diferentes, a maioria concorda que 

ela envolve um conjunto de habilidades, atitudes e comportamentos. Contudo, 

parece haver certa sobreposição de sentidos e falta de clareza ao utilizar alguns 

termos. A fim de colaborar para tal esclarecimento, pretendo recorrer ao Dicionário 

da língua portuguesa (Houaiss e Villar, 2001), com o intuito de precisar o termo em 

português dado que se trata de conhecimento transposto de outra língua, e manuais 

de Psicologia do Desenvolvimento (Mussen, Conger, Kagan e Huston, 1995; Bee, 

1996), que o subscrevem de forma crítica. 

Houaiss e Villar (2001) em seu Dicionário da língua portuguesa referem-se à 

competência como capacidade que um indivíduo possui de expressar um juízo de 

valor sobre algo a respeito do que é versado; soma de conhecimentos ou 

habilidades; capacidade objetiva de resolver problemas, realizar atos definidos e 

circunscritos. Define competência social como a capacidade objetiva de um indivíduo 

se aproximar de outro. Nessa linha de raciocínio, a meu ver, seguem: Bee (1996), 

que define competência como comportamento que uma pessoa teria em 
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circunstâncias ideais, portanto não mensurável; Mussen, Conger, Kagan e Huston 

(1995), para os quais competência refere-se ao conhecimento e às habilidades que 

o indivíduo possui; Topping (1998), que fala em habilidade de integrar pensamento, 

sentimentos e comportamento; Atilli (1990), que menciona a capacidade de 

interação e adaptação da criança ao grupo de companheiros. 

Embora Davis (1999) e Cecconello e Koller (2000) definam competência como 

capacidade de enfrentamento e de adaptação, estabelecendo características, 

habilidades e comportamentos importantes para sua ocorrência, bem como 

enfatizem a interferência de aspectos emocionais, é possível identificar no uso 

conotação avaliativa, uma vez que para eles competência social refere-se a sucesso 

no enfrentamento e à adaptação favorável. 

Para Del Prette e Del Prette (1996), o termo competência social parece ter 

primordialmente essa característica avaliativa, remetendo aos efeitos do 

desempenho das habilidades, não devendo, portanto, ser usado para explicar o 

fenômeno das relações interpessoais. Defendem para esse fim o uso do termo 

habilidades sociais. Embora habilidade seja definida como qualidade, característica 

ou aptidão (Houaiss e Villar, 2001) e seja um termo mais neutro em relação à 

questão da avaliação de desempenho, como constructo teórico tem suas origens no 

modelo comportamental, como lembram Pizzinato e Sarriera (2003), e a sua 

utilização pode pressupor o uso de intervenções nessa abordagem. 

Em visto do exposto, neste estudo, quando uso o conceito competência social 

refiro-me à capacidade de interação e adaptação que a pessoa tem em 

circunstâncias ideais, que depende de conhecimento, habilidades, sentimentos e 

comportamentos, ou seja, refiro-me a algo potencial, que pode ser constatado. Essa 

definição se aproxima-se das utilizadas por Bee (1996), Mussen, Conger, Kagan e 

Huston (1995), Topping (1998) e Atilli (1990); e também das empregadas por Davis 

(1999) e Cecconello e Koller (2000) ao enfatizar a interferência de aspectos 

emocionais em seu desenvolvimento. Contudo, esse termo se aproxima de 

aprendizagem sócio-emocional (Zins e Elias, 2006), pois tal característica ou 

habilidade de interação e adaptação que a pessoa apresenta de fato pode ser 

desenvolvida por meio da aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades. 

Portanto, aprendizagem sócio-emocional pode ser incentivada e fomentada 

operacionalmente em programas de promoção de saúde. 
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O modelo de compreensão das competências sócio-emocionais utilizado por 

Zins e Elias (2006) e demais pesquisadores do CASEL integra aspectos dos 

modelos cognitivo, de aprendizagem e percepção social. Utilizam o termo 

aprendizagem sócio-emocional (SEL – “socio emotional learning”), pois acreditam 

que fundamental é adquirir e efetivamente utilizar conhecimento, atitudes e 

habilidades necessárias para desenvolver tais características. Propõem que esse 

termo seja um conceito unificador para organizar, coordenar e integrar programas de 

prevenção e promoção de saúde em escolas. Para eles, é fundamental que os 

programas realizados envolvam estudantes, pais, educadores e membros da 

comunidade ao planejar, implementar e avaliar as intervenções, bem como que a 

educação sócio-emocional seja sistemática; que comece na pré-escola, vá até o 

ensino médio, que esteja interligada e faça parte do currículo acadêmico (Zins e 

Elias, 2006; Elias, Bruene-Butler, Blum e Schulyer, 1997; CASEL). 

Com o intuito de facilitar o desenvolvimento, a avaliação e a comparação de 

programas de promoção de saúde, pesquisadores do CASEL operacionalizaram o 

conceito de aprendizagem socioemocional (ver figura 1), identificando cinco áreas-

chave essenciais para a aprendizagem sócio-emocional: autoconhecimento; tomada 

de decisão responsável; habilidades de relacionamento; consciência social; e auto-

regulação (“self management”). A cada uma dessas áreas corresponderiam atitudes 

e comportamentos a serem desenvolvidos. Com relação ao autoconhecimento, seria 

importante ensinar a reconhecer as emoções e os valores das pessoas, assim como 

suas forças e limitações, senso de auto-eficácia e autoconfiança. Em relação à 

tomada de decisões responsáveis, seria importante avaliar e refletir, fazer escolhas 

construtivas e éticas quanto ao comportamento pessoal e social. Quanto à 

habilidade de relacionamentos, seria importante fomentar relacionamentos positivos, 

desenvolver a cooperação, buscar prover ajuda, melhorar a comunicação e lidar 

efetivamente com os conflitos. Conscientização social implica  empatia, mostrar 

compreensão e respeito pelos outros. Para a auto-regulação é importante aprender 

a controlar os impulsos, lidar com o estresse, ter persistência, lidar com as emoções 

e comportamentos de modo a atingir seus objetivos e manter a motivação. Tais 

comportamentos e atitudes deveriam ser o foco dos programas de desenvolvimento 

de competência social (Zins e Elias, 2006; CASEL), com o que concordamos e, 

portanto, nos alinhamos. A figura 1 integra esses aspectos. 
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Alunos que passaram por programas de aprendizagem sócioemocional 

demonstram: forte senso de comunidade; comportamento pró-social; apresentam 

menos comportamentos agressivos e disruptivos; melhor compreensão das 

consequências de seu comportamento; planejam, resolvem e usam estratégias mais 

elaboradas para resolver as situações que enfrentam. Portanto, estão mais 

equipados com as habilidades necessárias para viver responsável e eticamente 

(Devaney, O’Brien, Tavegia e Resnik, 2006). 

Pesquisas na área (Elias, Bruene-Butler, Blum e Schulyer, 1997; Weissberg et 

al, 2004; Greenberg et al, 2005; Zins, Weissberg, Wang e Walberg, 2004) têm 

demonstrado que o aprendizado de habilidades sócio-emocionais tem efeito positivo 

na aprendizagem (motivação, compromisso e aspirações); no comportamento 

(participação e hábitos de estudo); nas atitudes em relação à escola (melhor 

habilidade para lidar com estressores e menor índice de absenteísmo) e na 

performance acadêmica (o que e como se aprende; desempenho e competência nos 

estudos). Sabe-se que crianças com alto senso de eficácia tendem a ter melhor 

desempenho acadêmico e a enfrentar desafios com maior facilidade (Medeiros, 

Loureiro, Linhares e Marturano, 2003). Parece existir uma ligação bidimensional 

entre desempenho acadêmico e competência social:  
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Figura 1 - Cinco áreas de Competência Social relativas à  Aperndizagem Sócio-Emcoional (CASEL, 2006) 
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crianças populares geralmente possuem boas habilidades cognitivas e bom 

desempenho, são boas na resolução de problemas sociais, ajudam outras crianças e 

são assertivas sem serem destrutivas ou agressivas. São dignas de confiança, leais e 

abertas e oferecem apoio emocional” (Papalia, Olds e Feldman, p. 419).  

Além disso, as habilidades sócio-emocionais parecem trazer benefícios para a 

saúde, fomentar a cidadania, reduzir a violência interpessoal e o abuso de drogas. 

Crianças psicologicamente competentes tendem a evitar atividades de risco e a 

manter comportamentos que levam a efeitos positivos (Ross, Powell e Elias, 2002), 

diminuindo o risco de desajuste, problemas de comportamento e dificuldades 

relacionais. 

Concordo com Devaney, O’Brien, Tavegia e Resnik (2006)5 ao afirmarem que 

o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e éticas não pode ser 

preterido em favor do aprendizado acadêmico, pois a aprendizagem é um processo 

social (crianças aprendem em colaboração com professores e demais adultos, na 

companhia de seus colegas e com o apoio de suas famílias), e aprender a 

reconhecer e lidar com as emoções pode facilitar a aprendizagem e o sucesso das 

crianças na escola e na vida. 

Avalio que o lugar ideal para integrar as diversas facetas da aprendizagem 

(acadêmica, sócio-emocional e ética) seja a escola, pois, além da função de formar 

academicamente, propicia a convivência diária entre várias gerações e entre pares, 

possibilita interações sociais diversas, tornando-se, por assim dizer, o local 

privilegiado para a experimentação e a aprendizagem de como se relacionar com 

outros que não fazem parte da família ou de um círculo de relacionamento mais 

íntimo. Dessa forma, a escola pode se tornar promotora de saúde no sentido mais 

amplo do termo. 

 

                                                 
5
 autores que fazem parte do Collaborative for Academic, Social and Emcional Learning (CASEL), grupo da 

Universidade de Illinois, que tem por objetivo fomentar programas que visem o aprendizado emocional e social 

nas escolas em geral. 
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Capítulo II. ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE 

 

Como dito anteriormente, escolas podem e devem assumir seu papel como 

formadoras do indivíduo integral, levando em consideração não só os aspectos 

acadêmicos, mas os físicos, sócio-emocionais, éticos e ambientais. Para Shaffer, 

poucas instituições formais têm tanta oportunidade de influenciar o crescimento 

infantil como a escola, o que se dá por meio do desenvolvimento cognitivo e 

metacognitivo, do ensino de regras, estratégias e habilidades de solução de 

problemas que ser aplicados a diferentes tipos de informação e do currículo informal. 

“Espera-se que os estudantes obedeçam a regras, cooperem com seus colegas de 

classe, respeitem autoridades e se tornem bons cidadãos” (Shaffer, 2005, p. 585). 

Além disso, a literatura indica que melhorar a saúde dos alunos e do ambiente 

no qual estão inseridos, interfere positivamente em seu desempenho acadêmico; 

sem contar que o aprendizado de alunos saudáveis parece se dar de forma mais 

compreensiva, agradável e rápida (Leger, 1999). Contudo, vale ressaltar que a 

escola não pode se responsabilizar sozinha pelo encargo de promover habilidades 

sócio-emocionais de crianças e jovens. Tal tarefa deve ser compartilhada por 

famílias, comunidades e políticas educacionais (Zins e Elias, 2006; Ross, Powell e 

Elias, 2002). 

Foi a partir da década de 1980 que Escolas Promotoras de Saúde passaram a 

ser mencionadas. Daí e diante, têm sido promovidas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e implementadas em vários países; contudo, o enfoque principal 

dessa iniciativa é dado à saúde física. A OMS e a United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (Unesco) produziram muitos relatórios e 

diretrizes sobre infância e juventude, buscando identificar assuntos relativos à 

saúde, apresentar dados sobre morbidade e mortalidade, conscientizar sobre a 

importância da saúde e programas de promoção de saúde, definir políticas públicas 

e orientações para os governos, agências e instituições do mundo todo. 

Leger (1999) ao fazer revisão bibliográfica sobre o tema notou que a 

articulação da proposta das Escolas Promotoras de Saúde remonta à década de 

1950, quando foram estabelecidos os primeiros critérios sobre sua necessidade e à 

Declaração de Alma Ata (1978), que foi a primeira iniciativa internacional no sentido 
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de estimular os governos a desenvolver políticas, estratégias e planos de ação 

nacionais em relação à saúde, numa abordagem multissetorial, com foco na 

educação como meio de prevenir e controlar os problemas de saúde. A Carta de 

Ottawa para a Promoção de Saúde (1986) foi o marco para a criação efetiva das 

Escolas Promotoras de Saúde. Nessa Carta, Promoção de Saúde é definida como: 

Processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de 

vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para 

atingir um estado completo de bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e 

grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o ambiente. A saúde deve ser vista como recurso para a vida, e não 

como objetivo de viver... Assim a promoção de saúde não é responsabilidade 

exclusiva do setor de saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na 

direção de um bem-estar global. (OMS, 19864) 

 

Saúde nesse sentido, passa a ser algo: 

construído e vivido pelas pessoas dentro daquilo que fazem no seu dia a dia. A saúde 

é construída pelo cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela 

capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria 

vida, e pela luta para que a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção da 

saúde por todos os seus membros (OMS, 1986). 

 

Na conferência de Helsinki sobre Educação para a Saúde (OMS e International 

Union for Health Promotion and Education – IUHPE; Whitehead, 1991), escolas 

foram identificadas como o local-chave em que a educação para a saúde tem de ser 

enfocada; enfatizou-se a necessidade de fortalecer e conscientizar as pessoas para 

que possam influenciar nas políticas públicas e gerar recursos que deem apoio aos 

programas; favorecer o empoderamento (ajudar as pessoas a desenvolver 

conhecimento e habilidades para que possam tomar decisões positivas quanto à 

saúde e à habilidade de agir individual e coletivamente para melhorar a saúde) e 

fomentar fontes de apoio (gerar normas sociais saudáveis, alianças e sistemas que 

sejam sensíveis e responsivos às necessidades de saúde e consciência das 

pessoas). 

                                                 
4
 Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion. 1986. 
Disponível em: http:// www.who.int/hpr/archive/docs/ottawa.html. 
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A OPAS segue a mesma orientação ao afirmar que promoção de saúde no 

âmbito escolar é uma prioridade que não se pode postergar. “Assegurar o direito à 

saúde e à educação na infância é responsabilidade de todos e é a inversão que 

cada sociedade deve fazer para gerar através da capacidade criadora e produtiva 

dos jovens, um futuro social e humano sustentável”.5 Declara ser fundamental formar 

gerações que disponham de conhecimentos, habilidades e destrezas para promover 

e cuidar de sua saúde, da de sua família e da comunidade, assim como criar e 

manter ambientes de estudo, trabalho e convivência saudáveis. Acredita que se 

deve buscar fazer da vida escolar uma oportunidade para o desenvolvimento 

humano, paz e eqüidade.  

As diretrizes para as Escolas Promotoras de Saúde foram estabelecidas em 

1994 e constituem-se em: implementar política de saúde escolar; criar ambiente 

físico na escola que dê lastro a essa iniciativa; fomentar ações comunitárias; 

desenvolver habilidades pessoais; reorientar os serviços de saúde. Contudo, é difícil 

demonstrar a eficácia de tais programas, pois a maioria das intervenções terá (na 

melhor das hipóteses) sua eficiência comprovada em longo prazo (quando as 

crianças forem adultas ou idosas). Poucos programas abordam o desenvolvimento 

de habilidades para a vida, como resolução de problemas e comunicação 

interpessoal. Esse parece ser um desafio para as Escolas Promotoras de Saúde, 

integrar objetivos dos setores da saúde pública e da educação nesses programas de 

intervenção (Leger, 1999). Ou seja, há necessidade de buscar o equilíbrio entre 

aprendizagem acadêmica e sócio-emocional, posto que o ambiente escolar interfere 

no aprendizado; que habilidades sócio-emocionais e aquisição acadêmica estão 

relacionadas e que alunos respondem melhor academicamente em ambiente 

acolhedor. 

Embora no Brasil existam várias escolas promotoras de saúde na maioria dos 

estados, ligadas aos governos municipais ou estaduais, em geral a atenção é dada à 

saúde primária das crianças, jovens e familiares. Assim sendo, em geral são 

desenvolvidos programas relacionados à nutrição e alimentação saudável; higiene; 

prevenção de acidentes; saúde em geral (bucal, ocular, prevenção de 

doenças/vacinação); sexualidade; doenças sexualmente transmissíveis e drogas. 

                                                 
5
 ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Disponível em: 
http://www.opas.org.br/publicac.cfm 
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Além desses programas, na Prefeitura de São Paulo6 são desenvolvidos projetos 

relacionados à aprendizagem (leitura e escrita, comunicação, informática). Na 

Prefeitura de Santos (SP)7 a concepção de saúde parece ser mais abrangente, pois 

menciona, inclusive, a necessidade de desenvolver competência social. Contudo, 

apesar de desenvolverem projetos interessantes, até mesmo sobre violência familiar, 

não contemplam diretamente as competências sociais. O que se observa é que, 

embora o desenvolvimento sócio-emocional até conste dos objetivos da Escola 

Promotora de Saúde, na prática esse tema é pouco abordado, dando-se prioridade à 

saúde física, provavelmente em razão da grande demanda de cuidado e 

intervenções que esta requer. 

 

Para implementar programa eficaz em escola é necessário integrar as 

atividades acadêmicas com outros serviços da instituição; ter claramente definidos 

os objetivos dessa intervenção, usando procedimentos apropriados a cada contexto; 

promover a melhora do clima institucional; envolver os pais e a comunidade; 

preparar a equipe, avaliar o que está sendo feito; buscar construir gradual e 

sistematicamente as habilidades sócio-emocionais por meio do ensino sistemático 

dessas habilidades, ensinando-as com o mesmo esforço e atenção dispensada às 

outras disciplinas (Elias, Bruene-Butler, Blum e Schulyer, 1997; Elias, Gara, Ubriaco, 

Rothman, Clabby e Schulyer, 1986). “Escolas eficientes têm focalizado seus 

esforços ao integrar e coordenar projetos em ambas as áreas, buscando maximizar 

o potencial dos alunos de forma a possibilitar seu sucesso acadêmico e na vida” 

(Zins e Elias, 2006, p.10). 

Para realizar programas de aprendizagem sócio-emocional em escolas, Elias, 

O’Brien e Weissberg afirmam que “há uma estrutura comprovada para guiar o 

processo desde selecionar um ponto de partida, realizá-lo, expandi-lo, interligá-lo a 

outros projetos possíveis, até para fazer com que o projeto se aprofunde e cresça, 

num espírito de melhoria contínua” (Elias, O’Brien e Weissberg, 2006, p. 12). Ainda 

de acordo com esses autores, o processo de implementação leva, em geral, de dois 

a cinco anos para estar completo, de forma sustentável e tornar-se familiar à toda a 

equipe. 
                                                 
6
http://educacao.prefeitura.sp.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?service=PaginaItemMen

uConteudoDelegate&actionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=6299 
7
 http://www.santos.sp.gov.br/comunicacao/escola/escola.html 
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Além de programas de aprendizagem sócio-emocional serem úteis para 

fomentar a promoção de saúde em termos amplos, podem auxiliar em problemas 

específicos, como em casos de intimidação, pois incentivam a resolução de conflitos, 

o estabelecimento de relacionamentos positivos e a mediação entre os pares. 

Twemlow; Fonagy, Sacco, GIes e Hess (2001) ao estudar esse tema, apontam a 

necessidade de intervenções específicas para que se possam abordar as batalhas 

de poder que ocorrem entre agressor, vítima e observadores. 

Outro aspecto a ser levado em consideração, é que a prática educativa é 

interativa, nela os afetos e aas emoções exercem um papel importante. Portanto, é 

necessário que os professores conheçam as habilidades sócio-emocionais, seu 

processo de desenvolvimento, como influem nos relacionamentos interpessoais, no 

desempenho acadêmico dos alunos e como práticas educativas podem contribuir 

para a aquisição dessas competências e no clima da sala de aula. Abarca, Marzo e 

Sala (2002) concluíram que propostas educativas dos professores podem auxiliar o 

desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais em seus alunos. Por exemplo: o 

professor se colocar como mediador nas situações de conflito pode dar aos alunos a 

possibilidade de avaliar a situação, colocar-se no lugar dos outros, desenvolver a 

empatia, aprender a resolver seus problemas e negociar seus conflitos. Reconhecer 

o que os alunos fazem de bom e manter bom vínculo afetivo com eles os auxilia a 

desenvolver comunicação, autoestima, senso de autoeficácia. Esse estudo vem 

corroborar a necessidade de intervenção junto aos professores, principalmente no 

tocante à sua capacitação profissional.  

Também há de se levar em consideração, que “professores são uma fonte 

particularmente útil de informação acerca do comportamento do aluno na sala de 

aula e de sua competência acadêmica, porque as suas avaliações se baseiam em 

grandes amostras de comportamento observado ao longo de extensos períodos de 

tempo” (Lemos e Meneses, 2002, p. 269). Além disso, o relacionamento com 

professores pode se constituir em oportunidade privilegiada para que alunos 

desenvolvam relacionamento significativo com adulto cuidador, o que, como visto 

anteriormente, é importante para o desenvolvimento da autoestima e do 

desenvolvimento de competências sócio-emocionais. 

Estou de acordo com Del Prette e Del Prette ao afirmarem que: 
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nossas crianças e jovens precisam receber um aprendizado efetivo que fortaleça suas 

alternativas para escapar do que muitos já vêm como destino: o caminho da violência. Embora 

se reconheça a articulação entre fatores micro e macroestruturais que tornam esse problema 

complexo e de difícil solução, não se pode negar o papel crucial da educação no 

desenvolvimento de formas mais produtivas e saudáveis de relações humanas. E educação 

pode constituir, no mínimo (e não menos importante), uma forma de prevenção de tais 

problemas... A educação escolar vem sendo instada a assumir mais efetivamente a sua função 

proclamada de formação para a cidadania, o que inclui além da transmissão de conhecimentos 

e habilidades acadêmicas, o desenvolvimento de valores, atitudes e habilidades de convivência 

humana. (Del Prette e Del Prette, 2003, p.85) 

 

Em razão de tudo o que foi exposto, torna-se evidente a necessidade de 

desenvolver as competências sócio-emocionais para a população em geral. A 

seguir, examinaremos alguns programas desenvolvidos em diversos contextos. 

 

Alguns programas de desenvolvimento de competência social e 

aprendizagem sócio-emocional em escolas. 

Desde que surgiram os primeiros estudos sobre resiliência, vários programas 

de promoção de saúde foram implementados, com os mais distintos enfoques. Em 

geral, os objetivos de tais intervenções versam sobre desenvolver 

autoconhecimento, competência social, técnicas de resolução de problema, 

estratégias de enfrentamento, com o intuito de promover resiliência a longo prazo. 

Muitos programas foram desenvolvidos em escolas, com a participação das famílias 

e foram realizados em vários países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, 

comunidade européia, por diversas instituições acadêmicas e de cunho social. 

Contudo, nem todos foram avaliados, de forma que não podem ter seus resultados 

confirmados, dificultando assim sua replicação. Existem algumas revisões 

bibliográficas e meta-análises sobre programas a fim de verificar sua eficácia. Entre 

elas, destacam-se os estudos de Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki, Taylor, 

Schellingera e Pachan (2008), Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor e Schellinger 

(2008), Durlak e Weissberg (2007), Durlak e Wells (1997), Davis (1999), Jimerson, 

Brock e Plecther (2005) e Spencer (2006). A seguir, mencionarei brevemente esses 

resultados. 
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Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor e Schellinger (2008), pesquisadores 

ligados ao CASEL, ao analisar 207 programas de aprendizagem sócio-emocional 

realizados nas escolas durante o horário escolar, constataram que alunos que 

participaram dessas intervenções melhoraram de modo significativo em relação a 

alunos que não participaram, principalmente em relação aos seguintes aspectos: 

habilidades sociais e emocionais; atitudes com relação a si, aos outros e à escola; 

comportamento social e na classe; problemas de conduta, tais como mau 

comportamento na classe e agressividade; estresse e depressão; desempenho 

escolar. Essas aquisições se mantiveram ao longo do tempo (seis meses). Nos 

programas avaliados, havia grupo controle; foi dada maior atenção ao 

desenvolvimento social e emocional dos alunos; a intervenção foi implementada de 

forma integrada ao currículo escolar, realizada para os alunos em geral, com idades 

variando de 5 a 18 anos, sendo realizada por professor, pesquisador ou com outros 

membros da comunidade (pais, coordenadores...).  

Em 2007, Durlak e Weissberg avaliaram 73 programas de promoção de saúde 

realizados após o horário escolar, com o objetivo de desenvolver habilidades 

pessoais e sociais, como solução de problema, resolução de conflito, auto-controle, 

liderança, tomada de decisão responsável, aumento da autoestima e autoeficácia. 

Os resultados demonstram que jovens que participam desses programas melhoram 

significativamente em três áreas: sentimentos e atitudes (autoconfiança e 

autoestima), comportamento social positivo e desempenho escolar. Os programas 

que tiveram sucesso foram aqueles que buscaram treinar habilidades baseando-se 

no dia a dia dos jovens (evidence-based skill trainning). Tais programas foram tão 

efetivos quanto os de promoção primária avaliados por Durlak e Wells (1997). 

Na revisão de 1977, Durlak e Wells avaliaram 177 programas de prevenção 

primária em saúde mental realizados com crianças ou adolescentes de 1970 a 1990. 

O objetivo era examinar o impacto da intervenção primária, num esforço para 

identificar variáveis responsáveis pelos resultados dos programas, bem como 

examinar o tipo de resultados adquiridos. Chegaram à conclusão de que a maior 

parte dos programas teve efeitos positivos, reduzindo significativamente os 

problemas e aumentando as competências, afetando o funcionamento em vários 

domínios de ajustamento. O impacto da prevenção primária parece ser favorável se 
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comparado com outras intervenções e os resultados obtidos foram semelhantes ou 

melhores aos obtidos em intervenções preventivas realizadas em outros campos, 

como medicina e ciências sociais. Tal fato confirma o mérito da prevenção primária 

como estratégia que possibilita mudança na população em geral. Interessante 

também é notar que nos programas avaliados os efeitos negativos foram raros (9 de 

177) e sem grande magnitude. A síntese desses três estudos encontra-se no 

trabalho realizado por Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki, Taylor, Schellinger e 

Pachan (2008). 

Davis (1999) em sua revisão de literatura sobre resiliência destaca alguns 

programas de promoção de saúde que foram amplamente divulgados, avaliados e 

realizados com crianças nos Estados Unidos, como: Dare to be you (DTBY -- com 

crianças de 5 a 18 anos, com pais e professores, com o intuito de promover a 

autoeficácia; desenvolver competência paterna; interação familiar; práticas de 

educação consistentes; disciplina efetiva); The Infant Health and Development 

Program (IHDP – programa para crianças que nasceram em situação de risco -- 

baixo peso – e cujo objetivo é promover acompanhamento pediátrico e educação 

familiar durante os três primeiros anos de vida); Kempe Prevention Research Center 

for Family and Child Health (programa que propõe visitas domiciliares e 

acompanhametnto durante a 1ª gestação até o 2º ano de vida da criança, para 

trabalhar aspectos relacionados à saúde na gravidez, parto e puerpério, 

desenvolvimento físico e emocional do bebê, maternidade, planejamento familiar); 

The High/scope educational research foundation’s Perry Preschool Project (estudo 

longitudinal com início em 1962, destinado a crianças afro-americanas pobres, de 3 

a 4 anos, enfocando o desenvolvimento cognitivo, sócio-emocional e 

comportamental, enfatizando a iniciativa para aprender, resolução de problemas, 

tomada de decisões, interação entre adultos e crianças e entre crianças. Visitas 

domiciliares semanais dos professores, encorajando os pais a se envolverem como 

voluntários na escola); Be a Star (propõe encontros semanais com grupos de 

crianças de 5 a 12 anos, durante o ano escolar, com o intuito de melhorar a 

habilidade de decidir, competência interpessoal, autoestima, consciência cultural e 

evitar uso de drogas. Grupos de pais também foram realizados); Big Brothers/Big 

Sisters (visa a encorajar relacionamentos próximos entre adultos voluntários e 

jovens, de modo a fomentar desempenho acadêmico, comportamentos sociais 
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positivos e evitar o envolvimento com drogas); DARE (Drug Abuse Resistance 

Education – progama desenvolvido pelas agências governamentais com o intuito de 

evitar o uso de drogas entre adolescentes); Say it Straight (SIS – visa a desenvolver 

habilidades de comunicação, assertividade e apoio de colegas por meio de role-

playing de situações interpessoais vividas pelos adolescentes.); Adventure 

Education on Outward Bound (por meio de tarefas desafiadoras, tem por objetivo 

desenvolver liderança, auto-conceito, motivação, habilidades interpessoais). A Good 

Beginning (Peth-Pierce, 2001) que incentiva a ida e permanência das crianças nas 

escolas. Tais programas tiveram sua eficácia comprovada, sendo que, ao menos em 

parte, atingiram os objetivos propostos, demonstrando ser alternativas de 

intervenção viáveis. 

Em revisão realizada por Jimerson, Brock e Plecther (2005) foram avaliados 

programas de intervenção comumente utilizados em momentos de crise, tais como: 

National Organization for Victim Assitance (Nova), Multi Modal Intervention (Basic ID 

e Basic Ph); Group Crisis Intervention (CGI) e resoluções do Unicef. Buscou-se criar 

um modelo integrado que possibilitasse a preparação e a intervenção em tais 

situações, definindo momentos e especificidades para a intervenção; necessidade 

da inclusão de todos os seguimentos envolvidos (crianças, famílias, escolas e 

comunidades que sofreram com a crise) e elementos importantes a serem levados 

em consideração na intervenção. 

A revisão de Spencer (2006) enfocou 38 programas de intervenção com 

monitores ou monitorandos para jovens que apresentassem desordens 

comportamentais ou emocionais, a fim de auxiliar no desenvolvimento de 

habilidades e sociais ou acadêmicas (desempenho de leitura, matemática, estudos 

sociais). Chegou à conclusão que a monitoria parece ser uma estratégia de 

instrução efetiva para ensinar conteúdos acadêmicos em todos os níveis de 

escolaridade (da pré-escola ao ensino médio). E evidências também sugerem 

benefícios sociais e interpessoais para os estudantes em geral, havendo aumento 

de interações sociais positivas entre todos. Portanto, o convívio entre pares em 

situação de monitoria (quer da mesma idade ou não; ou como monitor ou 

monitorando) demonstra ser benéfico. 
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O que se pode observar é que, além de existirem vários programas de 

promoção de saúde sendo realizados em diversos países e vários deles serem 

bastante interessantes, em geral a maioria é efetiva e apresenta poucos efeitos 

negativos, com baixa magnitude. Os programas que parecem ter maior chance de 

sucesso foram os desenvolvidos em prevenção primária; integrados ao contexto 

escolar e ao conteúdo acadêmico. Os ganhos apresentados referem-se à melhora 

do desempenho escolar, desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais, como 

melhora de autoestima, autoconfiança e comportamento social positivo. 

Além dessas revisões bibliográficas e de ernome quantidade de programas, há 

centros de estudo e pesquisa ao redor do mundo que se preocupam em sistematizar 

esse conhecimento, dar voz a essas iniciativas, buscando estruturar programas e 

intervenções apropriadas a seu contexto e população. Vários estão ligados ou 

surgiram a partir de grupos oriundos de universidades e fundações. Eentre eles se 

destacam: 

Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (Casel- www.casel.org). 

Fundado em 1994, centro de pesquisa não-governamental ligado à Universidade de 

Illinois (Estados Unidos) tem por objetivo fomentar o sucesso  das crianças na 

escola e na vida, promovendo o aprendizado sócio-emocional e acadêmico como 

parte essencial da educação da pré-escola ao Ensino Médio, por meio de ações 

coordenadas e baseadas em pesquisas, para tanto busca identificar as melhores 

práticas. 

Center for Social and Emotional Education (CSEE – www.csee.net). Organização 

fundada em 1996, no Teachers College da Columbia University, com o objetivo de 

promover e melhorar o ambiente escolar positivo, por meio de práticas que 

favoreçam as habilidades sociais, emocionais, éticas e intelectuais. Atua com toda a 

comunidade acadêmica: professores, equipe, profissionais de saúde que trabalham 

em escolas, pais e alunos e ajuda a escola a integrar aprendizado sócio-emocional 

com instrução acadêmica. 

Early Childhood and Parenting Collaborative (Ecap) – University of Illinois 

(www.ecap.crc.uiuc.edu) – comitê localizado no centro de Pesquisa de Crianças, 

desenvolve atividades de ensino, pesquisas interdisciplinares e provê assistência 
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técnica para projetos de intervenção relativos à educação de crianças pequenas. 

Fundado em 2003, tem por objetivo construir reputação nacional de alto nível 

para pesquisas, ensino e serviços para crianças pequenas e suas famílias; 

influenciar política pública por meio de pesquisas relevantes; prover contexto 

para treinamento interdisciplinar; fomentar a ligação entre teoria e prática. Os 

projetos associados ao Ecap dizem respeito a práticas educativas; 

aprendizagem; desenvolvimento de competências sociais e relacionamentos 

interpessoais. 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (www.samhsa.gov) 

órgão do departamento de saúde do governo dos Estados Unidos, que visa a 

desenvolver resiliência e facilitar a recuperação de pessoas em situação de risco 

para problemas com drogas e de saúde mental. 

Learning and Teaching in Scotland (www.ltscotland.org.uk/index.asp) – rede de 

pesquisa cujo por objetivo é fomentar o desenvolvimento sócio-emocional nas 

escolas da Escócia por meio de pesquisas, avaliação da efetividade das 

intervenções, propostas curriculares para pré-escola, primeiro e segundo grau, 

envolvendo professores, pais e comunidade. 

Leadinghouse Social Competencies  (St Gallen Suisse) – centro fundado pelo 

Escritório Federal para Educação Profissional e Tecnologia tem por escopo 

desenvolver projetos de pesquisa para instituições, manter uma rede de 

especialistas em pesquisa e formar novos pesquisadores, de modo a dar apoio e 

avaliar programas de competência social. http://www.iwp.unisg.ch/org/iwp/bbf-

soko.nsf/wwwPubInhalteEng/The+Leadinghouse?opendocument 

Head Start (www2.acf.dhhs.gov/programs/hsb/) programa de âmbito nacional nos 

Estados Unidos que tem por objetivo promover a prontidão para a escola mediante o 

aumento da competência social e cognitiva de crianças por meio do fornecimento de 

serviços educacionais, de saúde e sociais para crianças e suas famílias.  

Incredible Years (www.incredibleyears.com) programas de promoção de saúde 

baseados em pesquisas com o objetivo de reduzir os problemas de comportamento 

e a agressividade das crianças, fomentar a competência social e emocional em casa 
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e na escola. Têm uma série de programas destinados a pais de bebês, pré-

escolares e crianças em idade escolar; professores e crianças (programa de 

promoção de saúde a ser implementado em sala de aula e programa de tratamento, 

para crianças que apresentam distúrbios). As intervenções baseiam-se em teoria de 

desenvolvimento, levando em consideração fatores de risco e proteção. Os 

programas são de fácil acesso, baratos e facilmente utilizáveis. Têm por objetivos: 

fortalecer habilidades sociais das crianças (como capacidade de brincar, esperar sua 

vez, pedir, compartilhar, ajudar, elogiar), estratégias de autocontrole e resolução de 

problemas; aumentar a consciência emocional (aprender a nomear sentimentos, 

reconhecer diferentes pontos de vista); encorajar o sucesso acadêmico, a leitura e a 

preparação para a escola; reduzir comportamento agressivo e  problemas de 

conduta (mentir, roubar, intimidar; rejeitar); auxiliar a desenvolver autoestima e 

autoconfiança. Quanto aos pais, visam a promover suas competências, práticas 

educativas positivas, habilidade de comunicação, fortalecer os laços familiares e 

incentivar seu envolvimento na vida acadêmica dos filhos. Também buscam 

promover competências nos professores, desenvolvendo abordagem educacional 

pró-ativa, estratégias adequadas para manter a disciplina e fortalecer a conexão 

casa-escola (Webster-Stratton, C. e Reid, 2004). 

Rosenberg, McKeon e Dinero (1999) propuseram uma estratégia alternativa 

de intervenção, chamada “Positive Peer Groups (PPG)”, implementada em escolas 

públicas e paroquiais da 5ª à 9ª série desde o início da década de 1990 em Ohio, 

com o intuito de ajudar estudantes rejeitados e desengajados a se envolverem com 

a escola, estabelecerem relações construtivas e atitudes construtivas com colegas, 

ao terem a oportunidade de participar de atividades e grupos de jovens que 

desenvolvem e realizam projetos voltados às necessidades da comunidade escolar. 

Essa intervenção consta de 25 atividades semanais e é orientada por profissional da 

escola. 

BBC (www.bbc.co.uk/scotland/education/health/feelings/index.shtml?p=teachers) um 

“website” que parte do pressuposto de que crianças necessitam de ambiente 

saudável, acolhedor e estimulador, no qual possam crescer e construir autoestima e 

relacionamentos positivos. A fim de contribuir para que isso aconteça, disponibiliza 

informação, jogos e programas atualizados, baseados em dados de pesquisa para 
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pais e professores sobre a importância da saúde mental e emocional para o bem-

estar em geral e para o desempenho escolar das crianças. 

Não foi encontrada revisão bibliográfica referente a programas de 

desenvolvimento de competência social realizados na América Latina. Embora tenha 

conhecimento de diversos programas de intervenção com crianças e jovens, 

considero que alguns não tenham como objetivo principal o desenvolvimento de 

competência social (em geral, os objetivos dizem respeito à prevenção da violência e 

à promoção de saúde em termos amplos); sejam relativos a iniciativas privadas ou 

se desenvolvam no âmbito de organizações internacionais como Opas, OMS, 

Unicef, Uneco e Fundação Kellog (por exemplo, os realizados por Maddaleno, 

Singleton, Weaver e Mangrulkar,1998; Mangrulkar, Whitman e Posner, 2001 para 

citar alguns). 

No Brasil, esse campo também está se desenvolvendo e existem alguns 

centros de pesquisa interessados no assunto, bem como alguns estudos 

acadêmicos e programas de desenvolvimento de competências sociais bastante 

interessantes.  

Um centro de pesquisa que produz estudos na área é o Laboratório de 

Interação Social (LIS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) que realiza 

pesquisas e serviços orientados para a avaliação e promoção do desenvolvimento 

sócio-emocional e das relações interpessoais na escola, sob a perspectiva do campo 

teórico-prático do Treinamento de Habilidades Sociais (THS). Entre os trabalhos 

realizados, destacam-se: desenvolvimento de instrumentos de avaliação (Inventário 

de Habilidades Sociais; inventário multimídia -- Del Prette e Del Prette); pesquisas 

sobre competência social em diversos segmentos da população (população de baixa 

renda; nas escolas fundamentais; com universitários; com crianças que apresentam 

dificuldade de aprendizagem) e programas de capacitação profissional para 

professores (Prodip) e pesquisas sobre a importância na formação de psicólogos 

(Del Prette e Del Prette, 2003a, 2003b e 2002). 

Vários estudos interessantes foram desenvolvidos no Rio Grande do Sul na 

Universidade Federal por S. H. Koller et al. Eles desenvolveram trabalhos para 

validação de instrumentos para avaliação de competência social (Teste das Histórias 
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Incompletas – THI e Escala de Empatia) e programas de promoção de saúde e 

estudos sobre meninos em situação de rua e pobreza, desenvolvimento de rede de 

apoio social e afetivo, violência intrafamiliar, maus tratos, abuso, práticas educativas 

e estilos parentais (Habigzang, Azevedo, Koller e Machado, 2006; De Antonini e 

Koller, 2000; De Antonini, Koller, Martins. Ferronatto, Simões, Maurente e Costa, 

2001; Poletto e Koller, 2002; Lisboa, Koller et al., 2002; Cecconello, De Antoni e 

Koller, 2003; Cecconello e Koller, 2000; Alves, Koller, Silva, Santos, Silva, Reppold e 

Prade, 2001). Mantêm um Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e Meninas 

de Rua (CEP-RUA:UFRGS). Outros pesquisadores realizaram estudo com crianças 

imigrantes e não imigrantes com o intuito de compreender diferenças relativas à 

competência social (Pizzinato e Sarriera, 2003), e avaliaram como crianças e jovens 

institucionalizados e que moravam com suas famílias lidavam com os conflitos entre 

pares (Dell’Aglio e Hutz, 2002).  

Em São Paulo, Souza (2007) desenvolve programas de intervenção voltados à 

Cultura de Paz, mediação e desenvolvimento de competências tanto em 

comunidades quanto em instituições educacionais desde 1997. Em 2004, sob sua 

orientação e com outros alunos do Programa de Estudos Pós-graduados em 

Psicologia Clínica do Núcleo Família e Comunidade, participei um de Programa de 

Promoção de Competências Sócio-Emocionais em Escola para crianças da 1ª série 

em escola pública municipal. Esse estudo piloto visou ao desenvolvimento de 

competências sociais, à condução positiva de conflitos e ao favorecimento de 

condições de aprendizagem acadêmica. No primeiro semestre daquele ano, foi 

realizado um diagnóstico interventivo com sessenta crianças com observações em 

sala de aula em diferentes horários e atividades; leitura sociométrica e entrevistas 

com professoras e corpo administrativo da escola. Levando em consideração as 

necessidades observadas, no segundo semestre foi desenvolvido trabalho em sete 

pequenos grupos, durante quinze semanas, utilizando sobretudo atividades plásticas 

com o objetivo de: compreender mudanças ao longo do tempo e exigências do 

crescimento; aperfeiçoar autoestima e elaborar perdas; aperfeiçoar habilidades de 

comunicação e convivência e desenvolver habilidades de solução positiva de 

conflitos, tendo sido observada melhora no comportamento interpessoal em sala de 

aula e melhora na aprendizagem acadêmica; quatro anos após, os ganhos sociais 

das crianças se mantinham e muitas haviam revertido o quadro de dificuldade de 
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aprendizagem que apresentavam. Em 2005, desenvolvi projeto piloto com os 

mesmos objetivos em pré-escola particular. 

Também merece destaque o estudo desenvolvido por Couto (2003) com o 

apoio da Universidade Federal do Espírito Santo, o Projeto Cidadão, realizado com 

sessenta adolescentes de baixa renda entre 14 e 21 anos, , residentes na periferia 

de Vitória (ES), com o intuito de desenvolver competências sociais e a cidadania por 

meio do autoconhecimento e da atividade artística. 

Ao mencionar todos esses estudos, tive a intenção de destacar programas que 

considero importantes, propiciar uma noção da amplitude do campo das habilidades 

sócio-emocionais, da riqueza em termos de possibilidade de programas e reafirmar a 

necessidade de estruturar intervenções que sejam contextualizadas, facilmente 

aplicáveis em larga escala, de preferência pelo próprio professor no contexto escolar 

(em sala de aula), de forma integrada ao currículo e que, ainda, possa contar com a 

participação e o incentivo dos pais. 

Ao propor um estudo que tenha como tema as competências sócio-emocionais 

há que se ter em mente que se trata de constructo multidimensional e interativo, que 

inclui fatores sociais e interpessoais, cognitivos e emocionais. As características 

culturais e ecológicas do contexto devem ser levadas em consideração na avaliação 

da adequação da conduta social de uma criança ou adolescente; bem como se deve 

ter em mente que crenças ou atitudes são adaptativas ou funcionais no contexto no 

qual são originalmente aprendidas/adquiridas. 

No programa de promoção de saúde proposto, ensejamos a prevenção 

primária ou “universal”, por acreditar que esse aprendizado poderia ser útil e 

aplicável a todas as crianças da classe, envolvendo o estabelecimento de regras de 

convivência e possibilitando atenção sistemática, monitoria e reforço dos 

comportamentos sociais esperados. 

No próximo capítulo, será abordado o enquadre teórico que deu suporte ao 

programa de intervenção proposto. 
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Capítulo III EM BUSCA DE UM ENQUADRE TEÓRICO PARA A 

INTERVENÇÃO 

 

Um dos desafios ao propor um programa de intervenção foi encontrar 

referencial teórico que pudesse dar sustentação à proposta, respeitando a 

complexidade do tema estudado, bem como estivesse de acordo com o interesse 

clínico que me acompanha desde o início de minha prática profissional. Considero 

ter atingido tal intento ao coadunar o referencial teórico da pesquisa-intervenção 

(Lévy, 2001) e da clínica social (Sévigny, 2001) com criatividade e a arteterapia, em 

uma perspectiva Bioecológica do Desenvolvimento Humano (Brofenbrenner, 1979-

1996). 

 

Pesquisa -- intervenção 

Esta intervenção se caracteriza como pesquisa clínica social e apesar, de não 

conduzir a nenhuma certeza, permite uma melhor compreensão dos processos 

sociais de produção de sentido e de suas possibilidades. De acordo com Lévy 

(2001), a prática de intervenção em grupos e organizações vivendo situações de 

crise revelou-se via possível e frutífera. Apesar de acontecer na escola, esse 

programa situa-se no âmbito da Psicologia Clínica, pois insiste no papel da 

compreensão subjetiva como modo de apreensão do mundo e de si e como fator de 

mudança ao mesmo tempo. Os principais eixos dessa abordagem e da démarche 

clínica enfatizam a singularidade do sujeito visto em sua globalidade e em sua 

história e implicam o terapeuta-pesquisador numa situação concreta, tendo como 

meta a pesquisa da estrutura e do sentido, bem como a intervenção. Intervenção 

esta que deve ocorrer  

 

junto a grupos e organizações sociais de qualquer natureza, confrontados com situações de crise que 

afetam suas estruturas e seus modos de funcionamento, assim como as pessoas que nelas se encontram 

implicadas,... visando a melhor compreender os processos de mudança, e as mutações sociais e 

psicológicas que acarretam, permitir reconhecer, em toda a sua complexidade, as diversas dimensões do 

fenômeno organizacional. (Lévy, 2001, p.13) 
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Caracteriza-se como pesquisa clínica ou clínica-social por se tratar de 

processo de conhecimento dos significados que o indivíduo atribui a suas crenças e 

valores, visando a construir fatos psicológicos. Com esse tipo de intervenção dá-se a 

palavra ao sujeito, que busca dar sentido à sua própria história, re-inserir os atores 

sociais e a relação intersubjetiva no ato do conhecimento, num movimento que 

permite apreender ou compreender uma totalidade significante na qual ele mesmo 

está incluído (Sévigny, 2001). 

Para apreender a dinâmica complexa das relações entre os diferentes níveis 

da realidade, o pesquisador é levado a elaborar noções teóricas e a tê-las como 

referência, mas deve participar na construção de sentido atribuído pelos sujeitos à 

sua história, instaurando um diálogo por meio do qual provoca, por sua presença e 

por suas palavras, os participantes a falar e a discutir suas experiências. 

 

A abordagem clínica só tem sentido numa relação mutuamente aceita, com 

todos os acasos, dúvidas e incertezas que comporta. Ela só se justifica e é possível, 

porque o clínico é, de certa maneira, desejado, aguardado, esperado; em outras 

palavras, ele é o objeto de uma “demanda”, por parte das pessoas ou de grupos 

lidando com os processos, conscientes e inconscientes que neles geram fases, ora de 

esperança, de estabilidade, ou de relativo equilíbrio, ora de ruptura, de 

desencorajamento e de desequilíbrio. (ibidem, p.21) 

 

A abordagem clínica poderia ser definida, de maneira mais ampla, como um 

processo de troca e de comunicações generalizadas, composta pela demanda, sua 

análise e seu tratamento, organizando-se em três momentos: o ato (que relaciona no 

aqui e agora, o clínico e os sujeitos portadores de demanda de ajuda e de 

compreensão); a elaboração teórica e a comunicação dessas aquisições (ibidem, p. 

82). 

 

Criatividade 

O conceito de criatividade encontra-se intimamente relacionado com o de arte, 

embora não se restrinja a ele. Para este estudo, tais conceitos são fundamentais, 
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pois grande parte do programa proposto girou em torno do fazer artístico e da 

possibilidade de criar e simbolizar.  

Como menciona Fischer, “a arte tem sido e será sempre necessária”(1977, p. 

12). Ela é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em consonância 

com as idéias e as aspirações, as necessidades e as esperanças em uma situação 

histórica particular. Ela é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer 

e mudar o mundo, mas também em virtude da magia que lhe é inerente. Para ele, o 

trabalho para um artista é um processo altamente consciente e racional, ao fim do 

qual resulta a obra de arte como realidade dominada, e não como estado de 

inspiração embriagante. “Para conseguir ser um artista é necessário dominar, 

controlar e transformar a experiência em memória, a memória em expressão, a 

matéria em forma (ibidem, p. 14)”, e sua grandeza como artista será determinada de 

acordo com a habilidade para captar os traços essenciais de seu tempo e para 

desvendar as novas realidades.  

A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação a um estado de 

ser íntegro, total. A arte capacita o homem a compreender a realidade e o ajuda não 

só a suportá-la como a transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la 

mais humana, mais hospitaleira à humanidade. A arte, ela própria, é uma realidade 

social. “A sociedade precisa do artista, este supremo feiticeiro, e tem o direito de 

pedir-lhe que seja consciente de sua função social” (ibidem, p. 57). 

 

Embora o campo seja bastante profuso, a seguir proponho a discussão de 

aspectos importantes relativos à criatividade. Esse tema tem despertado o interesse 

de numerosos teóricos, tendo sido amplamente investigado em seus diferentes 

aspectos e por diversas abordagens teóricas. Trata-se de campo bem mapeado, 

com algumas revisões de literatura, destacando-se, a meu ver, entre elas, as de 

Alencar (1995), Wechsler (1993) e Kneller (1978). 

Wechsler (1993) e Kneller (1978) apontam a criatividade como fenômeno 

complexo, que intriga pensadores e estudiosos desde a Antiguidade, comportando 

as mais diversas definições, pressupostos filosóficos e abordagens teóricas. No 

início do século XX, o interesse incidiu em estudar o ser humano criativo, suas 

motivações e características. São dessa época os trabalhos de Freud (1976, 1970) 
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sobre Leonardo Da Vinci, escrito em 1910, e o estudo sobre escritores criativos de 

1908; bem como os ensaios de Jung (1985) sobre diversos indivíduos criativos 

realizados entre 1922 e 1939.  

Gardner afirma que, “na época pós-Sputinik (1957), quando a inventividade 

científica foi subitamente valorizada, os educadores norte-americanos ficaram 

convencidos da importância da imaginação, da inventividade e da criatividade. Eles 

queriam desenvolver instrumentos que avaliassem a criatividade ou o potencial 

criativo (Gardner, 2000, p.147)”. São dessa época os estudos de Guilford e 

Torrance, renomados pesquisadores da área. 

Alencar e Fleith (2003) confirmam tais dados, mencionando que até a década 

de 1970 o objetivo dos estudos sobre criatividade era delinear o perfil do indivíduo 

criativo e desenvolver programas e técnicas que favorecessem a expressão criativa. 

Eles acreditam que após essa data os estudiosos voltaram sua atenção, de forma 

mais sistemática, para a influência de fatores sociais, culturais e históricos no 

desenvolvimento da criatividade. Sob essa perspectiva, a produção criativa não 

pode ser atribuída exclusivamente a um conjunto de habilidades e traços de 

personalidade do criador, mas sofre a influência de elementos do ambiente no qual 

esse indivíduo se encontra inserido. Mencionam como exemplos os estudos de 

Sternberg (teoria do investimento em criatividade); de Amabile (o modelo 

componencial) e de Csikszentmihalyi (perspectiva de sistemas). 

Para este estudo, interessam de maneira especial as definições de criatividade 

desenvolvidas pelos humanistas. Contudo, considero importante iniciar mencionando 

o ponto de vista dos psicanalistas, por terem sido os primeiros a estudar o assunto e 

por constituírem ponto de partida para os demais estudos, muitas vezes como 

contraponto. 

Freud considera que a criatividade tem suas origens no inconsciente e afirma 

que ao criar, “o autor dirige sua atenção para o inconsciente de sua própria mente, 

auscultando suas possíveis manifestações, e expressando-as através da arte, em 

vez de suprimi-las por uma crítica consciente” (1976, vol. IX, p. 93-94). Para ele, o 

escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca, cria um mundo de fantasia 

que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe grande quantidade de emoção, 

enquanto mantém uma separação nítida entre o mesmo e a realidade. Ele afirma 

que “a natureza generosa deu ao artista a capacidade de exprimir seus impulsos 
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mais secretos, desconhecidos até por ele próprio, por meio dos trabalhos que cria” 

(Freud, 1970, vol. XI, p. 98). Dessa forma, as fantasias transmudam-se não em 

sintomas, mas em criações artísticas pela sublimação, contribuindo até mesmo para 

o desenvolvimento da cultura. “Esses mesmos componentes sexuais, possíveis de 

ser desviados de seus objetivos imediatos e de ser dirigidos para outras coisas, 

efetuavam as contribuições mais importantes às realizações culturais do indivíduo e 

da sociedade” (Freud, 1976, vol. XVII, p. 270).  

Para outros psicanalistas, o conceito varia um pouco. Winnicott refere-se à 

criatividade como um “colorido de toda atitude com relação à realidade externa” 

(1971, p. 95), sendo que por meio da percepção criativa o indivíduo sente que a vida 

é digna de ser vivida. Considera a criatividade uma proposição universal que se 

relaciona ao estar vivo. Para esse autor: 

 

O impulso criativo, portanto, é algo que pode ser considerado uma coisa em si, 

algo naturalmente necessário a um artista na produção de uma obra de arte, mas 

também algo que se faz presente quando qualquer pessoa – bebê, criança, 

adolescente, adulto ou velho – se inclina de maneira saudável para algo ou realiza 

deliberadamente alguma coisa, desde uma sujeira com fezes ou o prolongar do ato de 

chorar como fruição de um som musical (ibidem, p. 100). 

 

Deste modo estabelece um vínculo entre o viver criativo e o viver propriamente 

dito. Winnicott acredita, ainda, que essa variável nos seres humanos está 

diretamente relacionada à qualidade e à quantidade das provisões ambientais no 

começo ou nas fases primitivas da experiência de vida de cada bebê. Para ele a 

brincadeira constitui “prova evidente e constante da capacidade criadora, que quer 

dizer vivência” (1979, p. 163). Depreende-se, portanto, que para Winnicott os 

impulsos criativos constituem-se em processos aliados para a unificação e a 

integração geral da personalidade. 

Outro neopsicanalista, Silvano Arieti (1976), define criatividade como a síntese 

mágica, considerando-a processo terciário ao integrar processos primários e 

secundários, integrando emoção e razão, matéria e espírito. 

Para Jung (1985), o impulso criativo brota não só do inconsciente pessoal, mas 

do também do coletivo. Existem dois tipos de criação, aquelas que nascem da 
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intenção e determinação do autor, visando a este ou àquele resultado específico e 

as outras que saem, da pena do autor, vindo à luz prontas e completas.  

 

Essas obras praticamente se impõem ao autor, sua mão é de certo modo assumida, sua 

pena escreve coisas que sua própria mente vê com espanto. A obra traz em si a sua própria 

forma; tudo aquilo que ele gostaria de acrescentar, será recusado; e tudo aquilo que ele não 

gostaria de aceitar, lhe será imposto. (Jung 1985, p. 61)  

 

A pessoa criadora constitui um enigma, uma dualidade ou uma síntese de 

qualidades paradoxais: 

 

Enquanto pessoa tem seus humores, caprichos e metas egoístas; mas 

enquanto artista ele é, no mais alto sentido “homem”, e homem coletivo, portador e 

plasmador da alma inconsciente e ativa da humanidade. É esse o seu ofício, cuja 

exigência às vezes predomina a ponto de pedir-lhe o sacrifício da felicidade humana e 

de tudo aquilo que torna valiosa a vida do homem comum. (ibidem, p. 90)  

 

Como consequência, para Jung a vida do artista é necessariamente cheia de 

conflitos, uma vez que esses dois poderes lutam dentro dele. O artista deve ser 

explicado a partir de sua arte, e não pelas insuficiências de sua natureza e de seus 

conflitos pessoais. Estes não são, muitas vezes, senão as consequências 

lamentáveis do fato de ser ele um artista, isto é, “um homem ao qual coube um fardo 

mais pesado do que aquele que é levado pelos demais. Quando os dons são 

maiores, exigem um maior dispêndio de energia” (ibidem, p. 91). O símbolo 

significaria a possibilidade e o indício de um sentido mais amplo e elevado. 

A reflexão das teorias humanistas surge de certa forma como contraponto a 

aspectos levantados por esses autores (criatividade como fruto de conteúdos 

inconscientes reprimidos, determinada pelas provisões ambientais nas fases iniciais 

da vida...). Embora não se questione que o conteúdo de um trabalho possa ter sua 

origem no inconsciente, quer pessoal (Freud), quer coletivo (Jung); que a 

criatividade represente a síntese entre processos primários e secundários (Arieti) e 

que seja necessária à vida das pessoas, constituindo método aliado para a 

unificação e a integração da personalidade (Winnicott), os humanistas vão além e 
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consideram-na a essência de sua humanidade, a expressão dos aspectos mais 

saudáveis que há em si, uma tendência do ser humano à auto-realização, à 

transcendência (Maslow, Ostrower). 

Segundo, Rogers, a criatividade pode ser comparada à saúde mental, pois, 

 

(o homem) caminha para a aceitação da sua essência, aceitando os outros de um 

modo mais atento e compreensivo. Confia e aprecia o complexo processo interior a si 

mesmo, quando ele emerge e encontra expressão. Ele é criadoramente realista e 

realistamente criador. Descobre que ser esse processo em si mesmo é elevar ao 

máximo a capacidade de transformação e de crescimento. Está permanentemente 

comprometido na descoberta de que ser plenamente ele mesmo, em toda a sua 

fluidez, não é sinônimo de ser mau ou descontrolado. Pelo contrário, é sentir com um 

crescente orgulho que é um membro sensível, aberto, realista, autônomo, da espécie 

humana, adaptando-se com coragem e imaginação à complexidade das situações 

em mudança. (Rogers, 1977, p. 159)  

 

Para que esse potencial se desenvolva, é necessário que o indivíduo tenha 

abertura às experiências, lócus de avaliação interno e habilidade para viver o 

momento presente. Para ele a pessoa criativa busca a auto-realização; tolera as 

ambiguidades; não é rígida em seus pensamentos e comportamentos; confia em 

seus sentimentos e percepções; procura a auto-realização, vive o momento presente 

e adapta-se ao meio; busca uma organização contínua de sua personalidade.  

 

May define criatividade como um encontro intenso com uma idéia, uma 

imersão total em alguma coisa ao redor, ou com um pensamento. De acordo com, “o 

artista expressa o significado espiritual de sua cultura” (1975, p. 21).. A arte nos 

permite alcançar além da morte, portanto,  

 

Criar é querer ser imortal. Nós humanos sabemos que vamos morrer. 

Possuímos, por mais estranho que pareça, uma palavra para designar a morte. 

Sabemos que precisamos reunir toda a nossa coragem para enfrentá-la. Temos de 

nos revoltar e de lutar contra ela. A criatividade nasce dessa luta – da revolta nasce o 

ato criativo. E não se resume na inocência espontânea da juventude e da infância: 
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deve ser aliada à paixão do adulto, ao desejo intenso de viver além da morte. (ibidem, 

p. 29) 

 

Para tanto, é preciso ter coragem, ou seja, a capacidade de seguir em frente, 

comprometimento que se origina no interior do ser. É necessário 

 

coragem para que o homem venha a ser e a vir a ser. Para que o eu seja, é preciso 

afirmá-lo e comprometer-se... um homem ou uma mulher torna-se humano por 

vontade própria e por seu comprometimento com essa escolha. Os seres humanos 

conseguem valor e dignidade pelas múltiplas decisões que tomam diariamente. Essas 

decisões exigem coragem. (May, 1975, p. 11)  

 

Para esse autor, há vários tipos de coragem, e a criativa implica a descoberta 

de novas formas, novos símbolos, novos padrões segundo os quais uma sociedade 

pode ser construída. 

 

Maslow acredita que criatividade, saúde e auto-realização são sinônimos. Para 

ele, a “educação através da arte pode ser especialmente importante, nem tanto para 

tornar as pessoas artistas, mas para torná-las pessoas melhor” (1978, p. 55). 

Maslow buscou estudar a “criatividade das pessoas que se auto-realizam”, 

aquela que se manifesta nos acontecimentos simples da vida e não 

necessariamente no talento e na realização das obras de arte (1989). Pessoas que 

se auto-realizam parecem ter uma tendência a fazer algo de forma criativa, ser 

capazes de expressar as próprias idéias e impulsos sem reprimi-los e sem temer o 

ridículo. Demonstram abertura à experiência, à espontaneidade e a expressarem-se 

de maneira fácil e natural. Lidam com o desconhecido como desafio a ser 

enfrentado. Além disso, parecem ter capacidade integradora (reúnem elementos 

separados e até opostos em uma unidade): conhecimento e sentimento; dever e 

prazer; maturidade e infantilidade; egos fortes e altruísmo; são autocentrados e 

absorvidos no problema. Maslow afirma que:  
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A criatividade de meus examinados parece ser um epifenômeno de sua maior 

unidade e integração, que é o que implica a auto-aceitação. Parece que a guerra civil 

entre as forças profundas interiores e as forças de controle e defesa que tem lugar 

nas pessoas comuns foi resolvida nos meus examinados e eles se encontram, 

portanto, menos divididos. Como consequência uma fração maior de si mesmos é 

suscetível ao uso, prazer e atividades criativas. Perdem menos tempo e energia 

protegendo-se de si mesmos. (1989, p.194) 

 

Esse autor alerta para o perigo que o homem comum corre ao adaptar-se ao 

mundo real. Tal processo supõe uma divisão da pessoa, que ela volte às costas a 

muitas coisas de seu interior, porque são perigosas. Mas, ao fazer assim,  

 

perde muitas coisas, porque essas interioridades são também a fonte de todas as suas 

alegrias, sua capacidade de amar, de jogar, de rir e o que para nós é mais importante, de criar. 

Ao proteger a si mesmo contra o inferno do seu interior, se separa também do céu que há ali. 

(ibidem, p. 195-196)  

 

A criatividade auto-realizável acentua as qualidades como intrepidez, valentia, 

liberdade, espontaneidade, perspicácia, integração e auto-aceitação, pois todas 

possibilitam o tipo de criatividade que se expressa na vida criativa, na atitude ou na 

pessoa criativa, diante da solução de problemas ou elaboração de produtos. 

 

Barron considera que a capacidade de simbolizar, de criar uma imagem válida 

da realidade é peculiar da energia humana e que a capacidade de pensar e agir 

criativamente pode fazer toda a diferença no mundo, “pode ser a chave para o 

sucesso ou a falha na busca de conhecimento pela humanidade, na sua jornada 

entre os limites da certeza e do visto, na sua exploração do desconhecido” (, 1990, 

p. 8). Para ele, a pessoa será considerada mais saudável à medida que sua 

consciência incluir tanto os aspectos mais amplos da experiência humana e a sua 

compreensão mais profunda quanto, ao mesmo tempo, for o mais simples e direto 

em termos de seus sentimentos, pensamentos e ações. Quanto mais energia a 

pessoa tiver disponível, mais comprometida estará com um nível mais complexo de 

integração. 
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Um conceito importante para esse estudo é o de ajustamento criativo, 

desenvolvido por Perls, Hefferline e Goodman e amplamente utilizado pelos gestalt-

terapeutas (Fernandes, Ajzenberg, Cardoso, Lazaros e Nogueira, 1995) e 

arteterapeutas que atuam na abordagem gestáltica e humanista. Para tais autores,  

 

todo contato é criativo e dinâmico. Ele não pode ser rotineiro, estereotipado ou 

simplesmente conservador, porque tem de enfrentar o novo, uma vez que só este é 

nutritivo.... Por outro lado, o contato não pode aceitar a novidade de forma passiva ou 

meramente se ajustar a ela, porque a novidade tem de ser assimilada. Todo contato é 

ajustamento criativo do organismo e ambiente. (Perls, Hefferline e Goodman (1997, p. 

44-45) 

 

O ser humano consegue crescer por meio desse tipo de contato, no qual 

se estabelece troca com o meio; em que a realidade pode se recriada, 

possibilitando a auto-regulação organísmica. No ajustamento criativo ocorre 

integração sensório-motora, aceitação do impulso e contato atento com o 

material ambiental novo.  

 

Zinker, outro gestalt-terapeuta, define criatividade como:  

 

A celebração da grandeza de uma pessoa, a sensação de que ela pode tornar 

qualquer coisa possível. A criatividade é a celebração da vida – minha celebração da 

vida. É uma declaração ousada: eu estou aqui! Eu amo a vida! Posso ser qualquer 

coisa! Posso fazer qualquer coisa! 

A criatividade não é somente a concepção: é um ato em si, a realização do que 

é urgente, do que exige ser anunciado... é um ato social – o compartilhamento dessa 

celebração de viver uma vida plena, com seus semelhantes. 

A criação é a afirmação da divindade de cada um, de sua transcendência para 

além da luta diária por sobrevivência e do fardo da mortalidade, um clamor de 

angústia e celebração. (Zinker, 2000, p.15) 
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Assim sendo, a criatividade representa a ruptura dos limites, a afirmação da 

vida, a confirmação da natureza intrínseca, da essência como seres humanos. A 

condição para a ocorrência do processo criativo é a mudança: a conversão de uma 

forma em outra, de um símbolo num insight, de um gesto num novo conjunto de 

condutas, de um sonho num desempenho emocionante. Nesse sentido, para esse 

autor, criatividade e psicoterapia se relacionam por possibilitarem transformação, 

metamorfose, mudança. Acredita que o ser humano é “impelido a criar” e que “todo 

encontro criativo é a busca – e uma resolução parcial – de um “problema”, no 

sentido estético mais amplo do termo” (ibidem, p.22). Zinker considera como 

bloqueios à criatividade: medo do fracasso; relutância ao brincar; não enxergar os 

recursos; excesso de convicção; evitar frustração; tradicionalismo; capacidade 

empobrecida para fantasiar; medo do desconhecido; necessidade de equilíbrio; 

relutância em exercer influência; dificuldade para abrir mão; vida emocional 

empobrecida; e embotamento sensorial. 

 

Ostrower (1989, 1990), artista plástica e estudiosa da criatividade, tem 

um olhar sensível e profundo sobre o processo criativo. Para ela, criatividade “é um 

potencial inerente ao homem e a realização desse potencial uma das suas 

necessidades… o criar só pode ser visto num sentido global como um agir integrado 

em um viver humano. De fato, criar e viver se interligam” (1989, p. 5). Esse potencial 

humano se realiza no contexto cultural. Ao criar, o homem ordena, configura, 

compreende a si e à vida, relaciona, integra e busca significado, realiza algo e se 

comunica, transforma a si e à realidade à sua volta. 

Para ela, a motivação humana de criar reside na busca de ordenações e de 

significados. E afirma que: 

 

Impelido como ser consciente a compreender a vida, o homem é impelido a 

formar. Ele precisa orientar-se, ordenando os fenômenos e avaliando o sentido das 

formas ordenadas. Trata-se, pois de possibilidades, de potencialidades do homem 

que se convertem em necessidades existenciais. O homem cria, não apenas porque 

quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer enquanto ser 

humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando. (Ostrower, 1989, p.10). 
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Para essa autora, o potencial criador do homem elabora-se nos diversos 

aspectos -- no ser sensível, no ser cultural e no ser consciente --, fazendo-se 

presente nos caminhos que ele busca para captar e configurar as realidades da vida. 

Segundo Ostrower, 

 

criar representa uma intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em vez de 

substituir a realidade, é a realidade; é uma realidade nova que adquire dimensões 

novas pelo fato de nos articularmos, em nós e perante nós mesmos, em níveis de 

consciência mais elevados e mais complexos. Somos nós, a realidade nova. Daí o 

sentimento do essencial e necessário no criar, o sentimento de um crescimento 

interior, em que nos ampliamos em nossa abertura para a vida. (op. cit., p.28) 

  

A autora acredita que o homem elabora seu potencial criador por meio do 

trabalho, que se caracteriza por ser um fazer intencional produtivo e necessário que 

amplia sua capacidade de viver. E considera que ao realizar o homem dentro de 

suas possibilidades, busca alcançar a forma mais precisa e expressiva. Para ela, os 

processos criativos são processos construtivos globais, envolvem a personalidade 

toda, representam um modo de a pessoa diferenciar-se dentro de si, de ordenar e 

relacionar-se consigo e com os outros. Posto que, ao criar, busca-se atingir uma 

realidade mais profunda do conhecimento das coisas, o que permite um sentimento 

de estruturação interior maior e a percepção de que se está desenvolvendo algo 

essencial para o ser. Assim sendo, a criação é um perene desdobramento e uma 

perene reestruturação. 

 

Crescer, saber de si, descobrir seu potencial e realizá-lo: é uma necessidade 

interna. É algo tão profundo, tão nas entranhas do ser, que a pessoa nem sabe 

explicar o que é, mas sente que existe nela e está buscando-o o tempo todo e das 

mais variadas maneiras, a fim de poder identificar-se na identificação de suas 

potencialidades. No entanto, é só ao longo do viver que estas potencialidades se dão 

a conhecer... Então, é preciso viver para poder criar. Cabe repeti-lo: “não há atalhos 

para a vida” – e tão pouco os há para a criação.... nessa busca incessante de si 

mesmo, o indivíduo como que tateia no escuro. Ensaiando e experimentando com 

diversos materiais e técnicas, segue determinados caminhos – sempre a procura de 

formas de identificação. Talvez as encontre, e talvez não. (Ostrower, 1990, p. 6) 
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A mesma autora considera que a fonte da criatividade artística é a própria vida 

e que todos os conteúdos expressivos na arte são essencialmente vivenciais e 

existenciais, portanto a criatividade está vinculada diretamente à sensibilidade do 

ser. 

Como se pode observar, os autores mencionados (Rogers; May; Maslow; 

Barron; Perls, Hefferline e Goodman; Zinker Ostrower) parecem estar de acordo que 

criatividade, saúde, vida e auto-realização se inter-relacionam. Fazem menção a 

processos criativos como elementos que ajudam a enfrentar o novo, entrar em 

contato com a essência de cada um, que possibilitam mudança e crescimento, 

favorecendo o autoconhecimento. Além disso, parece que May, Zinker e Ostrower 

preocupam-se com o aspecto transcendente da criatividade, referindo-se, 

respectivamente, “a desejo de ser imortal” (May, 1975, p. 29); “afirmação da 

divindade de cada um” (Zinker, 2007, p. 15) e “intensificação do viver” (Ostrower, 

1989, p. 28). A meu ver, a síntese do pensamento de todos eles a respeito de 

criatividade poderia ser representada pelas palavras poéticas de Ostrower:  

A criatividade é a essencialidade do humano no homem. Ao exercer seu 

potencial criador, trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu fazer, o homem 

configura a sua vida e lhe dá sentido. Criar é tão difícil ou tão fácil como viver. E é do 

mesmo modo necessário. (1989, p. 166)  

 

Qualidades terapêuticas da arte 

 

Diversos autores (Robbins e Sibley, 1976; Kramer, 1977; Naumburg, 1977; 

Rubin, 1978, 1987, 2005; Wadeson, 1980; Edwards, 1987; Case e Dalley, 1990; 

Dubowski, 1990; Daley, 1990, 1996; Liebmann, 2000; Waller e Dalley, 2000; Ciornai, 

1994, 1995, 2004; Malchiodi, 2007) preocuparam-se em mencionar as qualidades 

terapêuticas da utilização da arte no tratamento. Embora nem todas as razões 

relacionadas tenham sido mencionadas por todos os autores, em sua maioria elas 

dizem respeito à arte: por ser forma natural e universal de comunicação (a despeito 

de suas diferenças culturais, econômicas e educacionais); por reduz a tensão e a 

ansiedade (revela idéias e sentimentos sobre os quais as pessoas não têm 

consciência); porque muito do nosso pensamento ser visual (criar é uma forma de 
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externalizar idéias de modo que elas possam ser vistas e assim estimular novos 

pensamentos e sentimentos, bem como identificação e descoberta); porque uma 

imagem vale mais do que mil palavras (é mais fácil captar simbolicamente a síntese 

do que se pretende dizer); porque a imagem tem um “poder mágico” (desde a Pré-

história provoca nas pessoas a sensação de poder); por ser mais fácil dizer algumas 

coisas por meio da arte (afetos assustadores; memórias pré-verbais e proibidas; a 

sombra; sentimentos e situações complexas); por ser mais fácil ver algumas coisas 

na arte; porque a arte de certa forma fomenta o crescimento (por facilitar “insights”); 

por auxiliar a resolver os impasses do tratamento; por reduzir a auto-crítica (posto 

que a pessoa diz o que pensa mais espontaneamente); porque a arte é  concreta e 

duradoura; por fomentar a integração (utiliza os dois hemisférios cerebrais, facilita a 

integração neurológica, bem como entre inconsciente e consciente); por encorajar a 

assumir riscos, experimentar, aprender, mudar e enriquecer a vida; por gerar um 

diálogo consigo próprio e uma afirmação de si no mundo; por ser ponte para 

aspectos positivos e saudáveis. 

Posto que a arte não implica um processo linear, não obedece à regra da 

linguagem verbal (sintaxe, gramática, lógica), podendo expressar muitas 

complexidades ao mesmo tempo; elementos ambíguos, confusos e até mesmo 

contraditórios podem ser colocados no mesmo desenho ou pintura, porque na arte 

não existem regras sobre estrutura ou organização... “A habilidade da arte conter 

elementos paradoxais ajuda as pessoas a integrarem e sintetizarem experiências e 

sentimentos conflitantes” (Malchiodi, 2007, p. 12). 

Ciornai (2004) define como qualidades terapêuticas dos processos que 

ocorrem na atividade artística, entre outras, o fato de a arte: promover mobilização 

de energia, trazendo à tona o que for relevante para a pessoa naquele momento; ser 

objeto intermediário entre cliente e terapeuta, ajudando a estabelecer relações e a 

facilitar a comunicação; permitir “concretamente identificar, selecionar, estruturar e 

organizar os elementos de percepção do mundo, do outros, de nós” (ibidem, p. 81); 

bem como, constituir-se em “fonte de reflexão, identificação e descoberta... pois se 

trata de mensagens complexas, metafóricas ou simbólicas do indivíduo para si e 

para os outros” (ibidem, p. 83). 

Ao privilegiar meios que facilitem a comunicação e a compreensão e propiciem 

uma “realidade alternativa” (Kreitler e Kreitler, 1972; Ciornai, 2004) ou uma 
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comunicação alternativa (Case e Dalley, 1990), busca-se o desenvolvimento do 

potencial criativo e da capacidade de enfrentamento para lidar com a realidade. Criar 

possibilita entrar em contato com o “novo”, o saudável; possibilita configurar e 

reconfigurar o já vivido, dando-lhe novas significações e “amplificando o viver” 

(Ostrower, 1989, p. 28). 

 

Arteterapia 

A arteterapia originou-se da idéia de que as imagens de arte podem ajudar a 

entender quem se é, a expressar idéias e sentimentos que as palavras não podem e 

a enriquecer a vida por meio da auto-expressão. Baseia-se no pressuposto de que o 

processo criativo tem poder de cura inerente; sendo que, muitas vezes, fazer arte 

em si é terapêutico, pode se constituir em experiência que ajuda a melhorar a saúde, 

produzir crescimento e contribuir para o auto-empoderamento. 

Embora não queira minimizar a importância da criatividade no fazer artístico e 

nos processos terapêuticos, considero que grande parte da efetividade da 

arteterapia como recurso que possibilita o auto-conhecimento repousa no fato de o 

produto realizado permitir reflexão tanto a respeito do processo de execução quanto 

do conteúdo a ele atribuído. 

 

A arteterapia é um campo relativamente novo e vários autores (Ulman, 1977; 

Rubin, 1987; Lusebrink, 1990; Wadeson, 1992; Junge, 1994; Andrade, 2000; Waller 

e Dalley, 2000; Valladares, 2003; Ciornai, 2004) já se preocuparam em mapear sua 

história. Parecem estar de acordo que, apesar de os recursos de arte serem 

utilizados desde a Pré-história como meio de expressão e de forma simbólica, a 

utilização em Psicologia iniciou-se com uso diagnóstico (fim do século XIX), 

desenvolvendo a seguir o uso terapêutico na década de 40 (século XX), com a 

realização de pesquisas a partir da década de 70 (Wadeson, 1992; Rhyne, 1992; 

Allen e Gantt, 1992). No Brasil, o uso da arteterapia como tal teve início na década 

de 1970 quando Hana Yaxa Kwiatkowska veio dar cursos sobre arteterapia familiar 

em São Paulo e no Rio de Janeiro; na década de 1980, ocorreram os trabalhos 

pioneiros de Maria Margarida de Carvalho (1995), Joya Eliezer (1995), Ângela 

Philippini (2000) e Selma Ciornai (1994, 1995, 2004). Anteriormente, aqui no Brasil, 
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recursos de arte haviam sido empregados em hospitais psiquiátricos por Osório 

César no Hospital do Juqueri, em São Paulo, desde 1923, com a criação da Escola 

Livre de Artes Plásticas em 1949, e por Nise da Silveira (1981) no Hospital Pedro II, 

Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, desde 1946, sem, contudo, serem 

denominadas como intervenções arteterapêuticas. 

Os arteterapeutas, em geral, acreditam no poder das imagens realizadas 

como ponte para o mundo interno e da criatividade como fator de saúde e 

enriquecimento pessoal. Contudo, muitas vezes utilizam referenciais teóricos 

diversos (de abordagem psicanalítica, Naumburg, 1977, 1987; Robbins, 1976; 

Linesch, 1988; abordagem junguiana, Edwards, 1987; Wallace, 1987; Furth, 2006; 

Arcuri, 2004; Philippini, 2000; arte terapia de abordagem humanista, Rhyne, 2000; 

Betensky; 1973; Ciornai, 2004; de abordagem eclética, Rubin, 1978, 1987, 2005; 

Landgarten, 1981; Wadeson, 1980) acreditam que a “verdadeira arteterapia” deva 

enfatizar um aspecto ou outro do processo (arte como terapia, Kramer, 1971, 1977 

a, b; arte em psicoterapia, Naumburg, 1977, 1987; Ulman, 1977, Landgarten, 1981; 

Ciornai, 2004; Santos, 2004; Norgren, 2004, 1995); atue com populações e 

“settings” completamente diferentes (ateliê terapêutico, Saviani, 2004; atendimento 

familiar, Riley, 1998; trabalho corporal, Ferretti, 2004 a, b; Arcuri, 2004, 2006; 

aprendizagem, Allessandrini, 2004; Arguile, 2000; Fagali, 1997, 2005; trabalho com 

idosos, Fabietti, 2004; Souza, 2005; questões relativas à saúde, Malchiodi, 2000 

1999; Francisquetti, 2005 a, b; Valladares, 2003, 2004, Ferretti, 2004b), ou até 

mesmo enfatizem o trabalho com técnicas específicas (Chiesa, 2004; Giordano, 

2007). A arteterapia pode ser utilizada no diagnóstico; no processo da terapia; em 

intervenções em momentos de crise, pois alguns eventos são tão devastadores que 

as palavras falham e as imagens tornam-se a melhor forma de dizer o que precisa 

ser dito; e em programas de promoção de saúde, como mencionado mais adiante. 

 

Lusebrink (1990) acredita que as diferentes abordagens de arteterapia variam 

de acordo com a ênfase dados aos aspectos criativos da expressão. Cada 

abordagem teórica enfatizará determinado aspecto, de forma coerente com seus 

pressupostos teóricos. 



 

 

58

O fazer artístico permite criar, destruir, transformar, redescobrir e começar de 

novo. Realizar uma atividade artística, por si só, muitas vezes torna-se terapêutico 

por permitir descargas de tensão e possibilitar expressar e representar conteúdos 

internos (sentimentos, pensamentos, fantasias, desejos...) de forma socialmente 

aceita. Kramer, outra das pioneiras, defende o uso da arte como terapia e afirma que 

a “arte é o lugar onde as fantasias tomam forma” (1977, p. 30). Para ela, o objetivo 

da arte é criar um símbolo que contenha e comunique uma idéia. “A idéia depende 

amplamente dos desejos e fantasias da criança, mas o fazer um objeto representa 

uma função egóica complexa que engaja suas habilidades manuais, intelectuais e 

emocionais, num esforço supremo” (ibidem, p. 28). Ela também considera que 

quanto mais elaborado for o trabalho, maior será o envolvimento do criador com sua 

obra e, portanto, este se constituirá em melhor veículo para a comunicação pessoal, 

a catarse e a sublimação. 

Para Ulman (1977), uma das pioneiras da área, a definição de arteterapia se 

articula com a de arte. Segundo ela, a arte é o território de encontro dos mundos 

interno e externo, ou seja, nela as forças psicológicas e mecanismos envolvidos na 

criação artística estão próximos daqueles que subjazem ao desenvolvimento da 

personalidade como um todo. A atividade artística seria uma forma de ordenar o 

caos, um meio de descobrir tanto o “self” quanto o mundo, estabelecendo uma 

relação entre os dois. No processo criativo, as realidades interna e externa se 

fundiriam numa nova realidade. Essa autora acredita que a proporção entre arte e 

terapia pode variar em larga escala no processo de arteterapia: às vezes, a 

complexidade do processo artístico pode ser sacrificada em função de objetivos 

mais imediatos, a comunicação e o “insight” podem ter prioridade sobre o 

desenvolvimento da expressão; já, em outras vezes, a aquisição artística pode ser 

privilegiada. Concordo com essa autora, sobretudo quando ressalta que em 

arteterapia sempre há que se envolver os dois aspectos: o fazer e o refletir.  

Outros arteterapeutas, como os humanistas, dão igual importância ao fazer e 

ao refletir sobre a arte. Rhyne, arteterapeuta gestáltica, também considera o uso do 

material artístico uma ponte entre as realidades interna e externa, mas estimula as 

pessoas a criarem suas próprias formas de arte visual e usá-las como “mensagens 

que enviavam a si próprias” (2000, p. 43). Afirma também que: “a experiência 

artística é para o crescimento pessoal e para a educação e para o aumento da 
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consciência e para a percepção e para a criatividade e para o senso de identidade 

pessoal e para muito mais – e todas estas são partes intrínsecas do processo 

terapêutico global” (ibidem, p. 67). Embora Rhyne assevere que o cliente cria 

imagens que provavelmente são isomórficas com seus padrões de comportamento, 

ou seja, que retratam o que eles vivenciam, acredita que a confirmação dessa 

constatação só será possível no relacionamento que se estabelece entre cliente e 

terapeuta. Ela sugere que a dinâmica das estruturas percebidas nos trabalhos pode 

ser transposta para o reconhecimento de padrões de comportamento, o que pode 

auxiliar o processo de autoconhecimento do cliente; cada linha que você traça é 

unicamente sua, seu desenho tem a ver com você, com a forma como vê, sente, 

pensa e com o jeito como você percebe:  

 

a forma com percebemos visualmente está diretamente relacionada à forma como 

pensamos e sentimos; a correlação torna-se aparente quando representamos 

nossas percepções com materiais artísticos. As figuras centrais que representamos 

emergem de um fundo difuso e nos dão pistas do que é central em nossa vida. A 

forma como usamos linhas, formas e cores em relação umas às outras e ao espaço 

em que as colocamos indica-nos algo sobre como organizamos os padrões de nossa 

vida. A estrutura ou a falta dela em nossas formas está relacionada ao nosso 

comportamento nas situações em que vivemos. Compreender como usamos nossa 

percepção visual para criar formas de arte, pode dar-nos novos “insights” sobre 

como usar nossa percepção para criar vidas mais integradas. (Rhyne, 2000, p. 44) 

 

A expressão de imagens por meio de linhas e formas dá ao indivíduo a 

oportunidade de entrar em contato consigo próprio pelo sentir e por criar um registro 

tangível de sensações, percepções e sentimentos. As memórias do passado são 

trazidas por meio da experiência sensorial. Por meio da expressão artística, o 

indivíduo pode rever essas memórias e integrá-las no presente.  

Para Ciornai, arteterapeuta gestáltica, o trabalho em artes plásticas permite 

identificar o real, mas também “concretamente desestruturar, desconstruir, modificar 

e também reenquadrar (mudar o fundo), reconfigurar, inserir elementos novos e 

eliminar elementos indesejáveis de nossas representações, transformando-as 

criativamente, criando um novo trabalho” (2004, p. 81). Ela acredita que  
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tanto na arte quanto na terapia manifesta-se a capacidade humana de perceber, figurar e 

reconfigurar suas relações consigo, com os outros e com o mundo... misturando o velho com o 

novo, o conhecido com o sonhado, o temido com o vislumbrado, trazendo assim novas 

integrações, possibilidades e crescimento. (ibidem, p.36) 

 

Como Wadeson, considero que: 

 

muita da luta humana, além da simples sobrevivência, parece estar direcionada para 

a criação de significado na vida. Criação de significado, não descoberta de 

significado. Apesar de um objeto ou processo poder ter características intrínsecas, 

somos nós que determinamos a sua importância na forma como estruturamos e 

integramos a experiência. (1980, p. 3) 

 

No processo de arteterapia, ao olhar suas produções, as pessoas são 

auxiliadas a detectar padrões pessoais de comportamento e comunicar seus 

achados: podem perceber expansão e contração, elevação e queda, atividade e 

passividade, aproximação e retraimento, discórdia e harmonia, puxar e afastar, bem 

como uma variedade de desejos, necessidades e impulsos, numa combinação vasta 

e original (Betenski, 1973). Portanto, quem deve determinar o significado do que fez 

é a própria pessoa, pois cada qual projeta ou transfere suas crenças, impressões, 

idéias e sentimentos às imagens que vê. Também não tem sentido buscar a 

realização de produtos finais esteticamente agradáveis segundo padrões externos. 

“Cada sujeito constrói um sistema de referências estéticas com interdições e regras 

que são adquiridas através de seu grupo de pertencimento” (Païn e Jarreau, 1996, 

p. 12). Portanto, é importante que a pessoa que realizou a atividade se satisfaça 

com sua produção. 

A meu ver, o que diferencia o processo de arteterapia do simples uso de 

recursos artísticos é que este se inicia com o pensamento clínico que subjaz à 

escolha da técnica e dos materiais a serem utilizados; valoriza tanto o processo de 

execução como o que a atividade em si pode propiciar, assim como o conteúdo do 

que foi realizado (Rubin, 1987; Norgren, 1995). Além disso, o processo de escolha 

de técnicas, materiais e vivências pode ser facilitado se, além da objetividade do 

pensamento clínico, o arteterapeuta utilizar um modelo conceitual como o 
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desenvolvido por Kagin e Lusebrink (1978) ou o de Kramer (1971) para estruturar o 

que pretende fazer, refletindo sobre a função das propostas escolhidas. 

No modelo proposto por Kagin e Lusebrink (1978), foram avaliados as 

características dos materiais, as dimensões em que variam, se são determinados 

pela forma ou pela quantidade, se necessitam ser mediados ou não e a distância 

reflexiva que proporcionam; o que podem ajudar a promover e em qual nível a 

atividade proposta pode agir (sensório-motor, perceptual-afetivo, cognitivo-simbólico) 

de modo a propiciar o processo criativo. Além disso, enfatizam a importância de 

considerar os aspectos estruturais da atividade a ser realizada (espaço, tempo); 

observar como transcorre sua execução e avaliar o material produzido, de forma a 

respeitar e descobrir o estilo pessoal de cada um; demonstrando interesse; dando 

suporte; privilegiando a autonomia e a independência de pensamento, propiciando 

que alunos possam assumir riscos e decodificar a mensagem simbólica que 

mandam para si. É importante saber como e o que olhar, o que procurar e como dar 

sentido ao que foi observado. 

Kramer (1971) acredita que as sessões de arteterapia devem transcorrer de 

forma livre e espontânea, Mas, acredita que é importante pensar de forma 

sistemática sobre o que é realizado; para tanto diferencia as formas pelas quais os 

materiais de arte podem ser utilizados: como atividades precursoras; para descarga 

de tensão; a serviço das defesas; como comunicação pictórica que suplementa ou 

prescinde das palavras ou como expressão formal (arte no sentido completo da 

palavra) para a produção de configurações simbólicas que sirvam tanto à auto-

expressão quanto à comunicação.  

 

Considerações ao se trabalhar com crianças 

Em geral, crianças gostam de desenhar, experimentar e de se expressar pelas 

atividades plásticas. Muitas vezes, ficam absortas ao “fazer arte”, sentindo-se 

desinibidas, seguras e confiantes para ir atrás de seus interesses e abordar 

problemas e questões as preocupam. Identificam-se facilmente com seus trabalhos, 

são curiosas, normalmente demonstram liberdade ao explorar e experimentar os 

diversos materiais que lhes são oferecidos. Não receiam cometer erros e começar 
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de novo. Sua arte é flexível. Dão a impressão de que para elas a experiência 

artística é algo vital, realmente seu.  

Normalmente, crianças e jovens em geral aceitam com facilidade o convite 

para se revelarem através de meios criativos. Para Rubin (1978), faz parte do 

processo de arteterapia: manipular, formar, nomear, representar, conter (respeitar 

limites), experimentar, consolidar o tipo de representação almejado (configurações 

mais realistas ou não), naturalizar (trazer proporções mais realistas, relacionamento 

espacial mais acurado, tamanhos e cores próximas do real) e personalizar 

(desenvolver estilo pessoal). Nesse processo, é importante determinar o que a 

criança e o jovem estão dizendo ao olhar tanto para o que elas dizem quanto para 

como o fazem. Para isso, é importante estar atento ao: comportamento verbal; ao 

comportamento não-verbal; à interação (entre as crianças, com o adulto e com os 

materiais); à tarefa, materiais, processo, forma e conteúdo do produto; a temas que 

surgem; à atitude em relação ao produto; e ao sentido atribuído. O terapeuta deve 

ser cauteloso com as interpretações, pois algumas vezes o ato de fazer arte é 

suficiente e interpretar significado pode ser contra-produtivo.  

 

A criatividade infantil é uma semente que contém em si tudo o que o adulto irá 

realizar.  

 

Nas crianças, o criar – que está em todo o seu viver e agir – é uma tomada de 

contato com o mundo, em que a criança muda principalmente a si mesma. Ainda que 

ela afete o ambiente, ela não o faz intencionalmente, pois tudo o que a criança faz, o 

faz em função da necessidade de seu próprio crescimento, da busca de ela se 

realizar. (Ostrower, 1989, p.130) 

 

O desenvolvimento criador tem início logo que a criança traça os primeiros 

rabiscos; e o faz inventando suas próprias formas e pondo nelas algo de si própria, 

de um modo que lhe é peculiar. Lowenfeld e Brittain afirmam que  

 

as crianças não precisam ser habilidosas para ser criadoras, mas, em qualquer forma de 

criação, existem graus de liberdade emocional: liberdade para explorar e experimentar, e 



 

 

63

liberdade para envolver-se, emocionalmente na criação... todo produto artístico, se for 

genuinamente o trabalho de um jovem, será uma experiência criadora em si mesma. 

(Lowenfeld e Brittain, 1977, p. 48)  

 

Embora muitas das crianças que participaram do programa realizado na escola 

tivessem facilidade em se expressar plasticamente, algumas denotavam restrição ao 

explorar e experimentar as possibilidades de atividades, materiais e técnicas 

propostas, provavelmente em razão da autocrítica que se faz presente nessa fase de 

desenvolvimento do grafismo em que se encontram (fase pseudonaturalista, 

Lowenfeld e Brittain, 1977). 

Além disso, a atividade criadora possibilita compreender o 

desenvolvimento infantil.  

 

O quadro que um jovem desenha ou pinta é muito mais do que simples traços 

ou pinceladas no papel. É uma expressão da criança total, no momento em que está 

pintando... pode ter uma verdadeira profundidade de sentimento e perfeição. Cada 

desenho reflete os sentimentos, a capacidade intelectual, o desenvolvimento físico, 

a acuidade perceptiva, o envolvimento criador, o gosto estético e até a evolução 

social da criança, como indivíduo. (Lowenfeld e Brittain, 1977, p. 36) 

 

As produções artísticas das crianças mostram como ela é, revelando-a por inteiro, 

sem receio. Para elas, a arte é mais do que um passatempo, é uma comunicação 

significativa consigo mesma, é a seleção daqueles aspectos do seu meio com que 

elas se identificam, e a organização desses aspectos de um novo e significativo 

todo. A imagem no trabalho com crianças e jovens geralmente é a expressão 

externa de algum estado interno inconsciente que ainda não emergiu para o 

consciente. Os “artistas” desenvolvem um relacionamento simbólico com o trabalho 

de arte, que corresponde e espelha a forma como eles se relacionam com o meio 

ambiente (Waller e Dalley, 2000). Eles valorizam bastante esses objetos de arte na 

medida em que guardam significado especial e real. “Eles representam afirmações 

visuais do mundo interno da criança (e jovens). Mas não devem ser usados como 

evidências literais do que ocorre. Na produção de arte, se lida com uma 

sobreposição do mundo interno e externo, uma mistura de realidade e fantasia” 
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(Case e Dalley, 1990, p.3). Desenhos não devem ser utilizados como afirmações 

literais. O significado, a informação vem do relacionamento e pode ser comunicada 

pelas imagens. 

A arte proporciona às crianças uma vasta gama de possibilidades: as 

respostas que procura e as soluções que descobre são suas. O desenho, a pintura 

ou a construção que executam refletem sua crescente capacidade de lidar 

construtivamente com a realidade.  

O ato criativo, além de trazer em si a característica de novidade, deve 

conseguir se adequar a uma determinada situação ou intenção do autor. “A idéia 

criadora é abraçada... porque resolve o problema que o criador se propôs a resolver” 

(Kneller, 1978, p. 23). Vários autores apontam criatividade como correlata à 

resolução de problemas, e entre eles se destacam Lowenfeld e Brittain, 1977; 

Kneller, 1978; Maslow, 1978, 1989; Gardner, 2000; e Zinker, 2007. Uma solução é 

considerada criativa quando produz idéias relevantes, inusitadas, permite ver além 

da situação imediata e redefinir o problema ou algum aspecto dele. Considerada 

dessa forma, a criatividade torna-se similar às técnicas de resolução de problemas 

(Webster-Stratton e Reid, 2004), até mesmo àquela foi utilizada no programa 

desenvolvido na escola (ver Anexo X, p. 20-24). Para Kneller (1978) as fases do 

processo criativo (similares às de resolução de problemas) são as seguintes: 

apreensão (percebe que existe um problema a ser resolvido); preparação (investiga 

a respeito; busca conhecer o que já foi feito a respeito); incubação (explora as 

diversas hipóteses e as informações obtidas, muitas vezes de forma não 

consciente); iluminação (idéia iluminadora ou “insight”); e verificação (distingue se as 

idéias são exequíveis ou se são válidas). 

Vale ressaltar ainda que o modo de apreender o mundo pode variar de criança 

para criança, assim como o repertório de capacidades para resolver diferentes tipos 

de problemas. Gardner (2000) define inteligência como a capacidade de resolver 

problemas ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes 

culturais ou comunitários e afirma que existem estilos cognitivos diferenciados ou 

alguns tipos de inteligência (a saber: linguística, lógico-matemática, espacial, 

musical, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal). Para ele, criatividade é 

uma característica reservada àqueles produtos considerados novidade dentro de um 

domínio, dependendo dos traços de personalidade, da disposição e dos acidentes 
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da demografia. Ele considera que “aquelas crianças que são marginais em sua 

cultura, aquelas que são ambiciosas e determinadas, aquelas que conseguem 

ignorar as críticas e manter a sua opinião ‘correm o risco’ de uma vida criativa” 

(Gardner, 2000, p.55). 

Indivíduos criativos utilizam os mesmos processos cognitivos das outras 

pessoas, mas o fazem de um modo mais eficiente e flexível, e a serviço de objetivos 

ambiciosos e frequentemente bastante arriscados (Perkins, 1981). Contudo, 

parecem levar sua vida de uma forma diferente da maioria das outras pessoas, 

engajam-se inteiramente em seu trabalho, manifestam certa necessidade de fazer 

alguma coisa nova, sabem perfeitamente quais são seus propósitos e objetivos 

fundamentais, são extremamente reflexivos a respeito de suas atividades, do uso do 

tempo e da qualidade de seus produtos (Gruber, 1985). 

 
Arteterapia em um programa de promoção de saúde 
 

Na revisão bibliográfica realizada (Capítulo 2), encontrei vários programas que 

tinham por objetivo a aprendizagem sócio-emocional. Contudo, a maioria deles era 

bastante instrucional. 

Devido a tudo o que foi exposto a respeito de criatividade, arteterapia e da fase 

de desenvolvimento em que se encontra a população com a qual eu desejava 

trabalhar, aliado ao fato de ter como pressupostos que o ser humano é capaz de 

fazer suas escolhas, responsabilizar-se por sua vida e enfrentar adversidades, 

julguei que seria necessário estruturar intervenção na qual o aprendizado pudesse 

ocorrer de forma eminentemente prática e vivencial. Portanto, avaliei que os 

recursos da arteterapia seriam propícios ao aluno, possibilitando-lhe dar sentido às 

suas vivências e descobrir suas próprias respostas durante a execução do 

programa.  

Um dos principais objetivos que norteia meu trabalho clínico é fazer as 

pessoas se reconectarem com o lado criativo, saudável da vida. Penso que dessa 

forma elas podem desenvolver alternativas para lidar com suas dificuldades, 

expressar seus sentimentos, superar seus problemas, adquirindo melhor integração 

consigo e com os outros. Além disso, considero que a transformação só se torna 

possível se elas se sentirem acolhidas, valorizadas, amadas. É a partir daí que o 
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caminho se inicia: a partir do momento em que elas não se sentem julgadas, mas 

aceitas com suas limitações, dificuldades e vontade de crescer. Embora tais 

considerações sejam fruto da reflexão e do posicionamento no enquadre 

terapêutico, pondero que essa “postura terapêutica” possa e deva ser transposta 

para a realidade escolar, tornando-se a tônica do relacionamento entre professor e 

aluno, vindo a facilitar o desenvolvimento de fatores de proteção para evitar 

distúrbios, uma vez  que pode promover o envolvimento com adulto cuidador, 

melhorar a auto-estima, propiciar o auto-conhecimento e a auto-aceitação. 

Essa também é a proposta de Oaklander que busca “ajudar as crianças a 

sentirem-se fortes dentro de si próprias, a ver o mundo a sua volta tal como ele 

realmente é, ajudá-las a assumir a responsabilidade pelas escolhas que existem 

para elas” (1980, p. 77). Ela considera que ao encorajar a criança a ser imaginativa, 

melhora sua habilidade de enfrentar e aprender. Para ela, o ato de desenhar, sem 

qualquer intervenção, é uma poderosa expressão de si mesmo, que auxilia a 

estabelecer a auto-identidade e proporciona uma forma de expressar sentimentos. 

“Com frequência é a própria criança quem mostra o que precisa, pela própria 

atividade que escolhe” (ibidem, p. 77). 

Também consonante com esse posicionamento é o trabalho de Axline ao 

afirmar que:  

 

parece haver uma força interna em cada indivíduo que luta continuamente pela 

completa auto-realização. Essa força pode ser caracterizada como um esforço à 

maturidade, independência e auto-direcionamento… e para atingir a satisfação direta 

desse impulso de crescimento, o indivíduo necessita de permissão para ser ele 

mesmo, da completa aceitação de si (tanto por ele mesmo, como pelos outros) e 

atingir a dignidade, direito nato de todo ser humano. (1972, p. 10)  

 

Para isso, é importante que ele se conheça; torne-se consciente de sua 

postura na vida; perceba-se único (embora compartilhe várias características e 

necessidades com seus semelhantes) e responsável por seus atos e escolhas.  

Penso ser relevante apreciar o ponto de vista dessas autoras (Oaklander e 

Axline), pois, embora não sejam arteterapautas, a abordagem delas, a meu ver, 

pode fundamentar uma intervenção clínica em escola na medida em que coloca no 
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autor a possibilidade de mudança e auto-direcionamento, caminho à maturidade e 

aceitação. Assim sendo, não seria necessário qualificar o professor para ir além de 

seu papel e “interpretar” o processo dos alunos, ou requerer que o programa fosse 

desenvolvido unicamente por psicólogos. Cada um dos alunos, rumo ao 

autoconhecimento e à maturidade, poderá descobrir e criar seu próprio caminho, ou 

seja, seus significados pessoais. 

Avalio que a atividade artística em si, o processo de criação, a reflexão e as 

elaborações feitas sobre processo e produto são fundamentais em um programa de 

intervenção que visa a propiciar autoconhecimento. Pedir que os alunos reflitam 

sobre seu trabalho possibilita-lhes perceber e se apossar de suas características e 

necessidades pessoais, pois a forma como se expressam por intermédio dos 

símbolos, que são universais, é geralmente bastante pessoal.  

 

Ao estruturar o programa a ser realizado em escola, privilegiei a arteterapia em 

razão de três aspectos que considero fundamentais: pelo fato de a arte ser uma 

linguagem universal, que traz pouco viés da linguagem verbal, ou seja, pode ser 

utilizada por qualquer pessoa, mesmo aquela com sérias dificuldades acadêmicas 

(independentemente das condições sócio-econômicas e culturais); por permitir a 

execução de um objeto concreto, que pelo próprio fazer pode melhorar a auto-

estima, pois o indivíduo percebe-se capaz de realizar algo que pode ser admirado 

por ele e pelos outros e que, por persistir ao tempo, poderá ser olhado e avaliado em 

diversos momentos; e, por último, por possibilitar entrar em contato com o universo 

interno, permitindo ao “criador” dialogar e se apossar de seus conteúdos. Como o 

intuito do programa realizado era desenvolver instrumental que pudesse ser utilizado 

por professores em geral (os quais, em sua maioria, são leigos em termos do uso 

terapêutico dos materiais, das técnicas e dos símbolos), considerei de suma 

importância desenvolver atividades que pudessem ter seu significado desvelado 

pelo aluno que as realizou. Dessa forma, penso estar privilegiando o 

autoconhecimento dentro das possibilidades de cada um, bem como o senso de 

responsabilidade por si próprio e o protagonismo social. Assim, foi utilizada a 

arteterapia na concepção deste programa. 

O trabalho foi desenvolvido em grupo, pois como Liebmann (2000), que 

trabalha com grupos de arteterapia, considero que: muito do aprendizado social 
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acontece em grupos; pessoas com necessidades semelhantes podem se apoiar 

mutuamente; integrantes do grupo podem aprender com o feedback dos outros; o 

grupo possibilita a troca e a experimentação de papéis; pode ser catalisador para o 

desenvolvimento de recursos e habilidades latentes; possibilita compartilhar o poder 

e a responsabilidade; e possibilita atender um número maior de pessoas. O grupo 

deve oferecer um ambiente aconchegante e seguro no qual as pessoas se sintam à 

vontade para revelar assuntos pessoais e são prioritários o cuidado e o respeito 

pelos outros, por seus sentimentos e pontos de vista.  

Recursos de arte parecem ser particularmente úteis na pré-adolescência e na 

adolescência, pois promovem a criatividade e a auto-expressão e muitos dos 

conflitos vivenciados pelos jovens envolvem questões relativas à identidade e à 

auto-expressão. Tais conteúdos podem ser abordados por meio da exploração dos 

trabalhos de arte, de forma peculiar, diferente da expressão verbal, pois o uso de 

recursos artísticos permite saídas para a fantasia, podendo auxiliar nas tarefas 

enfrentadas pelos adolescentes (Linesch, 1988).  

Além disso, os alunos nessa faixa etária são capazes de utilizar materiais de 

arte para se comunicar e se expressar simbolicamente. Como Kramer (1971), avalio 

que essa faculdade possa ser desenvolvida pelo uso de meios básicos – papel, 

crayons e tinta. Por isso, por serem materiais de fácil acesso e de baixo custo foram 

privilegiados no programa.  

 

Perspectiva Bioecológica do Desenvolvimento Humano (Brofenbrenner, 

1979/1996) 

Para atuar em escola, levando em consideração todos os aspectos abordados, 

seria imprescindível ter uma visão contextual. Fundamenta a realização deste 

programa de intervenção a Perspectiva Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

(Brofenbrenner, 1979/1996), pois integra aspectos individuais e ambientais, 

contemplando-os nos mais variados âmbitos. Para tal teoria o desenvolvimento é 

concebido a partir da interação dinâmica do contexto, da pessoa, do tempo e do 

processo. 

Quanto ao contexto, neste programa pretendeu-se intervir no microssistema, 

no qual ocorrem os processos proximais pela presença dos outros que são 
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significativos. Por esse motivo foram ouvidas as crianças, seus pais, professores da 

escola em que estudavam na 4ª série e os da escola nova, e colegas dos anos 

anteriores, que já passaram por essa mudança. O intuito foi de, num primeiro 

momento, construir a demanda e depois desenvolver competências, facilitar a 

integração na nova escola e a comunicação entre os diversos sistemas incluídos. 

Assim sendo, acredita-se que a intervenção possa ter atingido o mesossistema, pois 

diferentes microssistemas dos quais a criança faz parte puderam ser ativados 

(família, escola antiga e atual).  

Quanto à pessoa, partiu-se do pressuposto de que suas características 

influenciam a direção e o conteúdo dos processos proximais; para tanto, buscou-se 

facilitar: a ocorrência de forças geradoras, que dispusessem orientações 

comportamentais ativas; o desenvolvimento de recursos, experiências, habilidades e 

conhecimentos que possibilitassem o funcionamento efetivo das crianças nos 

processo proximais; e a criação de demanda que favorecesse o desenvolvimento de 

tais processos, por intermédio das reações efetivas do ambiente social. 

Com relação ao tempo, no programa, ele pode ser observado nas mudanças e 

nas continuidades ocorridas dentro dos processos proximais para cada uma das 

crianças envolvidas (microtempo); na periodicidade desses processos ao longo do 

semestre (mesotempo); e na transição social normativa que é a mudança da 4ª para 

a 5ª série do Ensino Fundamental (macrotempo).  

O processo foi construído ao longo de todo o programa de intervenção pela 

interação de cada uma das crianças consigo mesma (perceber-se e conhecer-se 

mais); com os demais colegas; com os adultos (professores e pesquisadora); e com 

o material elaborado. O objetivo da intervenção era o desenvolvimento de 

competências sócio-emocionais, facilitando o enfrentamento positivo da mudança 

escolar em curto prazo, ou seja, possibilitando a aquisição de habilidades e 

conhecimentos que favorecessem o direcionamento e a condução do 

comportamento do indivíduo no sentido da integração e do controle do 

comportamento. 

Acredita-se que o Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano seja o 

que mais se adequa à realização de intervenções em promoção de saúde, pois, 

como afirmam Poletto e Koller, “enfatiza as peculiaridades desenvolvimentais 

experienciadas pelos indivíduos que se desenvolvem em determinados contextos e 



 

 

70

não os déficits encontrados quando relacionados comparativamente com outros 

indivíduos que vivem em contextos culturalmente esperados” (2006, p. 29). 

 

A sustentação teórica do programa proposto baseia-se na integração de todos 

esses referenciais teóricos: da pesquisa-intervenção (Lévy, 2001), da clínica social 

(Sévigny, 2001), da criatividade, da arteterapia e da perspectiva Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano (Brofenbrenner, 1979-1996) em função de tudo o que foi 

mencionado e por possibilitar abordagem integral da pessoa, levando em 

consideração sua especificidade.  
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Capítulo IV MÉTODO 

Este doutorado teve por finalidade desenvolver um programa de promoção de 

competências sociais e emocionais com o intuito de facilitar a transição da 4ª para a 

5ª série do Ensino Fundamental em curto prazo, bem como avaliar a efetividade 

dessa intervenção. 

O fundamento epistemológico baseia-se na dialética, pois o conhecimento se 

dá na interação social que se estabelece na reciprocidade sujeito/objeto e prioriza a 

práxis humana, a ação histórica e social, guiada por intencionalidade que lhe dá 

sentido, tendo finalidade intimamente relacionada com a transformação das 

condições de existência da sociedade humana (Severino, 2007). Tem como 

pressupostos: a totalidade (as partes pressupõem sua articulação com o todo); a 

historicidade (cada momento é articulado num momento histórico mais abrangente); 

a complexidade (fenômeno é resultante de múltiplas determinações); dialeticidade (o 

desenvolvimento da história não é linear); praxidade (acontecimentos estão 

articulados entre si na temporalidade e na espacialidade e se desenvolvem mediante 

a prática histórica e social, que é a substância do existir humano); cientificidade 

(busca articular entre si todos os elementos do fenômeno estudado, levando em 

consideração o processo histórico-social); e concreticidade (prevalece a práxis 

coletiva no espaço social e no tempo histórico). 

Como mencionado no enquadre teórico, considero método adequado 

para esta investigação a pesquisa-intervenção/qualitativa, no contexto da clínica 

social, pois, nesta, o foco de atenção é a construção da história coletiva em que se 

permite apreender o conjunto de processos como o lugar em que se efetua a 

conjunção entre a história de grupos e de coletividades e a dos indivíduos que as 

constituem (Lévy, 2001). A pesquisa-intervenção dá a palavra ao sujeito, que busca 

o sentido da própria história, reinserindo-o no ato do conhecimento, em um 

movimento que permite apreender ou compreender uma totalidade significativa na 

qual ele mesmo está incluído (Sévigny, 2001). Apesar, de não conduzir a nenhuma 

certeza, insiste na compreensão subjetiva como modo de apreensão do mundo, de 

si e como fator de mudança; enfatiza a singularidade do sujeito e implica o 

pesquisador na busca da estrutura, do sentido e na intervenção. 

Apesar de não se tratar de uma população clínica, este trabalho se caracteriza 



 

 

72

como uma pesquisa clínica por consistir em um processo de conhecimento dos 

significados que o indivíduo atribui a suas crenças e valores, visando a construir os 

fatos psicológicos dos quais ele é fonte em uma estrutura inteligível (Sévigny, 2001). 

 

Participantes 

Na primeira etapa, este programa foi realizado com todos os alunos da 4ª série 

que frequentavam um dos períodos de uma escola da rede pública (75 alunos, na 

faixa dos 9 aos 15 anos de idade). Optei por trabalhar com as três classes que 

frequentavam a escola no período da manhã, por considerar importante dar a 

mesma oportunidade ao grupo todo. Não incluí as duas turmas do período da tarde, 

pois elas participaram do programa realizado em 2004. 

Da segunda etapa, realizada em maio de 2008, quatro meses após o início do 

ano letivo e de a mudança escolar ter ocorrido, tomaram parte ao todo 68 alunos. 

Desses, 41 alunos participaram do programa realizado em 2007 e 27 alunos vieram 

de outras escolas, e estes, naturalmente, se constituíram como grupo controle e 

assim serão denominados a partir de agora. Essa escola foi escolhida em razão do 

maior número de alunos da 4ª série ter sido encaminhado para ela.  

 

Procedimento 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 

Católica, sob protocolo de pesquisa número 254/2007. A direção da escola e os pais 

assinaram termos de consentimento informado (ver Anexos I e II), a fim de participar 

desse estudo, que foi estruturado em duas etapas. 

 

Primeira etapa 

No início da primeira etapa, foi realizado um levantamento para a construção 

da demanda com todos os envolvidos no processo de mudança de escola. 

Inicialmente, foram feitas entrevistas não-diretivas com a orientadora da escola na 

qual os alunos cursaram a 4ª série do Ensino Fundamental; com os professores de 

cada uma das três classes e uma professora substituta; os professores de Arte e de 
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Educação Física e o pessoal que toma conta do recreio. Foi enviado, pelos alunos, 

um questionário aberto a seus pais, a fim de saber quais as preocupações deles em 

relação à mudança escolar.  

Além desse levantamento com educadores e pais, foi realizada com os alunos 

uma relação das expectativas deles para o próximo ano e de temas de seu 

interesse, bem como avaliação sociométrica e a realização de mapa de rede (Sluski, 

1997). Com base em todas essas informações foram elencados temas comuns para 

os alunos, pais e professores e, a partir do cruzamento dessas informações, 

construiu-se a demanda, que foi cotejada com os conhecimentos acerca de 

competência social e emocional, técnicas de resolução de problema e mediação de 

conflitos, minha experiência pessoal em atendimento clínico e arteterapia para a 

construção das atividades do programa de intervenção.  

O programa de intervenção realizado compôs-se por dezoito encontros. As 

linhas gerais do que precisava ser trabalhado e algumas atividades foram 

elaboradas a priori, mas diversos encontros foram construídos ao longo do processo, 

de acordo com a necessidade do grupo, levando em consideração o processo 

criativo e a perspectiva de uma pesquisa intervenção (Lévy, 2001: Sevigny, 2001). 

Para a execução do programa, os alunos foram mantidos em suas respectivas 

salas de aula, as atividades foram desenvolvidas em horário escolar, durante uma 

aula (50 minutos) e cada um dos professores esteve presente, participando de forma 

indireta. As atividades tiveram início em setembro e término em dezembro de 2007. 

No primeiro mês, ocorreram uma vez por semana; como havia disponibilidade da 

escola, a partir do segundo mês foi necessário ampliar o programa para duas vezes 

por semana, em razão da quantidade de conteúdos a serem trabalhados, do ritmo 

das classes e dos feriados do segundo semestre. 

Antes da formatura das 4ª séries, no último encontro com cada uma das 

classes, foi realizado o encerramento do programa com a finalidade de promover o 

fechamento das questões trabalhadas, auxiliando-os, dessa forma, a ritualizar a 

passagem e enfrentar positivamente a mudança escolar. 

Para que fosse possível avaliar a eficácia do programa após ter havido a 

mudança, foram obtidos dados do desempenho acadêmico nas diferentes matérias 

(notas) e frequência escolar de cada aluno durante toda a 4ª série. Também foi feita 
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avaliação de comportamento pelos professores de sala de aula por meio de 

questionário de avaliação (ver Anexo VIII), no qual deveriam nomear alunos de sua 

classe que apresentassem comportamentos relativos: características de 

comportamento (ser bem comportado/bagunceiro; agressivo/briguento/nervoso; 

colaborar/atrapalhar os colegas); comportamento em sala de aula e/ou recreio; 

absenteísmo; participação (participar das atividades/não participar/atrapalhar) e 

desempenho escolar (ter bom desempenho ou não; ter interesse ou não nas 

atividades; fazer ou não as lições de casa). Além disso, foi solicitado aos professores 

informar sua percepção sobre cada um dos alunos (ver Anexo IX), mencionando 

palavra que a seu ver o representasse. Tais dados constituem os indicadores 

usados para que se pudesse traçar um perfil dos alunos, possibilitando comparações 

em relação a seu próprio desempenho após a mudança de escola e para tentar 

averiguar condições de risco em relação à adaptação. 

 

Segunda etapa  

Para averiguar a eficácia do programa realizado, os alunos foram avaliados em 

relação à adaptação em curto prazo quanto a seu próprio desempenho (acadêmico, 

social) e em relação ao grupo controle. Tais avaliações foram feitas em maio de 

2008, quatro meses após o início das aulas na nova escola, portanto após o período 

inicial de adaptação (três meses). 

 

Pretendia-se avaliar o grupo de alunos das 5ª séries nos seguintes aspectos:  

Indicadores quantitativos: 

 

• Desempenho escolar (notas) – os alunos que participaram do programa em 

2007 foram comparados quanto à posição que ocupavam em relação à média 

da classe em 2007 e em 2008; esperando-se que estivessem em posição 

igual ou melhor à do ano anterior. Suas notas também seriam comparadas 

com as notas do grupo controle, esperando-se que tivessem desempenho 

igual ou melhor que o deste.  
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• Taxa de absenteísmo – a média de faltas do grupo que participou do 

programa em 2007 deveria ser igual ou melhor que a média do grupo 

controle. Os alunos também seriam comparados em relação à sua própria 

média de faltas em 2007, esperando-se que estivessem em posição igual ou 

melhor que no ano passado.  

• Indicadores de disciplina (idas para a diretoria; advertências e suspensões) – 

a média dessas ocorrências no grupo deveria ser igual ou melhor que a média 

do grupo controle. Também deveriam ter sido comparados em relação a si 

próprios quanto a ocorrências desses comportamentos em 2007, esperando-

se que estivessem em posição igual ou melhor que no ano anterior. Este 

indicador não pode ser realizado, pois a direção da escola considerou que por 

se tratar de dado pessoal dos alunos, necessitaria de autorização dos pais 

para disponibilizá-las. 

Indicadores quantitativos/qualitativos 

• Lista dos alunos que os professores acreditavam ter participado do programa 

de intervenção e motivo que os levou a pensar em cada um deles -- 

elaborada com a intenção de verificar se os alunos que participaram do 

programa apresentam comportamento diferenciado dos demais. Este 

indicador não se mostrou efetivo, pois, por se tratar de escola de bairro, os 

professores sabiam de quais escolas os alunos tinham vindo e, portanto, 

tinham noção de quais alunos haviam participado do programa de intervenção 

em 2007. 

• Avaliação sociométrica (ver Anexo IV) – cada aluno que participou do 

programa foi avaliado em relação a si próprio no ano em que o programa foi 

realizado e no ano subsequente em relação ao número de escolhas feitas e 

ao número de escolhas recebidas em cada uma das três categorias (com 

quem gosta de conversar, com quem fica no recreio e quem escolhe para 

fazer trabalho em grupo). Esperava-se que os alunos mantivessem ou 

aumentassem o número de escolhas feitas e recebidas. Também foi avaliada 

a distribuição geral do grupo e a inserção social dos alunos, verificando o tipo 

de escolhas feitas, se foram escolhidos pelos colegas ou se estão isolados. 

Era de se esperar que não estivessem isolados. 
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• Mapa de rede (Sluski, 1997, Anexo V) utilizado para verificar de quais 

recursos o aluno dispunha no ano em que o programa foi realizado, se ele  
manteve ou ampliou a rede de apoio e vinculações, incorporando ou não 

indivíduos da escola atual. Por meio da entrevista, buscou-se averiguar como 

estava o relacionamento com o sistema proximal e eventos ocorridos que 

pudessem interferir na adaptação à nova escola. Essa avaliação será 

realizada em encontro individual com o aluno. 

 

Indicadores qualitativos  

A avaliação e a percepção de comportamento foram planejadas com a 

intenção de averiguar a imagem que os professores têm dos alunos. 

• Avaliação de comportamento – os alunos seriam avaliados pelos professores 

das diversas disciplinas (Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, 

Educação Física, Artes) em relação às mesmas categorias utilizadas em 2007 

(ver Anexo VIII): ser bem comportado ou bagunceiro; agressivo, briguento, 

nervoso; colaborar ou atrapalhar os colegas em sala de aula e/ou no recreio; 

participar ou não das atividades; ter bom desempenho ou não; ter interesse 

ou não nas atividades; fazer ou não as lições de casa. Esperava-se que 

tivessem sido avaliados de forma positiva ou neutra pelos professores de 

2008. Também seriam comparados com a avaliação feita pelos professores 

de 2007, verificando se permaneceram na mesma categoria ou se houve 

mudança e em que direção.  

• Percepção de comportamento (ver Anexo IX) -- as palavras usadas pelos 

professores para descrever os alunos foram categorizadas em indicadores 

afetivos e cognitivos, sendo que eles poderiam se posicionar de forma 

positiva, negativa ou neutra em relação a tais indicadores. Seria de esperar 

que fossem avaliados de forma positiva ou neutra pelos professores da escola 

nova. Além disso, foram comparados em relação à imagem que passavam 

para os professores de 2007, verificando-se permaneceram na mesma 

categoria ou se houve mudança e em que direção. 
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• Descrição das escolas antiga e atual (ver Anexo XI) – os alunos foram 

solicitados a descrever sua escola com uma palavra. Esperava-se que 

mantivessem ou melhorassem a visão que tinham da escola. 

• Desenhos: representação da mudança e “eu no mundo”. Os desenhos foram 

avaliados buscando entender o aspecto relacional, a auto-imagem e o 

enfrentamento utilizado do ponto de vista do aluno. Esperava-se que os 

alunos tivessem uma visão positiva ou neutra em relação à mudança e ao 

mundo. 

 

Cada um dos alunos participantes do programa foi entrevistado para se 

comparar os mapas de rede (2007 e 2008), avaliar os desenhos realizados em sala 

de aula (“representação da mudança” e “eu no mundo”) e realizar o questionário 

para verificar a imagem que o aluno faz da escola, como se processou a mudança, 

perceber os aspectos positivos e negativos que ocorreram nessa situação e a atitude 

tomada, a auto-avaliação, bem como problemas ou dificuldades enfrentadas na vida 

e em geral. Para esse encontro contei com o auxílio de estagiários do curso de 

graduação em Psicologia da PUC-SP e todos foram orientados a usar o protocolo 

padronizado (Anexos XI, XII, XIII, XIV, XV e XVII). 

Grandes dispersões seriam analisadas mediante estudos de caso.  

Os pais foram entrevistados por telefone sobre como o filho lidou com a 

mudança escolar e como se encontrava naquele determinado momento (maio de 

2008 – Anexo XVI). Nessa avaliação também contei com o auxílio de estagiários do 

curso de Psicologia da PUC-SP. 

 

Instrumentos utilizados: 

Primeira etapa 

� Questionário aberto para saber as expectativas relativas à mudança escolar – 

crianças (Anexo III). 

� Avaliação sociométrica (Anexo IV). 

� Mapa de rede (Sluski, 1997 – Anexo V). 
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� Roteiro de entrevista não-diretiva com professores e orientadores (Anexo VI). 

� Preocupações relativas à mudança escolar (pais -- Anexo VII). 

� Avaliação do comportamento dos alunos (professores -- Anexo VIII). 

� Percepção do comportamento (professores -- Anexo IX). 

� Atividades de arteterapia (programa de intervenção – descrito nos resultados 

– Anexo X). 

 

Segunda etapa 

Para a classe toda 

• Desempenho escolar. 

• Indicadores de disciplina (advertências e suspensão). 

• Taxa de absenteísmo. 

• Avaliação sociométrica (Anexo IV). 

� Mapa de rede (Sluski, 1997 – Anexo V). 

� Descrição da escola antiga e da atual (Anexo XI). 

� Desenhos “mudança de escola” e “eu no mundo” (Anexo XII). 

� Protocolo a ser realizado com a classe toda (Anexos IV, V, XI e XII). 

Para os alunos que participaram do programa de intervenção em 2007 

Protocolo para encontro individual  

• Inquérito sobre os desenhos (Anexo XIII). 

• Questionário para avaliar os mapas de rede atual e antigo (Anexo XIV). 

• Questionário sobre mudança e adaptação à nova escola; fatos positvos e 

negativos que ocorreram com a mudança de escola; problema ou dificuldade 

atual e atitude tomada e avaliação do programa (Anexo XV). 

• Instruções para uso do protocolo de avaliação do programa para estagiários 

(Anexo XVII). 

Para os pais – roteiro de entrevista por telefone (Anexo XVI) 
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Para professores e orientadores  

• Avaliação de comportamento (Anexo VIII).  

� Percepção do comportamento (Anexo IX). 

 

Avaliação da efetividade do programa de intervenção 

De modo a averiguar a efetividade do programa, que trabalhou com a 

aprendizagem sócio-emocional, os alunos foram avaliados em relação ao grupo 

controle; a seu próprio desempenho; e pelos adultos (professores e pais). 

Em comparação com o grupo controle, era de se esperar que seu desempenho 

tivesse sido tão bom quanto, ou melhor, que o deles. Pretendia-se utilizar os 

seguintes indicadores: sociabilidade (relacionamentos entre pares e hierárquicos), 

absenteísmo; desempenho acadêmico; indicadores de disciplina; habilidade de 

comunicação e flexibilidade; queixas de comportamento (ser bem 

comportado/bagunceiro; agressivo/briguento/nervoso; colaborar/atrapalhar os 

colegas) em sala de aula e/ou no recreio; participação (participar das atividades/não 

participar/atrapalhar); desempenho escolar (ter bom desempenho ou não; ter 

interesse ou não nas atividades; fazer ou não as lições de casa). 

Quanto a seu próprio desempenho, esperava-se que continuassem no mesmo 

patamar ou melhorassem. Além de a avaliação ser realizada diretamente com os 

alunos, foram levadas em consideração as informações e percepções de pais e 

professores. Na avaliação dos adultos, deveriam ter posição positiva ou neutra. Se 

houvesse casos muito dispersantes, seriam realizados estudos de caso, tantos 

quanto o necessário. 

Nos estudos de caso seriam avaliados os trabalhos plásticos realizados pelos 

alunos de acordo com critérios relacionados à criatividade (originalidade; adaptação 

à realidade; elaboração; solução elegante; fluência; flexibilidade); presença de 

indícios de aspectos emocionais (movimento; perspectiva incomum e perspectiva 

interna; fantasia; humor); estrutura do próprio desenho (ocupação do espaço, 

traço...), seu conteúdo e dados obtidos na entrevista (fatos que ocorreram desde o 

fim do ano e possam ter interferido no processo; problemas que enfrenta atualmente; 

amigos e rede de apoio). 
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CAPÍTULO V  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da revisão bibliográfica realizada (Capítulos I, II e III) de minha 

experiência pessoal em atendimento clínico, arteterapia e participação em outros 

programas de promoção de saúde, antes de iniciar o projeto propriamente dito, tinha 

idéia de grandes temas que deveriam ser privilegiados na construção de um 

programa de desenvolvimento sócio-emocional. Entre eles, a meu ver, destacavam-

se: 1) mudança e crescimento como etapas do desenvolvimento humano; 2) 

autoconhecimento (reconhecer e aprender a lidar com os sentimentos; conscientizar-

se a respeito das capacidades, habilidades e competências); 3) relacionamentos 

interpessoais (importância de lidar com assuntos relativos à família, colegas e 

professores; desenvolver empatia e padrões de comunicação efetiva; favorecer o 

convívio e a valorização da diversidade); 4) técnicas de resolução de problemas e 

conflitos; e 5) criatividade (como busca de alternativa para as dificuldades e os 

problemas vivenciados e para possibilitar “insights” sobre o processo vivenciado). 

Esses temas podem facilmente ser distribuídos nas cinco áreas-chave da 

aprendizagem sócio-emocional operacionalizadas por Zins e Elias (2006) e pelos 

pesquisadores do Casel: autoconhecimento; tomada de decisão responsável (avaliar 

e refletir, fazer escolhas construtivas e éticas quanto ao comportamento pessoal e 

social); habilidades de relacionamento (relacionamentos positivos, cooperação, 

comunicação e resolução de problemas); consciência social (empatia, compreensão e 

respeito pelos outros) e auto-regulação (controlar os impulsos, lidar com o estresse, 

ter persistência, lidar com as emoções e comportamentos de modo a atingir seus 

objetivos e manter a motivação). A meu ver, não havia a priori nenhuma ordem em 

que eles deveriam ser abordados. 

Apesar desse respaldo teórico, privilegiei iniciar esse programa com a 

construção da demanda por parte dos alunos, pais e corpo docente da escola 

(professores, coordenação e bedéis), pois considero que dessa forma o programa 

estaria embasado também em seus interesses. Tal escolha fundamenta-se no 

enquadre teórico escolhido: o Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano 

(Broffenbrenner, 1979/1996) que considera importante entender o sujeito em seu 

contexto, no sistema proximal (ver p. 68–70) e por essa ser uma pesquisa-
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intervenção clínica, na qual o conhecimento vai sendo construído com o sujeito (Lèvy, 

2001; Sèvigny, 2001). 

Como mencionado na Introdução, ao elaborar o programa de desenvolvimento 

de competência sócio-emocional tive a intenção de trabalhar algo que fosse básico e 

proveitoso para os alunos em geral e, posteriormente, que pudesse vir a ser realizado 

por educador em sala de aula, não requerendo um especialista para sua aplicação, 

apesar do enfoque clínico que permeia sua elaboração. Desse modo, escolhi 

atividades simples, de fácil execução e compreensão. O recurso de arte foi 

privilegiado, pois considero que facilita a expressão de emoções e sentimentos, por 

prescindir das palavras e ter pouco viés relativo ao domínio verbal ou acadêmico; 

além de possibilitar que os próprios alunos dêem significado para o que realizam. 

Assim este capítulo obedece à seguinte ordem, apresenta: 1) caracterização da 

população; 2) construção da demanda, com as atividades realizadas com alunos, pais 

e professores; 3) programa de aprendizagem sócio-emocional, destacando tema, 

objetivo, atividade e processo de cada uma das dezoito atividades realizadas; 4) 

avaliação do programa de intervenção, levando considerando os diversos aspectos 

mencionados no método e os dados obtidos com alunos, grupo controle, pais e 

professores.  

 

Caracterização da população 

A primeira etapa do programa foi realizada com 75 alunos que cursaram a 4ª 

série de uma escola municipal no período da manhã em 2007. Desses, 34 eram 

meninos e 41, meninas; com idades variando  entre 9 e 15 anos; distribuídos em três 

classes. 

Cada uma das classes tinha características específicas. A turma 4A (com 26 

alunos, dos quais 9 meninos e 17 meninas) era tranqüila; estava pelo segundo ano 

consecutivo com a mesma professora. Os alunos pareciam interessados em 

aprender, realizando com disposição tudo o que lhes era solicitado, colaboravam, 

demonstravam interesse e traziam sugestões e reflexões sobre o que estava sendo 

feito. A professora parecia exercer prática educativa tranquila e assertiva, 

demonstrando estar emocionalmente envolvida com seus eles. 
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A turma 4B (com 24 alunos, sendo 12 meninos e 12 meninas) estava com o 3º 

professor nesse ano escolar. A primeira professora se aposentou, o segundo mudou 

de atividade profissional e o terceiro (responsável pela classe) não podia estar 

presente todos os dias, por isso contava com uma substituta (quarta professora), que 

ficava com a classe dois dias por semana. Os alunos dessa turma apresentavam 

dificuldades relativas à aprendizagem e ao desempenho acadêmico, eram mais lentos 

para compreender as instruções e realizar as atividades, mais imaturos e dispersos, 

requisitando, muitas vezes, atenção individualizada e aprovação dos professores. 

Embora não estivesse presente todos os dias (por motivos de ordem pessoal e com o 

consentimento da direção), o professor responsável pela classe tentava exercer sua 

autoridade e dar atenção a cada um deles, mas o grande número dos que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem,  e a necessidade de apoio emocional 

exacerbada da classe pareciam dificultar essa empreitada. A professora substituta 

demonstrava boa vontade em relação aos alunos, buscava atender suas 

necessidades e desenvolver uma prática educativa consistente, embora, por vezes, 

parecesse estar numa situação incômoda, por se encontrar numa transição e aquela 

não ser a sua classe.  

A turma 4C era composta por 25 alunos (13 meninos e 12 meninas). Esses 

alunos eram os mais desenvolvidos fisicamente, mas também os mais desafiadores, 

com dificuldade para se concentrar e motivar para fazer o que era solicitado. Essa 

classe era bastante questionadora, agitada e os alunos apresentavam 

comportamentos disruptivos (para se ter uma idéia, logo no início do programa, ainda 

na fase de avaliação, um dos alunos foi expulso da escola por agredir uma professora 

substituta e o pessoal da direção). A professora responsável pela classe estava com 

eles desde o início do ano, demonstrava ser bastante exigente em relação a seu 

desempenho acadêmico, exercia atitude autoritária em relação ao comportamento 

dos alunos. 

A quantidade e a variedade de alunos, a diversidade de características pessoais 

e de cada uma das classes em relação ao comportamento, assim como o seu 

envolvimento com o programa e os desafios apresentados enriqueceram o trabalho 

realizado. Acredito que por isso o programa de intervenção proposto possa se 

adequar às mais diferentes populações e contextos, pois muitas das atividades foram 

estruturadas para atender a essas diversidades. 
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A segunda etapa do estudo foi realizada em maio de 2008, quatro meses após a 

mudança de escola. Dela participaram 68 alunos, sendo  41 alunos deles integraram 

do programa realizado em 2007, 22 eram meninas e 19, meninos. Dos 27 alunos que 

vieram de outras escolas e constituíram o grupo controle, 9 eram meninas e 22, 

meninos. As idades variaram de 10 a 13 anos. 

A turma 5A, de acordo com a orientadora pedagógica, tinha alunos com maiores 

dificuldades acadêmicas. A turma 5B apresentava melhor desempenho escolar, mas 

problemas maiores de comportamento, sendo uma classe mais agitada e 

questionadora. 

 

Construção da demanda 

Conforme mencionado no procedimento, para a construção da demanda foram 

realizadas atividades com os alunos, com o corpo docente e com os pais. As 

atividades realizadas com os alunos foram: levantamento de temas de interesse; 

expectativas em relação à mudança (Anexo III), leitura sociométrica (Anexo IV) e 

mapa de rede (Sluski, 1997, Anexo V). Com o corpo docente foi realizada entrevista 

semidirigida sobre a mudança escolar (Anexo VI) e com os pais, o levantamento das 

preocupações relativas à mudança escolar (Anexo VII). Embora os dados obtidos 

nessa construção tenham sido tabulados após a realização da atividade em si e 

mostrados aos alunos apenas durante o programa de intervenção, escolhi colocá-los 

no fim da descrição de cada uma das atividades para facilitar a compreensão e a 

discussão. 

 

Atividades realizadas com os alunos 

Levantamento de temas de interesse. 

Realizei essa atividade para conhecer os temas de interesse dos alunos, pois, a 

meu ver, seria fundamental o programa de intervenção contemplar tais aspectos, de 

forma a motivá-los a participar e ser mais efetivo. 

Expliquei para cada uma das turmas que estava cursando o doutorado, como 

era esse curso e que para conseguir o título, além de cursar diversas matérias, 
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deveria fazer uma pesquisa. Contei-lhes que estudando assuntos de meu interesse, 

percebi a necessidade de auxiliar alunos a lidarem com as mudanças que enfrentam 

na vida e por isso havia decidido fazer minha pesquisa nessa área. Como eles 

estavam crescendo, entrando na adolescência e passando por uma situação de 

mudança, pensei em desenvolver com eles um programa para ajudá-los a se 

relacionarem melhor com os outros -- colegas e professores, atuais e novos 

(desenvolver competências sociais). Para realizar esse programa e tornar o trabalho 

mais interessante, precisaria saber os assuntos sobre os quais gostariam de 

conversar e da ajuda deles na execução das atividades.  

Solicitei, então, que cada aluno escrevesse os três assuntos que mais lhe 

interessavam naquele momento. Frisei a importância de cada um dar a sua opinião: 

que não seria necessário se identificar; que não havia opinião certa ou errada; que 

conversaríamos sobre os temas que fossem mais importantes para todos no 

programa e que, num momento propício, mostraria o resultado desse levantamento 

para eles. 

A tabela a seguir mostra os temas identificados nas três classes, segundo sua 

freqüência; o ordinal refere-se à posição do tema para a sala ou para a turma em 

geral: 

Tabela 1 – Temas de Interesses dos alunos  

Temas Turma A Turma B Turma C 4ª série 

Adolescência 5 (1º) 2 2 9   (3º) 

Escola e professores novos 5 (1º) 1 2 8   (4º) 

Amigos 4 (2º) 1 17 (1º) 22 (1º) 

Jeito das pessoas 4 (2º) - 2 6   (6º) 

Futuro e projeto de vida 3 (3º) 1 3 7   (5º) 

Namoro 2 13 (1º) 7 (2º) 22 (1º) 

Sexo/amizade colorida 1 11 (2º) 7 (2º) 19 (2º) 

Família 1 4 (3º) 2 7   (5º) 

Violência/brigas 1 - 6 (3º) 7   (5º) 
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É interessante observar que a incidência de temas variou de acordo com a 

turma, confirmando as características específicas de cada uma delas. Assim, vale 

destacar que: “jeito das pessoas” e “futuro e projeto de vida” foram mais mencionados 

na turma A (a mais tranq6ila e preocupada com desempenho acadêmico); “família” 

para a turma B (mais imatura e com maiores dificuldades de aprendizagem) e 

“violência e brigas” para a turma C (os mais desafiadores). Os temas de interesse das 

turmas são típicos dessa fase da vida: amizade e namoro e sexo e adolescência 

confirmam a necessidade de se trabalhar tais assuntos, vindo ao encontro de minha 

experiência profissional e dos dados obtidos na revisão bibliográfica 

 

Levantamento de expectativas em relação à mudança (Anexo III) e cartaz coletivo. 

Essa atividade foi realizada por se considerar imprescindível conhecer as 

expectativas dos alunos em relação ao próximo ano e para que o programa buscasse 

desenvolver habilidades que os auxiliassem a atingir seus objetivos. 

Solicitei que cada aluno escrevesse duas expectativas pessoais em relação ao 

próximo ano. A seguir, a turma foi dividida aleatoriamente em cinco grupos, para a 

realização de um cartaz com as expectativas do grupo. Ao final, cada grupo expôs 

suas opiniões para a classe toda e todos puderam compartilhar como aquelas são 

parecidas, se complementam. 

A tabela a seguir mostra as expectativas de cada uma das turmas e de todas as 

4ª séries. O ordinal refere-se ao número de vezes em que o item foi mencionado. 

Tabela 2 – Expectativas e medos dos alunos 

 

 

Expectativase medos  Turma A Turma B Turma C 4ª séries 

Não se dar bem com colegas 9 12 14 35 (1º) 

Não se sair bem na escola/não 

aprender 

6 12 14 32 (2º) 

Professores exigentes ou chatos 7 4 7 18 (3º) 

Sentir saudades 2 11 - 13 (4º) 

Colegas baterem - 1 11 12 (5º) 

Medo de mudar/não dar certo 4 2 2 8   (6º) 

Não gostar/não se acostumar esc. 6 - 1 7   (7º) 
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As expectativas dos alunos das três turmas dizem respeito às relações entre 

pares e hierárquicas e ao desempenho escolar. Assim sendo, o programa deveria 

privilegiar os relacionamentos interpessoais, bem como procurar contribuir para o 

desempenho acadêmico adequado, uma vez que o desenvolvimento sócio-emocional 

pode facilitar o processo de aprendizagem. (Elias, Bruene-Butler, Blum e Schulyer, 

1997; Leger, 1999; Abarca, Marzo e Sala, 2002; Weissberg et al., 2004; Greenberg et 

al., 2005; Zins, Weissberg, Wang e Walberg, 2004). Além disso, vale ressaltar que 

algumas expectativas apareceram de forma exclusiva em cada uma das salas e 

reforçam suas características marcantes. Na sala A foi mencionada a preocupação de 

não gostar/não se acostumar na escola e de os professores serem exigentes 

(enfatizando a preocupação com os estudos); na sala B, sentir falta/saudades dos 

professores (realçando aspectos do rompimento) e na C, os colegas baterem 

(destacando o comportamento desafiador). 

Com relação à execução dos cartazes, todos os grupos levantaram aspectos 

relevantes; mas na turma A a atividade parece ter sido a soma de trabalhos 

individuais; na B, conseguiram trabalhar bem em grupo, mas necessitaram de mais 

tempo, e na C, a proposta a princípio causou alvoroço em todos, mas depois 

conseguiram se organizar e realizar a atividade em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cartazes: “O que desejo para o próximo ano” 
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Avaliação sociométrica (Anexo IV) 

Realizei essa atividade com o intuito de conhecer a dinâmica da classe e 

avaliar o programa após a mudança; pois poderia comparar os alunos com eles 

mesmos quanto à variação ou não, em relação à inserção no grupo de um ano para o 

outro. 

Solicitei que cada aluno escrevesse o nome de três colegas que escolheria 

para conversar na sala de aula, ficar no recreio e fazer trabalho em grupo na 

escola. Mediante a leitura sociométrica foi possível ter uma noção de como se 

estabeleciam as relações interpessoais em sala de aula, quem eram os alunos 

escolhidos (populares), os rejeitados e os neutros. Na turma A, um aluno foi 

rejeitado (menino); três meninas eram bastante populares em todas as categorias e 

os grupos pareciam girar em torno delas. Na turma B foram rejeitados dois alunos 

(um menino e uma menina); havia duas meninas populares, escolhidas por vários 

colegas para todas as categorias e havia vários grupinhos com escolhas 

recíprocas. Na turma C, três meninos foram rejeitados e três meninas eram 

populares; mas as escolhas eram mais difusas. 

 

Mapa de rede (Sluski, 1997 – Anexo V). 

O intuito dessa atividade foi perceber qual a rede de apoio dos alunos e, 

porventura, se haveria modificação de um ano para o outro. 

Para a execução do mapa de rede, distribuí uma folha com o desenho do 

mapa e solicitei que cada um deles representasse as pessoas que são importantes 

em sua vida, indicando quem são. Como o mapa de rede foi aprofundado em 

entrevista individual feita com cada um dos alunos após a mudança escolar ocorrer, 

nessa fase foi possível apenas averiguar a presença ou não de rede e sua densidade, 

o que poderia indicar fator de proteção ou vulnerabilidade em face da mudança 

escolar. Não foi possível observar alguma diferença entre as classes. 

Com base nas informações obtidas com os alunos, confirmou-se a 

necessidade de trabalhar aspectos que facilitem os relacionamentos interpessoais 

(comunicação, respeito à diversidade e empatia, entre outros), os aspectos 

relacionados à mudança, ao autoconhecimento (reconhecer e aprender a falar dos 

seus sentimentos) e à solução de conflito. 
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Atividades realizadas com o corpo docente  

Essas entrevistas semidirigidas (Anexo VI) foram realizadas com o corpo 

docente pelo fato de ele fazer parte do sistema proximal dos alunos, conviver 

diariamente com eles e porque sua opinião seria importante para que se pudesse 

conhecê-los e saber quais suas necessidades. Foram entrevistados: a coordenadora 

pedagógica, os quatro professores de classe, os professores de Educação Física e de 

Artes e as duas funcionárias (bedéis) que tomavam conta dos alunos durante os 

períodos de entrada, recreio e saída. Pediu-se que cada profissional mencionasse 

suas duas preocupações principais em relação aos alunos no que diz respeito à 

mudança de escola no ano seguinte. As preocupações mencionadas, levando-se em 

consideração o maior número de escolhas, foram:  

1. imaturidade e carência afetiva dos alunos para lidar com escolas com 

estrutura mais impessoal (mencionado por seis pessoas);  

2. maior número de professores e exigência acadêmica maior (mencionado por 

cinco pessoas);  

3. dificuldade de entrosamento em novos grupos em face dos comportamentos 

agressivos apresentados e problemas com socialização (mencionado por 

quatro pessoas); 

4. preocupações relacionadas à disciplina/dificuldade de respeitar normas 

(mencionado por duas pessoas) e à sexualidade (mencionado por duas 

pessoas). 

Ao todo, foram entrevistados nove profissionais. Apesar de as diferenças 

comportamentais entre as classes ser nítida, a maioria dos professores não parecia 

se restringir às preocupações com seu próprio grupo, mas às turmas das 4ª séries 

como um todo. 

Atividades realizadas com os pais. 

Fez-se um levantamento das preocupações dos pais em relação à mudança 

escolar dos filhos, pelo fato de eles fazerem parte do sistema proximal dos alunos e, 

provavelmente, terem contribuições relevantes sobre seus filhos. Além disso, havia o 

interesse em procurar abrir um canal de comunicação entre pais e filhos sobre a 
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mudança escolar, pois estabelecer um relacionamento próximo com adulto cuidador 

poderia constituir fator de proteção diante da situação de transição. 

Foi enviada aos pais uma carta (Anexo VII), explicando o programa e solicitando 

que mencionassem duas de suas preocupações em relação à mudança de escola de 

seus filhos no ano seguinte. Nem todos deram retorno, apenas 25 cartas foram 

devolvidas. É interessante observar que os pais da classe A foram os que mais 

responderam (ou, ao menos, cujos filhos entregaram as resostas – 11 cartas), assim 

como os que mencionaram mais preocupações (39 aspectos mencionados). Da 

classe B voltaram 8 cartas e da C, 6 e eles se limitaram a mencionar as duas 

preocupações solicitadas. Para os pais de todas as 4ª séries, o que mais causa 

preocupação é: 

1. Desempenho escolar (16 escolhas) 

2. Envolvimento com drogas (14 escolhas) 

3. Relacionamento com adolescentes mais velhos (10 escolhas) 

4. Amizades (9 escolhas) 

5. Adaptação à nova escola e preocupação com a ida para a escola (6 escolhas) 

A tabela a seguir apresenta as preocupações dos pais em relação à mudança 

escolar. O número ordinal refere-se às vezes em que determinado aspecto foi 

mencionado. 

Tabela 3 – Preocupações dos pais 

 

 

Preocupações Turma A Turma B Turma C Total 

Desempenho escolar 10 (1º) 4 (1º) 2 (3º) 16 (1º) 

Relacionamento com 

adolescentes mais velhos 

6 (2º) 2 (3º) - 8    (2º) 

Adaptação à nova escola 5 (3º) 1 - 6    (3º) 

Drogas 2 3 (2º) 3 (1º) 8   (2º) 

Amizades 3 1  2 (2º) 6   (3º) 

Ida para a escola 2 1  1 4 

Sexo  - 2 (2º) - 2 

Violência 4 2 (2º) 2 (3º) 8   (2º) 
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Foi possível observar diferenças entre as classes também nas preocupações de 

seus pais. Embora as preocupações sejam comuns a todos, os pais da turma A 

parecem estar mais preocupados com desempenho acadêmico; os da B, com 

assuntos relativos a drogas, sexo e violência e os da C, com amizades, drogas e 

violência; o que pode indicar o provável nível de controle ou influência que eles 

exercem sobre seus filhos. 

Ao levar em consideração todos os dados obtidos, pude observar que os temas 

e expectativas se repetem, embora cada um dos grupos enfatize aspectos 

específicos. A fim de comparar as preocupações de todos os envolvidos no processo, 

agrupei-os no quadro a seguir. Coloquei na categoria “socialização” os temas relativos 

a amizades, envolvimento com drogas, violência e relacionamento com adolescentes 

mais velhos.  

No quadro a seguir, é possível observar dados e preocupações mencionados 

por estudantes, professores e pais. 

Quadro 1– Temas de interesse e preocupações relativas à mudança escolar 

 

 

TEMAS INTERESSE/PREOCUPAÇÕES PREOCUPAÇÕES 

 Alunos Pais Professores 

Adolescência 

Namoro X   

Sexualidade X   

Projetos p/ futuro X   

Mudança escolar 

Desempenho X X X 

Exigência professores X   X  

Socialização 

Violência 

Drogas 

Relação mais velhos 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X  

 

Adaptação X X X 

Disciplina   X 

Imaturidade   X 

Saudades / medo X   

Ida para escola  X  

 

Em síntese, a preocupação com desempenho escolar, socialização e 

adaptação é geral para os três grupos. Para os alunos é específico o interesse em 

temas relativos à adolescência, assim como a preocupação em sentir saudades e o 
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medo de mudar. Pais parecem ficar especialmente apreensivos com envolvimento 

com drogas e ida para escola, pois vários alunos passarão a ir sozinhos. Já  o corpo 

docente parece se preocupar com a imaturidade dos alunos e assuntos relativos à 

disciplina. 

Ao refletir sobre as informações obtidas com a elaboração da demanda, pude 

confirmar que os temas antecipados, com base na revisão bibliográfica e em 

trabalhos anteriores (Souza, 2007; Norgren, 2007): mudança e crescimento; 

autoconhecimento; relacionamentos interpessoais; técnicas de resolução de conflitos 

e criatividade mostraram-se relevantes para a construção do programa de 

intervenção, pois, além de se sobressaírem no contexto teórico, vinham ao encontro 

das necessidades expressas pelos participantes. A meu ver, esses constituíam os 

grandes blocos a serem trabalhados no programa. Contudo, seria importante agregar 

aspectos que surgiram, como: no tema relacionamentos interpessoais seria 

importante versar sobre amizades, relacionamentos amorosos e necessidades 

emocionais; e em mudança e crescimento, enfatizar o medo de mudar, bem como as 

perdas e os ganhos que a mudança pode acarretar. 

A partir da demanda, foi elaborado o programa de intervenção, cotejando 

algumas atividades que já haviam sido realizadas em outros programas com algumas 

planejadas especificamente para esse grupo. As atividades tiveram de ser adequadas 

às necessidades e ao ritmo de cada uma das turmas, de modo que se pudesse 

trabalhar com as três classes relativamente ao mesmo tempo.  

Ao iniciar o programa, eu tinha a noção clara do que precisaria ser trabalhado, 

mas não do processo, nem de como as atividades se desenrolariam ou do número de 

encontros necessários, o que foi sendo elaborado passo a passo. Assim sendo, 

afirmo ser esta uma pesquisa-intervenção (Lèvy, 2001; Sèvigny, 2001), pois 

elaborarei noções teóricas e tive-as como referência, privilegiando a compreensão 

subjetiva como modo de apreensão do mundo e como fator de mudança, buscando 

participar na construção de sentido atribuído pelos alunos à sua história, instaurando 

um diálogo, possibilitando que falassem e discutissem suas experiências. No trabalho, 

a palavra foi dada ao sujeito (alunos, pais e professores), que buscou dar sentido à 

sua própria história, reinserindo-se no ato do conhecimento, num movimento que 

permite apreender ou compreender uma totalidade significativa, na qual ele mesmo 

está incluído (Lèvy, 2001; Sévigny, 2001). 
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Atividades do programa de aprendizagem sócio-emocional 

O programa, propriamente dito, compôs-se de dezoito atividades realizadas com 

cada uma das turmas em separado. No início de cada uma das atividades (exceto na 

primeria, na qual se fez a apresentação do trabalho e  dos dados obtidos na 

demanda) foi realizada uma síntese do ocorrido no último encontro e no final, um 

breve comentário do ocorrido nesse dia e de como cada classe trabalhou. Embora 

algumas atividades tenham sido baseadas em outras, desenvolvidas em outros 

programas, todas foram adaptadas a esse contexto. 

Para estruturar as atividades do programa, pensei em trabalhar os conteúdos do 

geral para o específico, ou seja, primeiro um encontro com a classe toda e no 

momento seguinte, retomar esse mesmo conteúdo, em termos pessoais, com o 

preenchimento do caderno de atividades (Anexo X), realizado especificamente para 

esse programa, com atividades relativas a cada um dos temas desenvolvidos. Assim, 

na maior parte das vezes, as atividades do caderno de atividades foram realizadas 

após o conteúdo ter sido trabalhado com a classe como um todo; às vezes, isso 

ocorreu em um encontro, outras vezes no mesmo dia, servindo para reter e 

desenvolver o aprendizado, incorporando aspectos da atividade anterior. Apenas no 

fim do programa, por falta de tempo hábil para desenvolver a atividade de conflito, o 

caderno foi utilizado para desencadear a atividade. Essa estrutura, a meu ver, 

possibilitaria reforçar o aprendizado, bem como a reflexão pessoal, abrindo espaço 

para “insights” sobre o momento de vida. Cada um dos alunos teria a possibilidade de 

comentar ou não o que foi realizado com quem desejasse. 

Optei por criar um caderno de atividades por considerar que este: possibilita 

reforçar o aprendizado dos conteúdos; permite refletir e ter “insights” sobre o que foi 

trabalhado; e criar registros duradouros, que permitem a retomada de conteúdos em 

outros momentos, assim como a troca (comunicação) com outros significativos (pais, 

amigos, familiares). Esse seria o “objeto” criado, que traria em si o registro de 

algumas atividades de arteterapia realizadas. Ele poderia ser feito por todos os 

alunos, inclusive por aqueles com dificuldades acadêmicas. Poderia também 

representar uma ponte para o mundo interno, algo do qual os alunos se orgulhassem, 

auxiliando na melhora da auto-estima e do autoconhecimento. O caderno foi montado 

paulatinamente a cada encontro e os alunos receberam-no completo apenas no fim 

do programa. 
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Como realizei o programa em escola da rede pública e pelo fato de haver 

discrepância em termos financeiros entre os alunos, em todos os encontros coloquei à 

disposição deles o material plástico básico (lápis preto, lápis de cor variados, giz de 

cera, pastel, caneta hidrográfica fina e grossa, tintas, cola, tesoura) para que 

pudessem escolher o que desejavam utilizar. Concordo com Kramer (1971) que os 

alunos dessa fase são capazes de usar com facilidade esses materiais para se 

comunicarem e se expressarem simbolicamente. Além disso, tais materiais e as 

atividades de arte poderiam privilegiar, de acordo com Kagin e Lusebrink (1978), os 

níveis perceptual-afetivo e cognitivo-simbólico, de modo a facilitar e a propiciar 

autoconhecimento e “insights”. 

A seguir, apresenta-se a descrição de cada atividade, mencionando tema, 

objetivos, atividade em si (o que foi realizado) e processo, no qual expliquei como a 

atividade foi estruturada, como transcorreu durante a execução do programa e 

eventuais reflexões teóricas. 

 

1ª atividade -- Seres humanos e suas necessidades. 

Objetivos:  

• Conscientizar-se a respeito das necessidades básicas de todos os seres 

humanos e compreender que a forma como essas necessidades são atendidas 

muda de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada pessoa. 

• Reconhecer que as pessoas são iguais e diferentes em vários aspectos e, 

apesar das diferenças, podem compartilhar uma série de coisas.  

• Perceber suas necessidades pessoais e que os relacionamentos interpessoais 

podem ser facilitados se cada um se conhecer melhor.  

 

Atividades:  

• Apresentação de cartazes com pessoas de diferentes faixas etárias. Atividade 

adaptada do programa realizado nessa mesma escola em 2004, (Souza, 

2007). 
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• Realização da capa do caderno de atividades (desenvolvida para este 

programa). 

Apresentei cartazes com pessoas de diferentes faixas etárias, propiciando 

conversar sobre: características que têm em comum (todo mundo pensa; tem 

sentimentos; aprende; enfrenta dificuldades, sendo que algumas delas resolvem 

sozinhas ao passo que outras precisam de ajuda) e as diferentes (idade, sexo, 

tamanho...); necessidades básicas (todo mundo precisa de saúde, educação, 

moradia, lazer, ser amado/cuidado, ter amigos); o que é possível fazer com pessoas 

da mesma faixa etária e com pessoas de faixa etária distinta (ser amigo, ajudar, 

cuidar...); perceber que, à medida que se cresce, as necessidades continuam as 

mesmas, mas altera-se a forma como elas se atualizam, por exemplo: é importante 

continuar tendo alguém que cuide, mas é preciso aumentar a autonomia e 

responsabilizar-se por seus atos; é importante ter amigos, mas também ter alguém 

especial; aprender que não é qualquer amigo que serve, que é importante aprender a 

dizer não; que é necessário conhecer a si mesmo para saber no que se pode ou não 

se pode ceder.  

A realização da capa do caderno de atividades foi criada especificamente para 

esse programa e teve como tema: “Do que você precisa”, podendo ser realizada com 

colagem de papéis coloridos e fios de lã. Contei aos alunos que ao longo do programa 

realizaríamos um caderno de atividades, no qual ficariam registrados todos os 

conteúdos trabalhados. Dessa forma, teriam a possibilidade de olhar esse material em 

outros momentos ou até de mostrá-lo para outras pessoas (pais, irmãos, amigos...). A 

fim de fazer a capa do caderno, pedi que cada um deles pensasse no que queria para 

sua vida, do que precisava e que representasse isso no papel, da forma que quisesse 

-- poderia ser algo abstrato (simbólico) ou figurativo, e que não havia jeito certo para 

fazer a atividade. 
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Figura 3 – Capas do Caderno de atividades “Do que você precisa.” 

Processo:  

Antes de iniciar a atividade propriamente dita, apresentei a tabulação dos dados 

obtidos na demanda (alunos, pais e professores), para que fosse possível  

estabelecer com eles um contrato, ou seja, para que pudessem saber por que e para 

que o programa estava sendo realizado e estabelecer as diretrizes de como 

aconteceria cada um dos encontros (estrutura das atividades, dia, horário, duração). 

Considero que dessa forma eles poderiam passar a ter consciência do que estava 

acontecendo, podendo se comprometer e se transformar em agentes da própria 

história. Os alunos das três classes ficaram bastante interessados ao conhecer a 

escolha de temas das 4ª séries em geral, a da sua sala e a das outras. Conversaram 

animados sobre semelhanças e peculiaridades. Vale mencionar que alunos das 

turmas A e C, ao olharem os cartazes com os dados de cada uma das turmas, 

tiveram “insights” interessantes sobre seu comportamento (mencionaram por 

exemplo: “Ah, não era para menos, eles são preocupados com os estudos.”; ou “Eles 

são os que mais se metem em confusão.”; “São muito apegados ao professor.”). 

Decidi iniciar o programa com o bloco temático que, em minha opinião,  era o 

mais amplo: crescimento e mudanças em geral. A atividade foi proposta para que os 

alunos pudessem perceber que independentemente de características pessoais (faixa 

etária, sexo, história e contexto pessoal), todos somos humanos, temos as mesmas 

necessidades básicas e almejamos coisas bastante semelhantes. Se reconhecermos 

isso e percebermos o outro como ser humano, importante e digno como qualquer um 

de nós, propiciaremos relacionamentos interpessoais positivos, nos quais há a 

possibilidade de compartilhar, concordar, discordar, aprender uns com os outros. 

Desse modo, procurei incentivar o convívio e o respeito pela diversidade e a empatia, 

condições necessárias para o desenvolvimento das competências sócio-emocionais. 

O mesmo aconteceu com o cartaz com as pessoas de diferentes faixas etárias. Foi 

relativamente fácil suscitar questões, encaminhar as idéias e conversar sobre os 
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conceitos apresentados. O difícil foi combinar como todos os estudantes poderiam 

falar cada um na sua vez e manter a sua atenção, sobretudo nas turmas 4B e 4C. 

Para a execução da capa, escolhi usar materiais diferentes (recorte a dedo de 

papéis coloridos; lãs e demais materiais), com o intuito de possibilitar novas 

experiências para os alunos, incentivar a criatividade e evitar trabalhos 

estereotipados. Fazer arte em si pode ser terapêutico e o processo criativo pode, em 

si e por si, ser uma experiência que ajuda a melhorar a saúde e produzir crescimento 

e empoderamento. Durante a execução da capa, em geral, os alunos ficaram 

motivados. Poucos se dispersaram e apresentaram dificuldade em realizar a atividade 

proposta. As imagens realizadas podem ser vistas como ponte para o mundo interno 

(Kramer, 1971; Naumburg, 1977; Ulman, 1977; Rubin, 1978; Ciornai, 2004; e Rhyne, 

2000 entre outros). Possibilitam falar de sonhos e expectativas, de desejos; permitem 

descobrir sentidos e significados, ordenando assim o mundo interno, levando ao 

autoconhecimento, ao enriquecimento pessoal e ao desenvolvimento da criatividade e 

a um viver mais integrado e saudável.  

 

2ª atividade: Seres humanos e suas necessidades. 

Objetivos: os mesmos da 1ª atividade. 

Atividades: realização das páginas 1, 2 e 3 do caderno de atividades (Anexo X). 

Foram distribuídas as páginas 1, 2 e 3 (Anexo X) do caderno de atividades aos 

alunos e, assim que cada página foi distribuída, era lida pela classe toda e dado 

tempo para que fossem realizadas. Essas atividades foram desenvolvidas para este 

programa. 

• Na página 1 (Anexo X) foram retomados os seguintes temas: pessoas de 

diferentes faixas etárias, características em comum e diferenças e o que é 

possível fazer com pessoas da mesma faixa etária e com pessoas de faixa 

etária diferente. 

• Na página 2 (Anexo X) os aspectos abordados foram relativos aos seres 

humanos em geral: características; necessidades básicas; mudanças que 

ocorrem à medida que crescem. 
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• Na página 3 (Anexo X) foi solicitado que desenhassem como imaginam que vai 

ser sua família, quando forem adultos. 

                                   

             

Figura 4 – “Como você imagina que vai ser sua família quando for adulto.”  

Processo:  

As atividades do caderno foram realizadas a fim de retomar o que havia sido 

trabalhado no encontro anterior e reforçar o aprendizado. Em geral, as três classes 

trabalharam com empenho, respondendo ao solicitado, compartilhando informações, 

demonstrando especial interesse em desenhar. Muitos alunos necessitaram de mais 

tempo para realizar a atividade da página 3, queriam colorir e acabar com capricho o 

que foi proposto. Ficou evidente a diferença dos tempos individuais; além disso, 

vários alunos faltaram. 

Tentei trabalhar com o grupo como um todo, buscando adequar os tempos 

individuais ao tempo grupal, motivando-os para a realização das atividades; para isso 

durante todo o programa, ao distribuir uma folha de atividade, procurei variar a forma 

como era realizada a leitura: às vezes, algum aluno ou toda a classe; outras vezes, 

um lado ou o outro da sala; ou, ainda, meninos e meninas; um grupo ou outro. 

Sempre deu-se tempo para a realização das atividades. Além disso, como todo o 
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material dos alunos era entregue a eles em um envelope, alguns aproveitavam o 

“tempo extra”, enquanto outros estavam fazendo a atividade do dia, para acabar o 

que porventura não tivessem feito. 

A atividade plástica foi realizada com o intuito de auxiliá-los a entrar no mundo 

dos desejos, da fantasia, pois a “arte é o lugar onde as fantasias tomam forma”, 

(Kramer, 1977, p. 30). Além disso, permite criar significados (Wadeson, 1980), 

reconectar-se com o lado criativo, saudável da vida, desenvolver alternativas para 

lidar com suas dificuldades, expressar seus sentimentos, superar seus problemas, 

adquirindo melhor integração de si mesmo e dos  outros. Essa pode ser uma 

alternativa eficaz para lidar com uma realidade difícil, que foge do controle, pois, 

independentemente de quão “dura” é a realidade atual, a pessoa pode sonhar, 

desejar e se empenhar para ter um futuro melhor (pode ter esperança), o que pode 

facilitar o enfrentamento emocional da situação. 

 

3ª atividade -- Retomar todas as atividades propostas até o presente momento. 

Objetivo: Possibilitar que os alunos terminassem as atividades realizadas até então, 

respeitar a maior necessidade de tempo de alguns alunos e permitir que eles 

pudessem realizar o programa com certa sincronicidade. 

Atividade: retomamos as atividades realizadas até o momento, dando ênfase à 

página 3 do caderno de atividades. Cada aluno trabalhou em seu ritmo, finalizando o 

que havia deixado incompleto. Essa atividade foi desenvolvida para o programa. 

Processo:  

Essa atividade foi realizada com o intuito de dar tempo para que todos os alunos 

terminassem as atividades e pudessem trabalhar de forma mais ou menos 

sincronizada. Devido ao fato de esse tipo de intervenção ser novidade e os alunos 

terem um ritmo de trabalho muito diferente, poucos haviam conseguido terminar o que 

foi pedido. Alguns estavam meio que “perdidos”: não sabiam o que estava feito ou 

não; outros tinham faltado; outros ainda não conseguiram se organizar para realizar 

as atividades e necessitavam de mais tempo. Assim sendo, ponderei que seria melhor 

dar tempo para que todos se organizassem e pudéssemos prosseguir em grupo com 

as atividades. 
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Em geral, foi um dia proveitoso; os alunos que haviam solicitado mais tempo 

conseguiram acabar suas atividades, colorir seus desenhos e preencher o que estava 

faltando. Demonstraram ficar satisfeitos com sua produção. Para a maioria deles 

parece ser prazeroso desenhar, capricharam na produção e nos detalhes. Uma 

minoria ainda não conseguiu completar o proposto. 

4ª atividade: Autoconhecimento 

Objetivos:  

• Favorecer a tomada de consciência de competências e dificuldades individuais;  

• Possibilitar a valorização do próprio eu. 

Atividade: caixa de autoconhecimento – lado de dentro (essa atividade foi 

desenvolvida por Souza e Norgren para o Programa de Competências 

Socioemocionais para alunos em idade escolar (Souza, 2007)). 

Comentei com os alunos que realizaríamos uma atividade de autoconhecimento, 

por ser fundamental conhecer a si mesmo para fazer amigos. Foi distribuída a cada 

um dos alunos uma caixa que representaria como cada um é, por dentro e por fora. 

Nesse dia, faríamos o lado de dentro e em cada face da caixa seria realizado um 

desenho, representando: 

i. Aspectos que gosta em si mesmos. 

ii. Aspectos que não gosta em si mesmos. 

iii. Coisas das quais têm medo. 

iv. Coisas que são capazes de fazer. 

v. Coisas que precisam aprender. 

vi. Na base, que é dividida, o que dá apoio, o que é a base de cada um. 

                                 

Figura 5 – O que gosta em si mesmo.                          
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  Figura 6 – O que não gosta em si mesmo. 

           

Fig. 7 – Do que tem medo. 

                       

Fig. 8 – O que é capaz de fazer. 

                              

Fig. 9 – O que precisa aprender. 

          

Figura 10 – O que é fundamental em sua vida. 
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Processo:  

O segundo bloco temático que, a meu ver, deveria ser abordado seria o do 

autoconhecimento. Escolhi essa atividade por propiciar de forma objetiva e simples o 

conhecimento e a reflexão sobre aspectos pessoais que são fundamentais. Essa 

atividade, na minha opinião, facilita o autoconhecimento, pois os alunos podem dar 

“asas à imaginação”, afirmar do que gostam e do que não gostam em si mesmos, dar 

forma a seus medos, falar de suas competências, do que precisam aprender e de 

quais são seus valores ou o que é fundamental para cada um deles. Ao solicitar que 

desenhem esses aspectos, considero que dou voz a cada um deles, permitindo que 

sua sabedoria interna transpareça e, assim, possa se iniciar o processo de 

autoconhecimento, afirmação e aceitação de si próprio (Oaklander, 1980; Axline, 

1972; Rubin, 1978).  

Os alunos, em geral, compreenderam o que foi solicitado, ficaram motivados e 

se empenharam na realização da tarefa. As caixas mostraram conteúdos dos mais 

diversos; alguns estudantes restringiram-se a aspectos concretos, ao passo que 

outros focalizaram aspectos mais abstratos. Com relação ao que gostavam em si, 

mencionaram atributos físicos, como olhos, cabelo, sorriso, ao passo que outros, 

desenharam o seu jeito, o fato de serem carinhosos, sua alegria ou inteligência. O 

item do que não gostavam também dizia respeito a aspectos físicos (altura, cabelo, 

corpo) ou jeito pessoal (ser cabeça-dura, briguento). Grande parte dos medos foi 

relativa à violência, seqüestro, morte, de quando o padrasto bebia; mas também 

apareceram outros, como medo do escuro, da solidão, de monstros, tubarão etc. As 

competências representadas diziam respeito a coisas que aprenderam, como ler, 

escrever, dançar, jogar videogame, futebol. E com relação ao que precisam aprender, 

o que apareceu foi variado: desde aprender a ler, a estudar até aprender a se 

controlar, a ser menos briguento, mais corajoso, menos tímido.  

Embora as imagens criadas possam ser isomórficas com seus padrões de 

comportamento (Rhyne, 2000; Arnheim, 1989) ou expressar algum estado interno 

inconsciente (Case e Dalley, 1990), não devem ser utilizadas como afirmações literais 

do que está acontecendo. O significado do desenho deve ser desvendado e 

confirmado pelo próprio autor (Rhyne, 2000; Betenski,1973, Wadeson, 1980). Neste 

programa, considerei de suma importância desenvolver atividades que pudessem ter 

seu significado desvelado pelo aluno que as realizou, buscando assim privilegiar o 
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autoconhecimento e a auto-afirmação de acordo com as possibilidades de cada um, o 

senso de responsabilidade por si próprio, o protagonismo social e o diálogo com seus 

conteúdos. Por isso, deu-se um tempo para que os alunos pudessem pensar no que 

haviam realizado e contar o que fizeram, do jeito que quisessem para os colegas.  

 

5ª atividade:  Autoconhecimento 

Objetivos: Os mesmos da 4ª atividade. 

Atividade: caixa de autoconhecimento – lado de fora.  

Relembrou-se que a caixa simboliza cada um deles, como é por dentro e por 

fora. Nesse encontro seria desenhado o lado de fora, que representa como cada um  

se mostra nos diferentes espaços que frequenta, representando em cada lado:   

i. Como você é hoje. 

ii. Como você é em sua casa. 

iii. Você com seus amigos. 

iv. Você na escola. 

v. Pintar um dos lados com uma cor que represente como quer ser no futuro.  

De acordo com o interesse, cada aluno pode mostrar sua caixa para um colega 

e comentar o que tinha em comum ou não.  

Processo:   

Esse lado da caixa permite refletir sobre como se estabelecem os 

relacionamentos interpessoais nos diversos contextos em que a pessoa convive ou 

seja, nos diversos sistemas proximais (Broffenbrenner, 1976/1996), como ela se 

mostra em geral, como é em família, com os amigos, na escola e como idealiza seu 

futuro. Os trabalhos foram realizados com empenho e disposição pelos alunos, 

demonstrando reflexão a respeito do que foi solicitado e a percepção de cada um 

deles utiliza diferentes máscaras sociais, em situações variadas.  
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Figura 11 – Como você é hoje. 

                                    

Figura 12 – Como é em sua família. 

                                             

Fig. 13 – Como é com amigos.. 

                       

Fig. 14 – Como é na escola. 

                  

Fig. 15 – Como deseja seu futuro. 
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6ª atividade: Autoconhecimento e Amizade  

Objetivo: 

• Reforçar a reflexão e a tomada de consciência a respeito das características 

pessoais. 

• Refletir sobre características e importância da amizade.  

Atividades: realização das atividades propostas nas páginas 4 e 5 do caderno de 

atividades (Anexo X) e enquête sobre amizade. 

• Na página 4 (Anexo X), foram retomados os conteúdos da caixa de 

autoconhecimento. Solicitei que os alunos registrassem aspectos de que 

gostam e de não gostam em si, competências e dificuldades apresentadas e o 

que é fundamental para si, favorecendo a reflexão sobre as diversas facetas de 

si mesmo, possibilitando perceber-se como ser em processo. 

• A seguir, realizei enquête sobre as características importantes da amizade, o 

que facilita e o que dificulta esse tipo de relacionamento interpessoal. À medida 

que eles mencionavam livremente sua opinião, eu anotava na lousa as 

características apresentadas por eles. Com base nisso, foram discutidas as 

regras da amizade. Em seguida, os alunos preencheram as atividades da 

página 5, desenvolvida para o programa e baseou-se nas características da 

amizade levantadas em “sites” da BBC e do programa “Learning and Teaching 

in Scotland”.  

Processo:  

Desenvolvi as atividades da página 4 para reforçar a reflexão sobre os aspectos 

abordados na caixa de autoconhecimento, retomando o que foi considerado 

relevante. Pois conhecer a si próprio contribui positivamente para os relacionamentos 

interpessoais. Também é importante reconhecer as próprias necessidades e 

características; perceber que todas as pessoas têm vários lados (aspectos de que 

gostam ou não gostam, medos, competências e coisas a aprender) e que, às vezes, a 

pessoa se mostra de uma forma um pouco diferente daquela que é internamente. 

Nem todos quiseram fazer um auto-retrato, alguns optaram por deixar em branco para 

colar uma fotografia pessoal. Vale a pena mencionar o “insight” de um dos alunos da 

classe 4A: ao realizar a atividade, comentou que tem dificuldade para mostrar seu 
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melhor lado e que isso atrapalha seus relacionamentos interpessoais. Esse menino 

geralmente tenta chamar a atenção dos colegas com comportamentos inadequados e 

é aquele que foi rejeitado pela turma na avaliação sociométrica. Vale ressaltar como a 

atividade em si estimulou essa percepção, sendo que tomar consciência é o primeiro 

passo para se perceber como protagonista de sua história e decidir o que fazer: 

mudar ou continuar assim. Considerei que nesse momento já havia trabalhado 

aspectos relevantes sobre o autoconhecimento e poderia passar para outro bloco 

temático.   

O próximo bloco importante a ser trabalhado, a meu ver, seria o dos 

relacionamentos interpessoais. Retomei com os alunos o fato de na construção da 

demanda esse ter sido um dos temas mais votados por todos. Ter amigos é muito 

importante para todo mundo. A fim de ampliar a reflexão sobre relacionamentos entre 

pares, realizei uma enquête oral para saber o que consideravam importante na 

amizade. Eles foram dando as suas opiniões e a partir disso, foi possível conversar 

sobre amizades e avaliar que não dá para ser amigo de todo mundo, às vezes, 

porque a pessoa não quer; às vezes, porque a pessoa pode ser muito diferente, ter 

valores e propósitos que não combinam com os nossos próprios. A seguir, os alunos 

preencheram as atividades da página 5 (Anexo X). 

 

7ª atividade: O que pode auxiliar ou atrapalhar os relacionamentos interpessoais. 

Objetivos: 

• Refletir sobre comportamentos e atitudes que podem auxiliar ou dificultar 

relacionamentos interpessoais entre pares e hierárquicos (pais e professores). 

• Perceber que as atitudes podem interferir nos relacionamentos interpessoais e 

que algumas são difíceis de mudar. 

Atividades: conversa e realização da página 6 do caderno de atividades (Anexo X). 

• No início os alunos conversaram com os colegas sobre atitudes e 

comportamentos que auxiliam e dificultam os relacionamentos entre pares e 

hierárquicos (pais e professores). Em seguida, solicitei que pensassem em 

quais atitudes e comportamentos cada um apresenta e incomoda pais, 

professores e amigos.  
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• A seguir, pedi que todos preenchessem a página 6 do caderno de atividades, 

retomando os aspectos acima mencionados, procurando avaliar qual o 

comportamento que atrapalha nos relacionamentos interpessoais e é o mais 

difícil de mudar. Além disso, solicitei que pensassem no que os outros (pais, 

professores e amigos) fazem que o incomoda e como poderia lidar com essa 

situação. Essas atividades foram desenvolvidas para o programa. 

 

Processo:  

Esse tema de certa forma foi decorrente do anterior. Tentei trabalhar com a idéia 

de que acontecem coisas agradáveis e desagradáveis em todos os relacionamentos 

interpessoais e que a responsabilidade por esses atos varia entre as partes. Mas que 

é importante estar ciente desses aspectos para ter relacionamentos mais positivos. 

Além disso, percebi, pelas atitudes dos alunos e comentários dos professores, que 

para alguns era difícil diferenciar relacionamentos entre pares dos hierárquicos. A 

meu ver, esse equívoco provocava algumas das queixas dos professores, como: 

“essa menina me trata como se eu fosse sua colega (sic)”, ou “esse garoto usa 

palavrões como se estivesse falando com seu colega (sic)”... Por isso, trabalhei com 

essa diferenciação e com a possibilidade de avaliar o relacionamento, colocando-se 

na posição do outro. 

As atividades realizadas permitiram que os alunos conversassem e trocassem 

experiências sobre atitudes e comportamentos pessoais, demonstrando ter 

consciência de quais auxiliam e quais atrapalham os relacionamentos interpessoais.  

 

8ª atividade: Amor sentimento. 

Objetivos: Conscientizar-se que o amor é um sentimento universal e que existem 

vários tipos de amor. 

Atividades: Atividades propostas no caderno de atividades páginas 7 e 8 (Anexo X). 

• Conversamos sobre o que é amor, que é um sentimento que todas as 

pessoas vivenciam, que existem vários tipos de amor (filial, fraterno, 

amizade – Souza e Ramires, 2006); que muitas vezes não se fala desses 
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sentimentos por medo de ser rejeitado e gozado, que é comum as pessoas 

terem vergonha do que sentem e que é importante conversar sobre seus 

sentimentos com alguém confiável (p. 7, Anexo X). 

• Realização de desenho sobre o amor (p. 8, Anexo X). 

Processo:   

Como havia trabalhado com relacionamentos interpessoais entre pares 

(amizade) e hierárquicos (pais e professores), faltava enfocar os relacionamentos 

amorosos (gostar de alguém). Iniciei as atividades com algo genérico: como é o amor; 

todo mundo já gostou de alguém; os vários tipos de amor; vergonha e medo de ser 

rejeitado e gozado; namoro de infância.   

Em geral, os alunos participaram das atividades, fizeram o desenho, trouxeram 

exemplos, contaram experiências pessoais, realizando as atividades com 

concentração e empenho. Entretanto, alguns tentaram monopolizar a atenção (tive de 

combinar como dar espaço para todos falarem) e alguns garotos das classes 4B e 4C 

dispersaram-se facilmente (foi necessário pensar em estratégias para motivá-los). 

Considero que isso ocorreu pelo fato de o assunto “despertar certa vergonha” e 

alguns tentarem desviar a atenção. Essa reação foi comentada com eles e vários 

concordaram que é “difícil falar dessas coisas, ainda mais com adultos” (sic).  

A meu ver, as atividades poderiam ter sido facilitadas se eles estivessem 

reunidos em grupo e pudessem, ao realizá-las, conversar entre si..Portanto, decidi 

que a partir do próximo encontro trabalharia com eles em grupos, pois o aprendizado 

social acontece em grupo. Além disso, o grupo pode dar apoio mútuo, “feedback”; 

possibilitar troca e experimentação de papéis, compartilhar poder e responsabilidade 

(Liebmann, 2000), aspectos fundamentais para o autoconhecimento; a tomada de 

decisão responsável; o desenvolvimento de habilidades de relacionamento; a 

consciência social e a auto-regulação, áreas-chave da aprendizagem socioemocional 

(Zins e Elias, 2006).  

 

9ª atividade: Relacionamentos amorosos. 

Objetivos:  
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• Perceber que se apaixonar é algo comum; mas que apesar de o outro ser 

importante na minha vida, não se deve ficar com o outro a qualquer custo, 

passando por cima do que é importante para si mesmo. 

• Conversar sobre relacionamentos (ficar, namorar e sexualidade). 

Compreender que toda atitude tem conseqüências e que é importante 

escolher por si próprio. 

Atividades: trabalho em grupo sobre relacionamentos amorosos.  

Cada grupo deveria conversar sobre ficar, beijar, namorar... e realizar um 

cartaz a respeito. Para isso, recebeu uma cartolina e as mesmas figuras (um rapaz, 

uma moça, um casal apaixonado, um casal se beijando, um casal namorando e um 

casal de crianças segurando um coração); com elas deveria fazer uma colagem, 

representando como via os relacionamentos amorosos. Ao final, cada grupo expôs 

seu trabalho para a classe. Essa atividade foi desenvolvida para o programa.  

 Processo:  

Como mencionado na atividade anterior, decidi dividir as turmas em grupos de 

livre escolha, para que pudessem compartilhar suas impressões e para motivá-los a 

se concentrar nas atividades. Em geral, essa estratégia parece ter dado resultado, os 

alunos gostaram de trabalhar em grupo e conversaram animados, trocando 

informações.  

Propus a realização do cartaz em grupo, para que os alunos pudessem trocar 

experiências e conversar a respeito de ficar, beijar, namorar... temas que, em geral, 

exercem fascínio nessa faixa etária, faziam parte da demanda e, em geral, não são 

abordados por adultos, que procuram se esquivar. Dessa forma, ao comentar as 

apresentações, teria condições de esclarecer dúvidas e conversar a respeito. 

Alguns alunos das turmas 4B e 4C tiveram dificuldade em se dividir em grupos, 

perdendo muito tempo ao se organizar. Todos conseguiram realizar seus cartazes, 

mas alguns necessitariam de mais tempo para finalizá-lo. Dessa vez, os cartazes 

ficaram mais elaborados, demonstrando ter sido realizados em grupo, não apenas 

desenhos individuais agrupados no mesmo espaço. Pela concentração durante a 

execução do trabalho e apresentação, pude perceber que os alunos estavam 
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trocando informações importantes sobre o tema. Alguns ficavam envergonhados 

quando me aproximava para conversar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Cartazes sobre relacionamentos amorosos. 

 

10ª atividade: Relacionamentos amorosos. 

Objetivos:  

• Os mesmos da atividade anterior.  

• Refletir sobre dúvidas relativas à nova escola, ao processo de mudança e 

adaptação e elaborar roteiro de entrevista a ser realizada com ex-alunos. 

Atividades: Realizar as atividades do caderno (páginas 9 e 10, Anexo X) e elaborar 

roteiro de entrevista a ser realizada com ex-alunos sobre mudança de escola.8  

       O tema do encontro anterior foi retomado e, desta vez, cada aluno preencheu o 

que considerava importante em seu caderno de atividades (páginas 9 e 10, Anexo 

X) a respeito de apaixonar-se, ficar e namorar. 

Ao final, avisei que na próxima semana viriam ex-alunos para conversar a 

respeito da mudança de escola e seria importante levantar dúvidas que a classe 

tivesse a respeito dessa mudança. Em função disso, elaboramos um roteiro de 

entrevista, a partir das dúvidas de cada um dos alunos. Essas atividades foram 

desenvolvidas para o programa. 

 

                                                 
8
 Os roteiros de entrevista das classes A, B e C aparecem na página 11 do caderno de atividades e demonstram o 

perfil de cada uma delas (vide Anexo V). 
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Processo:  

Ao pensar nessa atividade, a intenção foi possibilitar aos alunos refletir sobre o 

apaixonar-se e o envolvimento afetivo. Apaixonar-se é algo natural, mas que pode 

complicar a vida quando se tenta agradar o outro a qualquer custo, para não perdê-

lo. Nessa linha de raciocínio, considerei importante refletir sobre os próprios limites, 

(o que pode, o que quer e o que deve fazer) e sobre a possibilidade de escolha para 

avaliar como se comportar nos relacionamentos, reforçando assim a demanda de 

autoconhecimento. Não há idade certa para se envolver afetivamente, mas é 

necessário ter maturidade, saber escolher, decidir até onde ir. Para ficar com o 

outro, não se pode abrir mão do que é fundamental para si mesmo. Conversamos 

sobre atitudes terem consequências e ser fundamental escolher por si próprio 

(Souza e Ramires, 2006). 

Com relação à execução das páginas, dessa vez foi mais fácil cada um se 

posicionar a respeito do tema, pois pode preencher seu caderno de atividades da 

forma que desejava. Vários demonstraram estar envolvidos com o assunto, fazendo 

comentários sobre relacionamentos e contando casos para a classe. Conversamos 

sobre ficar, beijar, namorar, engravidar... refletindo sobre esses comportamentos e 

suas possíveis consequências. A maioria parecia estar motivada e atenta. Uma 

aluna comentou ter sido molestada por um vizinho e as providências que a mãe 

tomou. Tal fato suscitou outros comentários sobre abusos. Conversamos sobre 

esses relacionamentos e sobre os cuidados que devem ser tomados. Esse tema foi 

bastante rico e, a meu ver, necessitaria de mais tempo para ser mais elaborado. 

Foi fácil realizar o roteiro de entrevista com os ex-alunos, as dúvidas estavam 

muito claras, houve integração com atividades da demanda. 

 

11ª atividade: “Dia do Ex-aluno”  

Objetivos:  

• Perceber que outras pessoas já passaram por situação semelhante a esta a 

ser vivenciada por eles (mudança de escola) e que cada um lidou de 

maneira diferente com as mesmas situações.  

• Esclarecer dúvidas sobre a escola nova e o processo de mudança. 
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Atividade: entrevista com alunos da escola nova (para a qual, geralmente, vai a 

maioria dos alunos). Alguns ex-alunos foram convidados a conversar sobre a 

mudança de escola e esclarecer dúvidas. Cada uma das classes iniciou a conversa 

com base no roteiro de entrevista elaborado no encontro anterior.  

Processo: (atividade adaptada).  

Embora houvesse conversado com o grupo sobre questões gerais relativas à 

mudança logo no início do programa, faltava trabalhar de forma específica com a 

mudança escolar. Ao pensar nessa atividade, considerei importante poder 

compartilhar as dúvidas sobre a mudança com quem já havia passado pela 

experiência. Assim sendo, lembrei de atividade realizada na pré-escola, na qual 

desenvolvi projeto de promoção de competências socioemocionais em 2005 

(Norgren, 2007). Eles tinham o hábito de convidar ex-alunos para contar como 

transcorreu a mudança e como estavam se adaptando na nova escola. Pensando 

nessa experiência, pedi à coordenadora pedagógica da escola em que estava sendo 

realizado o programa, nomes de ex-alunos que, na opinião dela, poderiam estar 

interessados em contar sua experiência ao mudar de escola.  Entrei em contato com 

as famílias e convidei duas moças e dois rapazes a participarem da atividade. A 

intenção foi que eles pudessem contar sua experiência a respeito da mudança de 

escola e esclarecer possíveis dúvidas. 

Houve um malentendido a respeito dos horários e os ex-alunos vieram em um 

dia no qual eu não estava presente na escola. Nesse dia, a turma 4B não pode 

participar por estar fazendo avaliação para o MEC. Contudo, as turmas 4A e 4C 

foram acompanhadas pela professora responsável pela sala. Com a turma 4A, o 

roteiro foi seguido; as dúvidas foram esclarecidas e parece que a conversa foi 

harmoniosa e produtiva. De acordo com a professora, na turma 4C a tarefa foi 

realizada, mas de forma tumultuada, pois a turma se encontrava no pátio, vários 

alunos ficaram “paquerando” os rapazes e as moças da outra escola; enquanto 

outros ficaram “fazendo bagunça” (sic). Ela procurou terminar a entrevista, mas tinha 

dúvidas sobre o aproveitamento dos alunos. Com relação à turma 4B, infelizmente 

não foi possível remarcar a entrevista com os ex-alunos, por causa do cronograma 

escolar e da disponibilidade dos adolescentes.  
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 12ª atividade: Mudanças e competências 

Objetivos:  

• Retomar o que foi conversado no “Dia do Amigo”, verificando o que foi 

compreendido. 

• Conscientizar-se a respeito das competências que possui e que elas podem 

auxiliar a: lidar com medos e sentimentos, cuidar de si, fazer amigos e a se 

dar bem com adultos. 

Atividades:  

• Retomar o que foi conversado no “Dia do Ex-aluno” -- cada um preencheu a 

página 11 do caderno de atividades (Anexo X), escrevendo onde irá estudar e 

o que foi mais marcante na conversa.  

• “Brainstorming” em pequenos grupos sobre competências que ajudam a 

enfrentar as situações específicas e atividades do caderno (p. 12 e 13, Anexo 

X) – cada aluno escreveu o que o ajuda nas situações mencionadas acima. 

• Lista das competências elaboradas em cada classe (p. 14 do caderno de 

atividades, Anexo X).  

• Desenho que represente algo do que se orgulha de ter aprendido (p. 13 do 

caderno de atividades, ver Anexo X). Todas essas atividades foram 

desenvolvidas para o programa. 

 As competências pessoais já haviam sido trabalhadas na caixa de 

autoconhecimento (encontros de número 4 e 5) e foram retomadas facilmente, 

possibilitando que os alunos se apropriassem de outros aspectos positivos, 

aprimorando a auto-estima. Expliquei o que é uma competência e mencionei que 

para lidar com situações novas é necessário avaliar a situação, conhecer a si e 

avaliar coisas que sabe fazer, que podem auxiliar e coisas que se precisa aprender. 

(Souza, 2007; Papalia, Olds e Feldman, 2006; Shaffer, 2005; Webster-Stratton e 

Reid, 2004; Casell e Incredible Years). Procurei favorecer a tomada de consciência 

de que é possível aprender coisas novas a qualquer momento, uma vez que isso já 

foi realizado, pois cada um deles se orgulhava de ter aprendido algo. Em pequenos 

grupos conversaram e fizeram um “brainstorming” sobre o que eles sabem fazer que 
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ajuda a: lidar com medos e sentimentos, cuidar de si, fazer amigos e a se dar bem 

com adultos. Fizemos uma lista do que surgiu em cada classe, que foi anexada ao 

caderno de atividades (p. 14 do caderno de atividades, Anexo X). 

 

 

 

 

 

                                     

                                 

17 – O que lhe dá orgulho ter aprendido. 

Processo:  

Como já havia trabalhado três dos grandes blocos temáticos a que me propus 

(crescimento e mudança, autoconhecimento e relacionamentos interpessoais), 

faltava enfocar o último, ou seja, a técnica de resolução de problema, uma vez que a 

criatividade, a meu ver, foi sendo trabalhada e incentivada ao longo do processo, 

através da aceitação e valorização do que era realizado, do mostrar que não há 

certo ou errado, que o importante é desenvolver e aprimorar seu jeito de se 

expressar, seja em termos verbais, seja plásticos. Ao refletir sobre como abordar a 

solução de problemas e negociação de conflitos e ao consultar autores que 

desenvolvem trabalho na área (Souza, 2000, 2003, 2007; Pedro-Carrol, 1985; 

Webster-Stratton e Reid, 2004; Casell e Incredible Years), decidi retomar as 
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competências, para que cada um dos alunos soubesse o que poderia auxiliá-lo 

nesse processo ou o que necessitaria aprender para lidar com as situações de sua 

vida.  

Trabalhar em equipe mostrou ser estratégia adequada, mas alguns alunos 

demoravam um longo período para formar grupos, sobrando pouco tempo para 

realizar as atividades. Então, decidi dividi-los em grupos fixos, possibilitando que 

desenvolvessem intimidade com os colegas do grupo e perdessem menos tempo ao 

se agruparem. Também pensei em criar uma gincana, a fim de motivá-los, lidar com 

as conversas paralelas e auxiliá-los a se concentrar nas atividades. Cada classe foi 

dividida em cinco grupos e mencionou-se que a partir dessa data, as atividades e a 

sua participação valeriam pontos para a gincana e que, ao fim do programa, seria 

premiado o grupo que obtivesse mais pontos. Os alunos ficaram animados com essa 

proposta e participaram com disposição, se propuseram a pensar em nome e música 

para cada um dos grupos durante a semana, como atividade extra. Deram muitas 

sugestões no “brainstorming”. Parece que se dispersaram menos e solicitaram que 

colegas, que estavam “fazendo bagunça”, parassem e voltassem a participar no 

grupo. Nesse momento, cada um dos alunos demonstrou estar preparado para 

trabalhar em grupo fixo, cooperando e aproveitando as intervenções e os 

comentários dos colegas, bem como contribuindo com sua opinião. 

  

13ª atividade: Sentimentos – tristeza e medo  

Objetivos:  

• Conscientizar-se de que todas as pessoas têm sentimentos e que nem 

sempre é fácil lidar estes. 

• Distinguir situações que causam tristeza e notar que, embora muitas vezes 

não seja possível resolvê-las, pode-se fazer algo para se sentir melhor a 

respeito. 

• Aprender que o medo tem caráter protetor. Conseguir avaliar situações, 

verificar se é necessário ter medo e pensar em possíveis soluções. 

Atividades: Atividades do caderno, páginas 15 e 16 (Anexo X) 
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Cada classe trabalhou nos grupos fixos, apesar das atividades serem 

individuais. Cada grupo recebeu pontos pela participação e pela realização das 

atividades.  

         Com a classe toda, conversamos sobre sentimentos que eles conheciam; 

expliquei que todas as pessoas têm sentimentos; apresentei cartaz com rostos 

expressando diferentes tipos de sentimentos, para que identificassem o que cada 

pessoa sentia. Mencionamos que é fácil lidar com alguns sentimentos (felicidade, 

por exemplo), ao passo que com outros (medo, tristeza, raiva, ansiedade...) é difícil; 

mas devemos aprender a lidar com eles para termos melhor qualidade de vida  

(mais integrada).  

          Conversamos sobre a tristeza, os alunos deram exemplos de coisas que os 

entristeceram; comentei que nem sempre é possível resolver essas situações, mas 

que, em geral, podemos fazer algo para nos sentirmos melhor a respeito, 

desenvolvendo estratégias de enfrentamento. Dei tempo para que preenchessem a 

página 15 (Anexo X).  

A seguir, conversamos sobre o medo, explicando que nem todo medo é ruim, 

porque pode servir de alerta e nos proteger. Abordamos os medos que nos 

atrapalham e paralisam. Os alunos deram alguns exemplos, conversamos sobre 

como lidar com essas situações e completaram as atividades da página 16 (Anexo 

X). Essas atividades foram desenvolvidas para o programa. 

 

 

      Figura 18 – Situação que causou tristeza. 

Processo:  

De acordo com os autores consultados na revisão bibliográfica (Souza, 2000, 

2003, 2007; Pedro-Carrol, 1985; Webster-Stratton e Reid, 2004; Casell e Incredible 

Years), a fim de poder trabalhar com resolução de problemas, seria necessário 

trabalhar com os sentimentos básicos (tristeza, medo, ansiedade e raiva), pois, para 

resolver uma determinada situação, é importante ter consciência de como a pessoa 
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se sente a respeito e são esses os sentimentos trabalhados nos grupos de 

enfrentamento de crise. Embora o medo já tivesse sido trabalhado na caixa de 

autoconhecimento (encontros 4 e 5), achei importante retomá-lo. De acordo com a 

disponibilidade de tempo, decidi trabalhar com dois sentimentos por dia.  

O tema mobilizou bastante os alunos e o encontro foi produtivo. Eles ficaram 

envolvidos, trocando experiências e conversando animadamente. Contudo, teria sido 

mais proveitoso se houvesse mais tempo para realizar as atividades, pois vários 

necessitaram de mais tempo para compartilhar suas vivências. A meu ver, poderia 

ter sido mais proveitoso se o encontro tratasse apenas de um sentimento por vez.   

Além disso, acredito ter alcançado meus objetivos com a proposta da gincana 

devido ao envolvimento de grande parte dos alunos e à vontade de compartilhar 

suas experiências.  

 

14ª atividade: Sentimentos – ansiedade e raiva 

Objetivos: 

• Reconhecer que a ansiedade é um tipo de medo, que tem aspectos positivos 

e negativos e é importante aprender a lidar isso. 

• Perceber que a raiva é um sentimento usual, porém difícil de controlar. 

Descobrir a relação inversamente proporcional entre deixar-se dominar pela 

raiva e a possibilidade de refletir sobre o ocorrido. Perceber que esse fato é o 

que muitas vezes dificulta a resolução de conflitos. 

• Conscientizar-se a respeito das situações que despertam raiva e 

manifestações físicas que ocorrem quando se tem raiva.  

Atividades: Atividades do caderno, páginas 17, 18 e 19 (Anexo X).  

As classes continuaram a trabalhar divididas nos mesmos grupos, apesar de 

cada aluno desenvolver seu trabalho pessoal.  

Conversei com os estudantes sobre ansiedade, ressaltando que esse 

sentimento tem um aspecto positivo (auxilia a nos preparar para algo) e outro 

negativo (preocupar-se e sofrer por algo que não aconteceu ainda e, talvez, nem 
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venha a acontecer) e que é importante resolver, fazer o que se pretende no 

momento presente (p. 17, Anexo X).  

Em seguida, solicitei que cada um se lembrasse de uma situação em que ficou 

com raiva e fizesse uma imagem de sua raiva (p. 18, Anexo X). As atividades das 

páginas 17 e 18 foram desenvolvidas para o programa. 

A seguir, procurei levantar com eles outras situações que causam raiva. 

Mencionei que esse sentimento aumenta gradativamente e introduzi a “Montanha da 

Raiva e da Caverna do Pensamento” (p. 19, Anexo X). Essa atividade (Montanha da 

Raiva) é realizada por Souza (2000, 2003) em treinamentos de Mediação de 

Conflitos. Essa atividade foi adaptada para o programa.   

                               

                                

 

Figura 19 – Desenhos da raiva. 

Processo:  

Para terminar de abordar os sentimentos básicos, enfoquei a ansiedade e a 

raiva. Esses sentimentos também mobilizaram vários conteúdos e poderiam ter sido 

abordados com maior disponibilidade de tempo. 

Alguns alunos tiveram dificuldade em entender o que era ansiedade. Ficou 

mais fácil quando dei exemplos. Conversar sobre raiva e desenhá-la foi bastante 

fácil, todos tinham muitos exemplos a dar, com várias situações de descontrole. Mas 

foi mais difícil para alguns abstrair e fazer a imagem da raiva (desenharam a 

situação); compreender que é possível lidar com essa situação, principalmente 
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quando não se chegou ao ápice, não se escalou ainda a “Montanha da Raiva”. 

Gostaram muito de conversar sobre a “Montanha da Raiva e a Caverna do 

Pensamento”, percebendo facilmente que quanto mais escalam a “montanha”, mais 

distantes ficam da caverna do pensamento. Uma criança teve um “insight” e 

comentou: “Ah! Então é por isso que a gente perde a razão quando fica com muita 

raiva!” (sic). Considero que a atividade artística em si, o processo de criação, a 

reflexão e as elaborações feitas são fundamentais em um programa de intervenção, 

pois podem propiciar “insights” e autoconhecimento, além de possibilitar falar sobre 

situações difíceis de serem abordadas. Alguns alunos comentaram situações 

traumáticas, de violência pelas quais passaram e que causaram muita raiva, como 

“Quando o pai matou a mãe.” (sic); “Quando o padrasto chega bêbado e bate em 

todo mundo.” (sic); “Quando a gente apanha sem ter feito nada.” (sic); “Quando vi 

meu pai ser linchado.” (sic). 

 

15ª atividade: Problemas 

Objetivos: 

• Notar que todas as pessoas têm problemas; que existe uma graduação em 

relação à sua gravidade e que nem todos podem ser solucionados. 

• Avaliar situações-problema: verificar sentimentos essas situações despertam; 

perceber se se é responsável direto por sua solução; se se tem as 

competências necessárias para lidar com ele, se se precisa aprender algo ou 

pedir ajuda. 

• Aprender a lidar com situações que não são sua responsabilidade direta: 

fazer algo para se sentir melhor a respeito e/ou não agravar o problema. 

• Facilitar o enfrentamento positivo de problemas. 

Atividades: Cartaz em grupo e atividades do caderno, páginas 20 e 21 (Anexo X). 

• Em grupos, tiveram de solucionar um problema: receberam uma cartolina e 

várias formas geométricas coloridas, iguais para todos os grupos. Deveriam 

fazer um cartaz, da forma que quisessem, utilizando todas as formas. 

Conversei sobre como solucionaram esse problema. 



 

 

119

• Com os alunos ainda reunidos em pequenos grupos, comentei os tipos de 

problemas; eles deram exemplos de situações vivenciadas e nomearam os 

sentimentos decorrentes. Mencionei ser importante perceber quem é 

responsável pela solução do problema e as possibilidades de ação (p. 20, 

Anexo X).  

• Abordei a questão das competências e dos sentimentos na resolução de 

problemas, bem como o que auxilia a se sentir melhor e não agravar a 

situação (p. 21, Anexo X).  

 

 

 

 

 

Figura 20 – Cartaz Resolução de Problema. 

Processo: (atividade desenvolvida para o programa). 

Este seria o último bloco teórico a ser abordado no programa: avaliação e 

solução de problemas e diferenciação e negociação de conflitos. Escolhi começar 

mostrando que todas as pessoas enfrentam problemas e dificuldades, que estes 

fazem parte da vida e pedi exemplos sobre problemas enfrentados pelas pessoas 

em geral. Para realizar a atividade, queria que tivessem a possibilidade de vivenciar 

a solução de um problema em grupo, para que pudéssemos, a partir daí, conversar 

sobre problemas, tipos enfrentados; de quem é a responsabilidade pela sua solução, 

o que se pode fazer nessa situação etc. Para isso criei uma situação-problema, 

utilizando recursos de arteterapia. Usei materiais simples (recortes de papel 

colorido), com formas geométricas, mas que permitiam criar um todo, transformar 

(recortar, dobrar...) e desenvolver a criatividade (soluções inusitadas). Os alunos 

tiveram de fazer um cartaz utilizando todos os recortes coloridos que receberam. Ao 

encorajar os alunos a serem imaginativos, considero contribuir para melhorar sua 

habilidade de enfrentar e aprender. Nesse processo, eles teriam de aprender na 
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prática, de forma vivencial a resolver algo em conjunto; algo que poderia ser 

transposto para a vida diária.  

Para os alunos em geral, parece ter sido proveitoso realizar a atividade em 

grupo. Gostaram de reconhecer que cada grupo trabalhou de seu jeito e achou 

soluções diferentes para o mesmo problema. Além disso, ter a possibilidade de 

conversar e trocar experiências parece motivá-los. Demonstraram disponibilidade e 

interesse em contar suas experiências, mas tive de reafirmar combinados que 

haviam sido feitos, para que todos pudessem ter esse direito respeitado. Um grupo 

ou outro ficou disperso.  

 

16ª atividade: Técnica de resolução de problemas 

Objetivos: 

• Aprender a avaliar situações-problema em termos de: gravidade; sentimentos 

que desperta; quem é responsável por sua solução; o que pode ser feito para 

solucionar ou o que pode fazer para sentir-se melhor a respeito. 

• Aprender técnica de resolução de problema. 

Atividades: caderno de atividades página 22, 23 e 24 (Anexo X). 

• Foram apresentados cartazes com cenas relativas aos seguintes problemas: 

incêndio na casa causado por raio; briga de alunos; pai perde o emprego; 

briga de casal. Solicitei que cada grupo discutisse e chegasse a um consenso 

sobre que tipo de situação era essa (fácil, difícil, mais ou menos ou impossível 

de resolver); sentimento que produz; quem é o responsável; o que pode ser 

feito para solucioná-la; se tal fato interfere na vida e o que é possível fazer 

para se sentir melhor a respeito. Cada aluno anotou suas respostas na página 

22 do caderno de atividades (Anexo X).  

• A seguir, ensinei os passos de técnica de resolução de problemas: avaliar a 

situação e verificar se é responsável por solucioná-la; parar e pensar em 

como isso pode ser feito; escolher a melhor opção; pôr em prática e avaliar se 

deu certo (p. 23, Anexo X). 
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• Por último, solicitei que cada um escolhesse um problema que estava 

enfrentando e o abordasse nessa perspectiva (p. 24, Anexo X). 

Processo: Posto já ter trabalhado com os alunos noções gerais sobre problemas, 

nesse momento teria de trabalhar com sua avaliação e técnica de resolução. Para 

isso recorri novamente aos recursos plásticos, pois considero que permitem que se 

trabalhe de forma concreta e simples algo que é bastante complexo. Elaborei 

cartazes com situações-problema diversas para que pudessem realizar as atividades 

acima descritas. Para ensinar a técnica de resolução de problema, utilizei material 

desenvolvido para o programa de promoção de saúde realizado na pré-escola 

(Norgren, 2007). Esse trabalho se baseou em outros autores (Souza, 2007; Webster-

Stratton e Reid, 2004; Dubow, 1998; Elias, Gara, Ubriaco, Rothman, Clabby e 

Schuyler, 1986; Pedro-Carroll, 1985). 

Os alunos gostaram muito de discutir os problemas em grupo, deram muitos 

exemplos e possibilidades de intervenção. Contudo, para alguns grupos, faltou 

tempo para realizar a avaliação do problema pessoal. Infelizmente, não pude propor 

mais um encontro para aprofundar esse tema, o ano letivo estava terminando e eles 

não teriam dia disponível para completar essa atividade. 

 

17ª atividade: Conflitos e negociação de conflitos 

Objetivos: 

• Distinguir a diferença entre problema e conflito. 

• Conscientizar-se de que no conflito a solução terá de ser negociada. 

Atividades: Bingo, atividades do caderno, páginas 25 e 26 (Anexo X) e premiação 

da “gincana”. 

• Diferenciar problema de conflito. Conversamos sobre a diferença entre 

conflito e problema: no conflito as pessoas têm diferenças de opiniões, 

desejos, sentimentos, valores ou necessidades. Portanto, a solução do 

conflito deve ser negociada; para isso é importante se colocar no lugar do 

outro; descobrir no que é possível ceder ou não. O ideal é que os envolvidos 
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cheguem a um acordo; não esquecendo que bom acordo é aquele no qual os 

dois ganham bastante e perdem um pouco (p. 25, Anexo X).  

• Avaliar conflito pessoal. A seguir, solicitei que cada aluno pensasse em um 

conflito que vivencia e tentasse solucioná-lo, seguindo o modelo descrito.  

• Bingo sobre problemas e conflitos – para reforçar a aprendizagem dos 

conteúdos trabalhados. A idéia era fazer perguntas sobre os conteúdos 

trabalhados (sentimentos, diferenças entre conflito e problema, passos para 

resolução de problema e conflito, negociação etc.) cujas respostas estariam 

nas cartelas, representadas por desenhos e frases. Essa atividade foi 

adaptada para o programa (Dubow, 1998).   

• Premiação da “gincana”. 

Processo:  

O último tema a ser trabalhado seria o conflito, sua diferenciação de problema 

e negociação. Embora vários autores trabalhem com técnicas de solução de 

problema (Webster-Stratton e Reid, 2004; Dubow, 1998; Elias, Gara, Ubriaco, 

Rothman, Clabby e Schuyler, 1986; e Pedro-Carroll, 1985, entre outros), não fazem 

distinção entre problema e conflito, não lidam com as questões emocionais 

decorrentes, nem buscam chegar a acordo. Temos trabalhado dessa forma (Souza, 

2000, 2003, 2007 e Norgren, 2007) por acreditar ser mais efetivo lidar com as 

questões emocionais envolvidas, validando a diferença de opiniões, desejos, 

crenças e necessidades, antes de chegar à negociação e buscar solucionar o 

problema que subjaz ao conflito. Nesse encontro, pretendia conversar com os alunos 

a respeito desses conteúdos e realizar um bingo desenvolvido para facilitar a 

aquisição e a aprendizagem dos conceitos envolvidos. 

Nesse dia, poucos alunos compareceram à escola, pois as provas já haviam 

acabado, a presença não era mais obrigatória e muitos estavam esperando apenas 

pela formatura. Não pude realizar todas as atividades planejadas, em razão do 

pequeno número de alunos presentes em cada uma das turmas e de alguns terem 

sido requisitados pelos professores para auxiliá-los na realização de enfeites de 

Natal. O clima em sala de aula era de encerramento. Os alunos presentes até 

estavam dispostos a trabalhar, comecei conversando e realizando as atividades da 

página 25 do caderno (Anexo X); mas poucos se dispuseram a pensar em um 
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conflito pessoal e avaliá-lo, buscando solução (p. 26, Anexo X). Estavam realmente 

cansados, pensando na formatura e no fim do ano. Pretendia realizar o bingo e 

finalizar a “gincana”, premiando o grupo que se sobressaiu, mas não foi possível. 

Apesar de achar que o dia pode ter sido proveitoso para os que participaram, 

questiono a validade da atividade e se realmente assimilaram o conteúdo proposto. 

Se o programa for realizado novamente, considero importante dispor de mais um dia 

para trabalhar com todo esse tema. 

 

18ª atividade: Encerramento do programa. 

Objetivos:  

• Avaliar o programa mediante observação de todo o material realizado (caixa; 

caderno de atividades completo e montado). 

• Retomar aspectos trabalhados ao longo do programa, reforçando que: não se 

está sozinho, alguém se importa com você; todo mundo tem qualidades; 

depende de cada um escrever sua história; há sempre o que aprender; erros 

podem ser consertados e cada um pode ter várias idéias para resolver seus 

problemas e superar suas dificuldades. 

Atividades:  

• Premiação da “gincana”.  

• Distribuição do material realizado ao longo do programa. As caixas de 

autoconhecimento foram distribuídas montadas e, com elas, alguns objetos 

simbólicos, que deveriam ser colocados dentro da caixa, por terem significado 

importante. Cada aluno recebeu: 

o Dois cartões em forma de coração. Em um deles deveria escrever um 

elogio para um colega sorteado (como na brincadeira “amigo secreto”), 

e no outro cartão poderia escrever um elogio para quem quisesse 

(alguém da sala ou não). Além disso, os corações simbolizariam que 

toda pessoa tem qualidades, que alguém o ama e se importa com ele. 

o Caneta – para lembrar que depende de cada um escrever sua história 

pessoal e que sempre é possível aprender coisas novas. 
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o Borracha – para lembrar que todo mundo comete erros e que eles 

podem ser consertados. 

o Vela – para lembrar que cada um pode ter várias idéias para resolver 

seus problemas e superar suas dificuldades. 

• Também foram distribuídos os cadernos de atividades montados, dando-se 

tempo para que pudessem manusear e verificar o que mais gostaram de 

fazer. 

Processo: Considerei importante finalizar a gincana, então transferi a premiação 

para esse encontro. Tinha certeza de que contaria com a presença de praticamente 

todos os alunos, pois nesse dia haveria o ensaio final da formatura. Pretendia 

finalizar o programa e avaliar o que foi realizado com os alunos, sua participação 

pessoal e o programa em si. 

Essa atividade com os objetos simbolizando algo a não ser esquecido baseou-

se em atividade realizada no Programa de Competências Socioemocionais para 

alunos em idade escolar (Souza, 2007). Contudo, variaram os objetos utilizados e 

seu simbolismo. As classes estavam bastante irrequietas, por causa da formatura. O 

clima de festa atrapalhou um pouco a avaliação do programa, pois eles tiveram 

dificuldade em se concentrar. Uma menina em vez de fazer um elogio, escreveu no 

cartão que “não gostava da outra, que ela era chata”. Isso foi relatado por outra 

colega para a classe toda. Portanto, conversei com o grupo como um todo e os 

alunos mencionaram: “Tudo bem não gostar, mas não é porque você não gosta, que 

a pessoa não tem qualidades.”; “Você não gostaria de ficar sem elogio.”. A classe 

pensou em alternativas: “Se não estivesse a fim mesmo de escrever, podia trocar 

com outra pessoa.” (sic) e alguns alunos, espontaneamente, fizeram elogios para a 

garota que tinha sido “ofendida”. Tal fato, a meu ver, demonstra que a classe buscou 

negociar um conflito, denotando que os conteúdos trabalhados parecem ter sido 

apreendidos.  

 

As caixas e os cadernos de atividades foram recolhidos, pois no dia da 

formatura, a coordenadora pedagógica da escola disponibilizou a biblioteca para a 

realização de uma exposição com todo esse material. Após a formatura, os alunos e 

seus familiares vieram à exposição, demonstraram interesse em manusear o 
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material e ao final, cada aluno levou sua caixa de autoconhecimento e seu caderno 

de atividades. Os alunos pareciam felizes e orgulhosos ao folhear o que foi realizado 

com pais e amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21– Fotos da Exposição. 

 

Reflexão sobre o processo de criação e execução do programa 

Foi interessante criar essa intervenção com alunos, professores e pais, à 

medida que procurei atender à sua demanda, seguir seu ritmo de trabalho e 

responder às suas questões. Contudo, considero que isso só foi possível por ter 

noção a priori dos grandes temas a serem abordados e do enquadre teórico que 

fundamentaria essa atuação. Em linhas gerais, fiquei satisfeita com o programa 
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realizado, por considerar que atendeu aos propósitos a que me propus, pois, pelas 

avaliações verbais que tive no último encontro (atividade 18) e “corações” (cartões 

com dizeres) que recebi, considero que os alunos gostaram de participar das 

atividades e demonstraram refletir sobre o que foi trabalhado. Contudo, alguns 

aspectos poderiam ser aprimorados, a fim de facilitar futuras aplicações. 

A meu ver, a finalização das atividades ficou prejudicada em razão das 

atividades de encerramento do ano escolar (provas, ensaios, formatura) e da própria 

estrutura do ensino público, pois várias atividades tiveram de ser realizadas em 

outros dias, devido a mudanças de horário e avaliações de desempenho da escola 

pública (Saresp, Prova Brasil...). Em decorrência, as últimas atividades (sobretudo 

as 17 e 18) foram realizadas apressadamente. Avalio que teria sido mais proveitoso 

realizá-las com maior disponibilidade de tempo e de atenção por parte dos 

envolvidos. Para evitar sobreposições entre finalização do programa e de ano 

escolar (festas, formatura, provas), considero que o programa deveria ter iniciado 

antes, logo no início do segundo semestre ou mesmo no primeiro.  

Como fui criando o programa passo a passo e trabalhando com os grandes 

temas em blocos (mudança e crescimento; autoconhecimento; relacionamentos 

interpessoais; técnicas de resolução de problemas e conflitos e criatividade), não 

percebi no início do programa que faria mais sentido trabalhar com os sentimentos 

antes de abordar o autoconhecimento e não ao trabalhar com solução de problema, 

como ocorreu no programa realizado. Dessa forma, não teria de voltar outra vez ao 

tema, como tive de fazer. Portanto, ao pensar na estrutura do programa como um 

todo, os sentimentos deveriam ter sido trabalhados antes da caixa de 

autoconhecimento, ou seja, logo no início. 

Além disso, não se mostrou efetivo trabalhar com dois sentimentos (tristeza e 

medo; ansiedade e raiva) no mesmo dia (atividades 13 e 14), pelo fato de os alunos 

terem necessidade de elaborar com cuidado seus trabalhos, necessitarem falar 

sobre o que sentem e desejarem contar casos que podem auxiliá-los a ter “insights” 

sobre sua vivência pessoal. Considero fundamental dar mais tempo para essas 

conversas, ou seja, em futuras aplicações, acredito ser necessário programar um 

encontro para cada um dos sentimentos trabalhados.  

A atividade de solução de problemas (atividade 16) também poderia ser 

dividida em duas. Em um primeiro dia, os alunos poderiam aprender a avaliar 
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problemas e a técnica de resolução e no segundo, poderiam pensar em um 

problema pessoal e como solucioná-lo.   

O mesmo poderia ser feito com a atividade de negociação de conflitos 

(atividade 17): em um primeiro dia, poderia ser feito exercício para diferenciar 

problema de conflito, levando em consideração as diferenças de opiniões, desejos, 

sentimentos, valores ou necessidades e, consequentemente, a necessidade de 

solução negociada. E, em outro encontro, seria importante avaliar e solucionar um 

conflito pessoal. Nesse dia também poderia ser realizado o “bingo” para averiguar e 

reforçar a aprendizagem dos conteúdos apresentados.  

Uma das dificuldades enfrentadas durante a execução do programa foi como 

motivar alguns alunos a participar e a outra referia-se a dar espaço para que cada 

um pudesse expressar sua opinião e ser ouvido. Utilizei diversas estratégias para 

sanar essas dificuldades: dar mais tempo para a realização das atividades; solicitar 

que a leitura fosse feita de diversas formas; trabalhar em duplas, em grupos; recrutar 

alunos dispersos como ajudantes... A “gincana” foi uma das estratégias utilizadas, 

que se demonstrou bastante efetiva, mas poderia ter sido implementada um pouco 

antes, a partir do momento em que se aborda a questão da amizade (atividade 6 ou 

7).  Em linhas gerais, considero que esses aspectos devem ser reformulados.   
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Avaliação do programa de intervenção 

Como mencionado no método, além de desenvolver um programa de 

promoção de competências sociais e emocionais com o intuito de facilitar a transição 

da 4ª para a 5ª série do Ensino Fundamental, foi objetivo deste doutorado avaliar 

sua eficácia no curto prazo. Para tanto, todos os alunos que participaram do 

programa em 2007 e estavam juntos em uma mesma escola, foram avaliados em 

maio de 2008 em relação à adaptação quanto a seu próprio desempenho 

(acadêmico, social) e em relação ao grupo controle (os demais alunos da escola que 

não participaram do programa). Nessa ocasião foram realizadas as seguintes 

atividades: 

Atividades para a classe toda10:  

• Desempenho escolar. 

• Indicadores de disciplina (advertências e suspensão). 

• Taxa de absenteísmo. 

• Avaliação sociométrica (Anexo IV). 

• Mapa de rede (Sluski, 1997 – Anexo V). 

• Desenhos “mudança de escola” e “eu no mundo” (Anexo XII). 

 

Atividades para quem participou do programa de intervenção em 200711: 

• Descrição da escola antiga e da atual (Anexo XI). 

• Inquérito sobre os desenhos (Anexo XIII). 

• Questionário para avaliar mapas de rede atual e antigo (Anexo XIV). 

• Questionário sobre mudança e adaptação à nova escola; fatos positivos e 

negativos que ocorreram com a mudança de escola; problema ou dificuldade 

atual e atitude tomada e avaliação do programa (Anexo XV). 
                                                 
10 Essas atividades foram realizadas com as duas classes de 5ª série, ou seja, com todos os 68 alunos: 41 que 
cursaram o programa em 2007 e 27 que constituíram o grupo controle. 
11 Para realizar as entrevistas individuais com os alunos e entrevistas por telefone com os pais contei com o 
auxílio de alunos do curso de Psicologia da PUC-SP. A fim de padronizar as informações e poder compará-las 
posteriormente, realizei um roteiro de entrevista (individual e por telefone) seguido por todos. 
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Atividades para os pais: questões a serem feitas em contato telefônico com os 

pais (Anexo XVI). 

 

Atividades para os professores:  

• Avaliação de comportamento (Anexo VIII).  

� Percepção do comportamento (Anexo IX). 

 

Todas essas atividades possibilitaram avaliar o programa de intervenção 

utilizando indicadores quantitativos (desempenho escolar; taxa de absenteísmo: 

indicadores de disciplina); quantitativos/qualitativos (avaliação sociométrica; mapa 

de rede, Sluski, 1997) e qualitativos (descrição das escolas antiga e atual; desenhos: 

representação da mudança e “eu no mundo”; avaliação e percepção de 

comportamento). Os alunos que participaram do programa foram apreciados em 

relação ao grupo controle e a seu próprio desempenho, ao longo do tempo, por seus 

pais e professores. Os resultados serão apresentados a seguir.  

Embora os 41 alunos que participaram do programa em 2007 tenham ido para 

a mesma escola e, portanto, não constituam uma classe, decidi mantê-los nas 

turmas em que estão inseridos em 2008 (5A ou 5B) e usar o número da chamada 

para discriminar cada um deles a fim de facilitar a apresentação dos dados. A 5A é 

composta por 31 alunos, sendo que onze vieram de outras escolas e constituem o 

grupo controle. Dos vinte que participaram do programa, catorze são meninas e seis, 

meninos; quatro vieram da turma 4A; oito, da 4B e oito, da 4C. A 5B é composta por 

37 alunos, sendo que dezesseis vieram de outras escolas e constituem o grupo 

controle. Dos 21 que participaram do programa, oito são meninas e treze, meninos; 

doze vieram da turma 4A; quatro, da 4B e cinco, da 4C. Deve-se ressaltar que a 

coordenadora pedagógica da escola atual informou que na sala A estão os alunos 

com maiores dificuldades de aprendizagem e na B, aqueles com problemas de 

comportamento e disciplina, o que provavelmente traz impacto diferencial 

considerando a história de desempenho escolar dos participantes. 
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Indicadores quantitativos 

• Desempenho escolar 

• Taxa de absenteísmo  

• Indicadores de disciplina – estes dados não foram obtidos, pois a 

coordenação da escola atual considerou que por se tratar de 

informação confidencial, haveria necessidade de autorização dos pais 

de todos os alunos para disponibilizá-los, o que tornou inviável sua 

obtenção. 

Desempenho escolar  

Nessa tabela se encontram as notas médias obtidas pelos alunos que participaram 

do programa em 2007 e 2008. São relativas às disciplinas de Português e 

Matemática. Na coluna “média” encontra-se como cada um dos alunos estava 

posicionado em relação à média da classe: melhor (>); pior (<) ou igual (=). 

Tabela 4 – Desempenho Escolar – 5ª séries A e B 

Aluno 

5A 

Matéria Nota 

4ª 

Média Nota 

5ª  

Média  Aluno 

5B 

Nota 

4ª  

Média Nota  

5ª 

Média  

1 Port. 6 < 4 < 1 5,0 < 4,5 < 

Mat. 6 < 2 <  5,5 < 3,5 < 

2 Port. 9 > 5,5 = 2 6 < 4,5 < 

Mat. 9 > 4,5 =  6 < 6 > 

5 Port. 5,5 < 4 < 3 6 < 4,5 < 

Mat. 5 < 2,5 <  6 < 4,5 < 

6 Port. 8,5 > 7 > 5 8,5 > 6,5 > 

Mat. 8,5 > 5,5 >  8,5 > 4,5 < 

10 Port. 7,5 > 7 > 6 6 < 6,5 > 

Mat. 7,5 > 5,5 >  6 < 5,5 = 

11 Port. 6,5 = 5,5 = 9 7,5 > 6,5 > 

Mat. 6,5 = 6 >  8 > 6,5 > 

13 Port. 8,5 > 4,5 < 11 5 < 5,5 < 
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Mat. 9 > 2,5 <  5 < 7 > 

14 Port. 7,5 > 4,5 < 13 8,5 > 8 > 

Mat. 8 > 1,5 <  8,5 > 7 > 

16 Port. 4,5 < 4 < 14 9 > 8 > 

Mat. 4,5 < 1,5 <  9,5 > 7,5 > 

20 Port. 10 > 9 > 16 9,5 > 7 > 

Mat. 10 > 7,5 >  7 = 3,5 < 

22 Port. 6,5 < 7 > 19 7,5 > 5,5 < 

Mat. 6,5 < 6 >  7 > 3,5 < 

23 Port. 4 < 4 < 22 8 > 7 > 

Mat. 4 < 1 <  8,5 > 8,5 > 

24 Port. 7,5 > 6,5 > 23 6,5 < 5,5 < 

Mat. 7,5 > 4,5 =  5,5 < 3 < 

25 Port. 7,5 > 5 < 26 6 < 6 = 

Mat. 7 > 2,5 <  6 < 5,5 = 

26 Port. 10 > 9 > 27 9 > 8 > 

Mat. 10 > 8 >  7,5 > 7,5 > 

29 Port. 6,5 < 4 < 28 7 > 7,5 > 

Mat. 8 > 4 <  7,5 > 4,5 < 

31 Port. 9 > 5,5 = 29 7,5 > 7 > 

Mat. 9,5 > 6,5 >  8 > 4,5 < 

32 Port. 9 > 8 > 30 8,5 > 6 = 

Mat. 8,5 > 7 >  7,5 > 5,5 = 

33 Port. 5 < 5,5 = 31 7 > 5 < 

Mat. 7 = 5 >  6,5 < 3,5 < 

34 Port. 5,5 < 5 < 32 5,5 < 6 = 

Mat. 5 < 3 <  4,5 < 2,5 < 

 35 7 > 7 > 

8,5 > 5 < 



 

  

132

     Na tabela a seguir, encontram-se as notas médias das 4ª. e 5ª séries, distribuídas 

por turma e matéria 

Tabela 5 - Médias das notas --  4ª e 5ª séries (2007 e 2008) 

 4A 4B 4C 

Português 7 6,5 6,5 

Matemática 7 6,5 6,5 

Médias das notas -- 5ªséries (2008) 

 5A 5B 

  G. estudo G. controle Classe 

toda 

G. estudo G. controle Classe 

toda 

Português 5 6 5,5 6,5 6 6 

Matemática 4 5 4,5 5,5 5,5 5,5 
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Figura  22 - Teste de Normalidade Português 4ª série 
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Figura 23 - Teste de Normalidade Português 5ª série 
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134

Paired T-Test and CI: Português GE4; GE5 

 

Paired T for Port AB 4 - Port AB 5 

 

       N  Mean StDev SE Mean 

GE4     41 7,183 1,556  0,243 

GE 5    41 6,012 1,416  0,221 

Difference 41 1,171 1,186  0,185 

 

 

95% lower bound for mean difference: 0,859 

T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 6,32 P-Value = 0,000 

 

 

Gráfico 1 – Boxplot Português diferença GE4 – GE5 

43210

X
_

Ho

Diferença GE4 - GE5

Boxplot Português diferença GE4 - GE5
(com Ho e intervalo de confiança t para a média de 95%)
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Figura 24 - Teste de Normalidade Matemática 4ª série 
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Figura 25 - Teste de Normalidade Matemática 5ª série 
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Paired T-Test and CI: Matemática GE4; GE5  

 

Paired T for GE4 - GE5 

 

       N  Mean StDev SE Mean 

GE4     41 7,171 1,580  0,247 

GE5     41 4,768 1,953  0,305 

Difference 41 2,402 1,682  0,263 

 

 

95% lower bound for mean difference: 1,960 

T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 9,15 P-Value = 0,000 

 

Gráfico 2 – Boxplot Matemática diferença GE4 – GE5 
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5ª série -- Comparação Grupo de Estudo (GE5) e Grupo Controle (GC5) 

 

Português: 

 

Two-Sample T-Test and CI: Português GE5; GC 5  

Two-sample T for GE5 vs GC5 

 

       N Mean StDev SE Mean 

GE5     41 6,01  1,42   0,22 

GC5     26 6,54  1,61   0,31 

 

Difference = mu (GE5) - mu (GC5) 

Estimate for difference: -0,526 

95% CI for difference: (-1,300; 0,248) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1,37 P-Value = 0,178 DF = 48 

 

Gráfico 3 – Boxplot Português GE5; GC5 
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5ª série -- Comparação Grupo de Estudo (GE5) e Grupo Controle (GC5) 

Matemática: 

 

Two-Sample T-Test and CI: Matemática GE5; GC 5  

 

Two-sample T for Mat AB 5 vs Mat Cab 5 

 

       N Mean StDev SE Mean 

GE5     41 4,77  1,95   0,30 

GC5     27 5,69  1,76   0,34 

 

Difference = mu (GE5) - mu (GC 5) 

Estimate for difference: -0,917 

95% upper bound for difference: -0,155 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -2,01 P-Value = 0,024 DF = 59 

 

Gráfico 4 – Boxplot Matemática GE5; GC5 
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Conforme previsão do estudo, uma possível influência do programa poderia se 

refletir no desempenho escolar dos alunos. Embora esse tema não tenha sido objeto 

da intervenção, esta buscou promover aprendizagem socioemocional, podendo, 

então, facilitar indiretamente o desempenho acadêmico. Avaliando os dados brutos 

de cada um dos alunos quanto à posição que ocupava em relação à média da 

classe, observa-se que oito alunos do grupo de estudo tiveram melhora e doze 

pioraram. Dos que pioraram, em 2007, quatro estavam acima da média e, em 2008, 

ficaram na média, o que caracteriza uma piora relativa, o que provavelmente se 

justifica em razão da maior complexidade e exigência em termos de estudo, além do 

fato de as notas das 5ª séries serem parciais e relativas ao primeiro bimestre, ao 

passo que as de 2007 são anuais. O fato de os alunos com bom desempenho 

acadêmico terem ido da 4A, turma com melhor desempenho em 2007, para a 5A, 

turma com dificuldade de aprendizagem em 2008, pode ter interferido em sua 

possibilidade de atuação acadêmica. Além de a turma atual ser mais fraca, 

provavelmente, em geral, nesse contexto, alunos com maior desempenho não 

encontram desafios que os impulsionem a se esforçar, bem como os professores 

podem ter nível de exigência e expectativa menores, fatores que podem interferir de 

forma negativa no desempenho dos alunos. Também pode ter contribuído para o 

fraco desempenho da 5A o fato de esta ser formada por dezesseis alunos oriundos 

das turmas 4B e 4C, que não apresentavam bom desempenho e interesse pelas 

atividades acadêmicas.  

Os dados relativos ao desempenho dos alunos também foram analisados 

estatisticamente. Realizaram-se testes de normalidade (teste Anderson -- Darling) e 

de variância (teste de Barllett) das amostras, para verificar sua distribuição e para 

um nível de confiança de 95% (nível de significância de α = 5%) foram confirmadas 

as hipóteses de normalidade e igualdade das variâncias. Com base nesses 

resultados foi possível reunir as turmas e avaliá-las como um todo.  

A seguir, foi realizado o teste t-student pareado das médias para averiguar se 

houve modificação em relação ao próprio desempenho da 4ª para a 5ª série. Com 

relação ao próprio desempenho, verificou-se que houve redução tanto para 

Português quanto para Matemática, com nível de confiança de 95% (nível de 

significância de α = 5%). 
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Para comparar o grupo de estudo com o grupo controle foi realizado teste de t 

de student da igualdade da média entre os grupos e observou-se que no grupo 

controle não houve redução em relação a Português (nível de confiança 95%), mas 

houve redução em relação à Matemática para os alunos que se encontravam na 5A 

(nível de confiança 95%). Ainda que nesse estudo não interesse o desempenho dos 

alunos da 5A, como turma, mas dos alunos que fizeram parte do programa em 2007, 

tal fato provavelmente possa ser explicado por estarem agrupados nessa turma os 

alunos com maior dificuldade escolar, de acordo com a coordenadora da escola 

atual.  

Com relação ao desempenho acadêmico, a maioria dos alunos que participou 

do programa em 2007 manteve-se no mesmo patamar ou apresentou melhora (treze 

alunos, em um grupo de 21). Em termos estatísticos, o desempenho dos grupos de 

estudo e controle é similar.  
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Taxa de absenteísmo 

Na tabela a seguir, encontram-se as porcentagens de abstenção dos alunos 

durante todo o ano de 2007 e no primeiro bimestre de 2008. Tais dados foram 

comparados em relação à média de faltas da classe e, em decorrência, cada aluno 

teve seu escore pontuado como maior, menor ou igual à média. Quando não 

aparece porcentagem, significa que o aluno não teve falta naquele período. 

Tabela 6 – Absenteísmo 

Aluno 

5ª 

Matéria Nota 

4ª 

Média Nota 

5ª  

Média   Aluno 5B Nota 

4ª  

Média Nota  

5ª 

1 - < - < 1 22% > 20% > 

2 - < 5% < 2 - < -  < 

5 - < - < 3 - < 5% < 

6 5% < 10% = 5 - < - < 

10 10% = 5% < 6 5% < 5% < 

11 5% < 5% < 9 5% < 5% < 

13 - < - < 11 5% < - < 

14 5% < 5% < 13 15% > 10% > 

16 - < 5% < 14 17% > 20% > 

20 20% > 20% > 16 20% > 20% > 

22 10% < 5% < 19 12% > 10% > 

23 10% > 15% > 22 - < - < 

24 20% > 20% > 23 15% > 12% > 

25 20% > 20% > 26 10% < 10% > 

26 - < - < 27 15% > 10% > 

29 12% > 10% = 28 5% < 10% > 

31 5% < 10% = 29 5% < - < 

32 10% = 10% = 30 15% > 15% > 

33 - < - < 31 5% < 10% > 

34 22% > 20% > 32 5% < 5% < 

 35 5% < 10% > 
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Esta tabela se refere à média das faltas de todos os alunos da 5ª série (classe 

toda), dos grupos de estudo e controle. Dos alunos que participaram do programa 

em 2007, estão tabuladas as médias de falta de cada uma das turmas 4A, 4B e 4C. 

 

Tabela 7 – Média das faltas 4ª e 5ª séries (2007 e 2008) 

Médias das faltas -- 4ª séries (2007) 

4A 4B 4C 

11% 9% 10% 

Médias das faltas -- 5ª séries (2008) 

5A 5B 

G. estudo G. controle Classe toda G. estudo G. controle Classe toda 

10% 10% 10% 8,7% 9% 9% 

o propor um programa de aprendizagem socioemocional esperava-se que os 

alunos não tivessem necessidade de esquivar-se de situações novas e talvez 

difíceis. Portanto, esperava-se que tivessem índice de absenteísmo igual ou menor 

ao apresentado no ano anterior e que, em relação ao grupo controle, se saíssem tão 

bem quanto ou melhor do que aquele. 

Não houve diferença significativa com relação ao grupo controle, portanto o 

grupo de estudo encontrava-se no mesmo patamar que aquele. 

Em relação ao índice de absenteísmo, seis alunos (em 41) faltaram mais 

relativamente do que no ano anterior, sendo que destes dois tiveram piora relativa, 

pois em 2008 faltaram o proporcional à média da classe. Além disso, dois alunos 

faltaram menos. Tal fato pode ser decorrência de estarmos comparando dados de 

quatro meses (2008) a dados anuais (2007). Quanto às classes como um todo, 33 

alunos participaram do estudo, mantiveram-se na mesma posição em relação à 

media de absenteísmo que ocupavam no ano anterior. Pelo fato de a grande maioria 

do grupo de estudo (33 alunos em um total de 41) ter tido taxa de absenteísmo 

dentro do esperado, acredita-se que o programa possa ter contribuído para a ida dos 

alunos à escola.  
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Indicadores quantitativos/qualitativos 

Avaliação sociométrica – 5A (Anexo IV) 

 

A avaliação sociométrica tem por objetivo avaliar a inserção social do aluno, 

averiguando com quem gosta de conversar, ficar no recreio e trabalhar em grupo. 

Possibilita verificar as escolhas feitas e as recebidas, permitindo visibilidade da 

situação de cada um e da distribuição geral da classe. Com a realização do 

programa, esperava-se que os alunos mantivessem ou aumentassem o número de 

escolhas feitas e recebidas ou as modificassem em sentido qualitativo. 

Na tabela a seguir encontram-se os dados dos alunos que participaram do 

programa e estavam na turma 5A, com o respectivo número de escolhas obtidas em 

cada uma das perguntas realizadas: A) com quem você gosta de conversar; B) com 

quem você fica no recreio; e C) quem você escolhe para fazer trabalho em grupo. 

 Tabela 8 – Avaliação Sóciométrica – 5 A 

Aluno  4ªs (2007) 5A (2008) Aluno Pergunta 4ªs (2007) 5A (2008) 

Pergunta Escolhas Escolhas Pergunta Escolhas  Escolhas 

1 A 2 5 3 9 22 A 4 6 2 5 

B 2 2 B 1 2 

C 1 4 C 1 1 

2 A 8 17 5 12 23 A 5 11 2 7 

B 2 2 B 3 2 

C 7 5 C 3 3 

5 A 1 4 1 4 24 A 3 9 2 6 

B 2 2 B 3 3 

C 1 1 C 3 1 

6 A 5 12 3 5 25 A - 0 3 8 

B 2 2 B - 4 

C 5 - C - 1 

10 A 2 6 3 9 26 A 8 20 3 10 

B 2 3 B 6 3 

C 2 3 C 6 4 
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11 A - 2 2 3 29 A 2 8 5 9 

B 1 - B 3 2 

C 1 1 C 3 2 

13 A 1 6 1 7 31 A 3 12 3 11 

B 2 3 B 4 3 

C 3 3 C 5 5 

14 A 2 4 2 8 32 A 3 8 4 10 

B 2 3 B 3 3 

C - 3 C 2 3 

16 A 1 3 1 2 33 A 2 3 3 9 

B 2 - B - 3 

C - 1 C 1 3 

20 A 5 16 3 10 34 A 3 7 1 3 

B 3 2 B 2 - 

C 8 5 C 2 2 

 

Levando em consideração uma diferença maior que dois pontos e o número 

de escolhas recebidas, observa-se que cinco alunos em vinte, que se encontravam 

na turma 5A tiveram melhora em relação ao número de escolhas, sete pioraram e 

oito manitveram-se mais ou menos no mesmo patamar do ano anterior. Assim 

sendo, dos vinte alunos dessa turma treze ficaram em um patamar igual, ou melhor, 

ao do ano anterior. Ou seja, a maioria teve desempenho esperado em relação a 

esse item de avaliação do programa 

Note-se que essa classe é a que apresenta maior dificuldade em termos de 

aprendizagem e comportamento, segundo a coordenadora pedagógica do 

estabelecimento de ensino atual. Também é interessante observar que duas alunas 

(20 e 26) que tiveram piora em relação ao próprio desempenho eram muito 

populares na série anterior e as melhores alunas da classe, além de na época 

estarem na melhor classe em termos acadêmicos (4A). Tais fatos podem ter 

repercutido na piora em relação ao status social dessas estudantes. 
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Dinâmica da classe 5A 

Ao lidar com os dados da avaliação sociométrica, percebi que poderiam 

fornecer outras informações extremamente interessantes, além da inserção social 

(isolamento e popularidade dos alunos), caso transformasse os dados em um gráfico 

de escolhas. Dessa forma seria possível verificar a dinâmica de cada uma das 

turmas e como e com quem cada um dos alunos se relacionava.  

 

Figura 26 -- Com quem você gosta de conversar – 5A 

Legenda 

        alunos do grupo de estudo                    alunos do grupo controle 
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Figura 27 -- Com quem você fica no recreio – 5A 

 

 

Figura 28 - Quem você escolhe para fazer trabalho em grupo – 5A 
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Em termos de dinâmica geral da classe, a turma 5A encontra-se dividida em 

grupos de acordo com o gênero: tanto garotas quanto os garotos relacionam-se 

entre si. Além disso, observa-se que há grupos que se mantêm e que são 

razoavelmente fechados, tanto masculinos quanto femininos. Em alguns momentos 

parece haver procura esparsa entre os sexos, sendo essa exercida por alunos 

diversos. Por exemplo, para conversar, existe uma única aluna procurada por um 

garoto (32); o inverso também acontece apenas com um garoto (34), não se tratando 

de escolha recíproca. Já no recreio, alguns garotos (23, 16 e 29) parecem ir atrás 

das garotas (4, 18, 35), não ocorrendo o inverso. Para realizar trabalhos em grupo, 

ambos os grupos são mais procurados uns pelos outros (garotas procuradas: 13, 1, 

31; garotos procurados: 16, 23, 34), havendo algumas escolhas recíprocas.  

Analisando o grupo das meninas, observa-se que na turma 5A há cinco alunas 

no grupo controle, que parecem estar integradas às demais. O grupo das meninas 

como um todo é segmentado, havendo subgrupos (“panelas”) que se perpetuam 

com escolhas recíprocas nas diversas situações (2, 4, 20 e 26 / 1, 5 e 9 / 6, 18, 22 e 

27 / 24, 25 e 35). Algumas alunas parecem “funcionar” como elemento de união 

entre os subgrupos (18; 13; 25; 2). Observa-se que um subgrupo de alunas do grupo 

de estudo permaneceu isolado em todas as situações (10, 31, 32 e 33); todas elas 

pertenciam à mesma classe no ano anterior (4C), sendo amigas desde essa época. 

Com relação ao grupo dos alunos, há o mesmo número de garotos nos grupos 

controle e de estudo (seis em cada um). Eles se relacionam entre si, mas parece 

que entre os membros do grupo controle há certa tendência de procura recíproca (3, 

12, 19 e 21), que não se observa no grupo de estudo. As escolhas dos alunos do 

grupo de estudo são variadas, o que pode levar a pensar que, por terem participado 

de programa de aprendizagem socioemocional, possam estar mais abertos a se 

relacionar com pessoas diferentes, não permanecendo exclusivamente com os 

conhecidos. O clima da sala parece ser o típico da pré-adolescência, com garotos de 

um lado e garotas, de outro; os primeiros correndo atrás daquelas; demonstrando 

certa harmonia. Uma vez que a prevalência de alunos da 5A é de oriundos das 

turmas 4B e 4C e como eles eram um pouco mais “imaturos e bagunceiros” (sic, 

segundo a coordenadora pedagógica de 2007), pode ser que a divisão mais rígida 

entre sexos seja decorrente desse fato. 
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Avaliação sóciométrica 5B (Anexo IV) 

Como mencionado na avaliação sociométrica da turma 5A, esse instrumento 

tem a finalidade de avaliar a inserção social do aluno. Com a realização do 

programa, seria de esperar que os participantes da intervenção em 2007 

mantivessem ou aumentassem o número de escolhas feitas e recebidas ou as 

modificassem qualitativamente. 

A tabela a seguir traz os dados dos alunos que participaram do programa e 

estavam na turma 5B, com o número de escolhas obtidas em cada uma das 

perguntas realizadas: A) com quem você gosta de conversar; B) com quem você fica 

no recreio; e C) quem você escolhe para fazer trabalho em grupo. 

Tabela 9 – Avaliação Sóciométrica – 5B 

Aluno  4ªs (2007) 5B (2008) Aluno  4ªs (2007) 5B (2008) 

Pergunta Escolhas Escolhas Pergunta Escolhas Escolhas 

1 A 2 7 3 9 22 A 4 10 1 7 

B 2 2 B 3 3 

C 3 4 C 3 3 

2 A 1 4 1 2 23 A 3 8 3 6 

B 1 - B 2 1 

C 2 1 C 3 2 

3 A 5 11 3 8 26 A 1 2 4 11 

B 3 2 B - 4 

C 3 3 C 1 3 

5 A 6 14 3 8 27 A 1 5 2 3 

B 3 2 B 1 - 

C 5 3 C 3 1 

6 A 2 6 1 4 28 A - 4 4 14 

B 3 1 B 1 4 

C 1 2 C 3 6 

9 A 6 13 3 8 29 A 4 13 1 2 

B 3 2 B 3 - 

C 4 3 C 6 1 

11 A - 0 2 8 30 A 1 5 2 8 
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B - 4 B 3 1 

C - 2 C 1 5 

13 A 2 3 3 12 31 A 5 10 1 3 

B 1 5 B 3 1 

C - 4 C 2 1 

14 A 2 4 4 12 32 A - 0 6 10 

B 2 3 B - 2 

C - 5 C - 2 

16 A 3 10 4 12 35 A 2 9 2 3 

B 5 5 B 3 - 

C 2 3 C 4 1 

19 A 2 7 - 0  

B 2 - 

C 3 - 

Levando em consideração o número de escolhas recebidas e um intervalo 

maior que dois pontos, para os alunos que participaram do programa e se encontram 

na 5B, observa-se que oito alunos (entre 21) perderam status social, enquanto sete 

ganharam em termos de escolhas recebidas e seis permaneceram no mesmo 

patamar. Com relação ao aluno que no ano anterior era escolhido e neste ano não é 

(19), ele era da turma 4B, participava de um grupo bastante fechado com mais três 

amigos e estes mudaram de período ou de classe. Vale ressaltar que esse aluno 

apresenta dificuldades sérias de aprendizagem desde o ano anterior, o que pode 

contribuir para dificultar ainda mais sua inserção.  

Observando todos os alunos que participaram do programa e estão nessa 

classe, treze mantiveram ou melhoraram a posição em relação ao status social. 

Deve-se destacar que entre os que subiram em termos de status, dois alunos não 

receberam nenhuma escolha no ano anterior (4ª série) e neste ano estão entre os 

mais escolhidos (11 e 32), um deles era rejeitado pelo grupo da 4A e outro pela 

turma 4C. Tal fato pode indicar que participar de programa de aprendizagem 

socioemocional pode ter facilitado sua inserção num grupo novo e que participar de 

um novo contexto possibilita mostrar-se de outra forma. Corroboram tais hipóteses o 

fato de o aluno número 11 ser aquele que na atividade 6 teve o “insight’ de que sua 
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dificuldade em mostrar seu melhor lado atrapalhava seus relacionamentos 

interpessoais.  

Dinâmica da classe – 5B 

Para realizar a figura a seguir usei os dados da avaliação sociométrica da 

turma 5B. Tais figuras permitem visualizar a dinâmica da turma nas diferentes 

situações: com quem gosta de conversar, ficar no recreio e fazer trabalho em grupo, 

bem como de que maneira cada um dos alunos se relaciona. 

 

Figura 29 -- Com quem você gosta de conversar – 5B 

 

Legenda 
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Figura 30 -- Com quem você fica no recreio – 5B 

 

 

 

Figura 31 -- Quem você escolhe para fazer trabalho em grupo – 5B 
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A dinâmica da turma 5B é semelhante à da turma 5A em relação a estar 

dividida em “turmas” de acordo com o sexo. Também há alunos que se escolhem 

entre si, formando subgrupos, mas, com exceção de um subgrupo de alunos do 

grupo controle (7, 12, 20 e 37), os relacionamentos são variados, com a classe como 

um todo. Existem alguns alunos que fazem a ponte entre os grupos de meninos (2, 

21, 14, 17) e meninas (13, 39). Nessa turma, embora os meninos corram atrás das 

meninas, como na turma 5A, nas diversas situações as meninas escolheram 

meninos, havendo inclusive algumas escolhas recíprocas, o que pode denotar um 

certo amadurecimento em termos de desenvolvimento, pois parecem estar 

começando a formar grupos mistos, típicos da adolescência.  

Na turma 5B há quatro meninas do grupo controle que parecem estar 

integradas às do grupo de estudo. Embora existam subgrupos (por exemplo: 16, 24, 

36, 39 / 3, 4, 5 e 30) eles não são tão rígidos, havendo escolhas extra-grupo. Uma 

das garotas do grupo controle (39) parece ser bastante popular tanto entre as 

meninas quanto entre os meninos. Talvez por causa do pequeno número de alunas 

do grupo controle, elas estejam todas integradas entre si. 

O grupo dos garotos parece formar um grande bloco, cuja dinâmica varia de 

acordo com a situação. É composto por treze alunos do grupo de estudo e doze do 

grupo controle. Embora existam algumas “panelas” que se mantêm (1, 11 e 22 / 21, 

23 e 31), os alunos parecem relacionar-se com todos entre si, fazendo escolhas fora 

do grupo, interagindo com outros colegas. Parece que apesar de terem suas 

preferências em termos de relacionamento, alternam as escolhas de acordo com as 

situações. Com exceção do subgrupo do grupo controle (37, 7, 12 e 20), que se 

manteve fechado em todas as situações. Não há como saber porque tal fato 

aconteceu, pois não disponho de dados anteriores sobre esses alunos. 
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Mapa de rede -- 5A e 5B (Sluski, 1997 – Anexo IX)12 

O mapa de rede foi usado para verificar de quais recursos sociais os alunos 

dispunham no ano em que o programa foi realizado, se mantiveram ou ampliaram a 

rede de apoio e vinculações, incorporando ou não indivíduos da escola atual no ano 

seguinte. Por meio da entrevista, buscou-se verificar como se dava o relacionamento 

com o sistema proximal e eventos ocorridos entre a mudança de escolas que 

poderiam interferir na adaptação. Com a participação no programa de intervenção 

seria de esperar que a rede de apoio permanecesse ou aumentasse de um ano para 

o outro.  

Para facilitar a observação dos alunos, decidi mantê-los nas salas em que se 

encontram nas 5ª séries, embora não os considere em grupo, mas individualmente. 

Os quadros 2 e 3 apresentam de forma sucinta o que cada aluno comentou ao 

comparar seus mapas de rede de 2007 e 2008. Contudo, todos os dados serão 

discutidos no final.  

 

Quadro 2 - Mapa de rede- 5 A 

Aluno 2007 2008 

1 Só a família Mais pessoas: família e amigos 

2 Só a família Mais pessoas: família e amigos 

5 Família e uma amiga Família e outros amigos 

6 Menos pessoas Amigos diferentes, irmão 

10 Menos pessoas Mais pessoas, mais amigos, mais vizinhos 

11 Tudo estava mais “grudado” Pais se separou, amigo mudou 

13 Menos pessoas Mais amigos 

14 Menos pessoas Muitos amigos e pessoas 

16 Menos pessoas Mais pessoas que fazem parte da vida. 

20 Menos pessoas Mais legal, mais pessoas, mais colorido 

                                                 
12
 Nessas tabelas estão as observações feitas pelos alunos ao compararem os mapas de rede. 
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22 Mais família Mais pessoas, gente legal da classe 

23 Mais amigos  

24 Pai mais próximo Pai mais longe, menos amigos, menos 

gente 

25 Menos pessoas Mais amigos 

26 Menos pessoas Mais pessoas, mais garotos 

29 Mais amigos Menos pessoas 

31 Mais família Mais amigos 

32 Menos pessoas Pai, irmã, mais gente 

33 Menos pessoas Amigos mudaram 

34 Mais grudado Novos amigos, mais pessoas 

 

Quadro 3 -- Mapa de rede -- 5B 

Aluno 2007 2008 

1 Só família e um amigo Mais gente 

2 Família e um amigo Mais amigos, aparece a escola nova 

3 Menos pessoas Mais pessoas 

5 Menos pessoas Mais pessoas e mais próximas 

6 Menos pessoas Amigos diferentes, só um continua 

9 Igual Igual 

11 Menos pessoas Conheceu mais gente, amigos e família 

13 Gosta do professor do ano passado Mais gente 

14 Morava em outra cidade – ficava 

afastado 

Tem mais amigos 

16 Tinha somente três amigas Tem mais amigos 

19 Tinha um amigo que foi para outra 

escola e o professor 

O melhor amigo foi para à tarde 

22 Tinha mais amigos, dava mais valor 

para eles 

Mudou o modo de pensar, fez mais amigos 
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23 Menos pessoas Têm mais pessoas, uns amigos novos 

26 Amigos eram outros Mais amigos e faz catequese 

27 Pai, mãe e uma amiga Família continua, mas fez mais amigos 

28 Só duas amigas, família e irmão Mais amigos, família e não colocou o irmão 

porque está muito chato 

29 Igual Igual, tantos amigos quanto antes, mais 

família 

30 Menos pessoas Muitos amigos 

31 Menos pessoas Muitos amigos e pessoal da comunidade 

32 Só família e um amigo Mais amigos e mais colegas 

35 Só uma amiga que foi para outra 

escola 

Mais amigas e família 

Ao comparar os mapas da rede de 2007 e de 2008 dos alunos que estão na 

turma 5A, catorze alunos (em vinte) avaliaram ter ampliado sua rede social; três 

notaram perdas, dois acreditam que o enfoque mudou, antes na rede havia mais 

familiares e no atual, mais amigos, e um afirma que continua igual. Ao comparar os 

dados dos três alunos que mencionaram perdas com a sua avaliação sociométrica 

dois também foram menos escolhidos neste ano nesse aspecto (alunos número 23 e 

24). A aluna 24, apesar das perdas percebidas, parece estar integrada, participando 

em grupo com escolhas múltiplas nas três situações avaliadas (conversar, recreio e 

trabalho em grupo).  

Já o aluno 23 parece estar integrado entre colegas do mesmo sexo nas 

atividades que podem ser realizadas em sala de aula (conversar e trabalho em 

grupo). Durante o recreio parece “ficar atrás das meninas” e outros meninos 

parecem “ficar atrás” dele, dificultando a possibilidade de relacionamento que 

envolva troca. Vale ressaltar que esse aluno apresentava dificuldades significativas 

de aprendizagem ano anterior: estava na sala mais fraca (4B) e havia sido 

encaminhado para atendimento psicológico e avaliação neurológica, pelo fato de a 

coordenadora da escola anterior considerar que ele poderia apresentar distúrbio 

emocional e transtorno de déficit de atenção. Esse aluno tinha história familiar 

traumática; morava só com os irmãos desde que presenciou o assassinato da mãe 

pelo pai. Além disso, ainda de acordo com a orientadora, parecia que os irmãos não 
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conseguiam exercer “paternagem efetiva” (sic). Tais fatos, sem dúvida alguma, 

podem interferir na rede de apoio desse jovem.  

Os alunos que se encontram na 5B tiveram desempenho similar aos que estão 

na turma 5A. Ao comparar os mapas da rede de 2007 e de 2008, eles se 

distribuíram da seguinte forma: dezessete alunos (de 21) avaliaram ter ampliado sua 

rede social; dois afirmaram que não houve alterações e outros dois perceberam 

perdas. Esses dois alunos (19 e 22) também tiveram perdas na avaliação 

sociométrica. O aluno 19 veio da classe com dificuldade de aprendizagem (4B) e 

ficou isolado na classe atual (não teve nenhuma escolha). Apesar de ter tido 

escolhas no ano anterior, não tinha muitos amigos e parecia ser alvo de preconceito 

e intimidação, pois em um dos lados de sua caixa (atividade 4 e 5 do programa de 

intervenção), aquele que mencionava como era na escola, desenhou colegas 

chamando-o de “gordo, gordo, gordo”. Além disso, durante a entrevista, mencionou 

que seu melhor amigo passou a estudar em outro período e que outros amigos 

mudaram de escola.  

O outro aluno que também percebeu diminuição em sua rede, o de número 22, 

veio da 4A, tinha bom desempenho escolar e era bastante querido por todos, 

contudo parecia ser tímido e reservado. Provavelmente a diminuição em relação à 

aspectos sociais seja decorrente desse seu jeito de ser e do fato de alguns alunos 

necessitarem de mais tempo para se integrar e se fazerem conhecidos.  

Avaliando os mapas de rede de todos os alunos que participaram do programa, 

observa-se que houve ganho em termos de amizade, pois a maioria ampliou a rede 

social para integrar outros relacionamentos igualitários. Embora essa dinâmica seja 

típica da adolescência, fase na qual os amigos passam a ser a principal fonte de 

recursos e de suporte social, relegando a família a segundo plano, tal fato pode ser 

indício de que o programa de aprendizagem socioemocional desenvolvido com eles 

foi efetivo. 

Contudo, vale a pena refletir sobre os casos descritos e que chamaram a 

atenção em cada uma das salas. Ainda que todos os alunos possam se beneficiar 

com o aprendizado socioemocional, este programa, como todos os de promoção de 

saúde, não foi estruturado para atender demandas individuais tão graves 

(assassinato da mãe; distúrbios emocionais; déficit de atenção...); sendo que nesses 

casos muito provavelmente há necessidade de encaminhamento. 
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Descrição escola antiga e atual13 -- 5A, 5B e grupo de controle (Anexo 

XI) 

A descrição das escolas antiga e atual pode dar uma noção de como o aluno 

percebe a realidade atual (de forma positiva, negativa ou neutra); se está se 

adaptando e como compara as escolas. Após a realização da intervenção, seria de 

esperar que os alunos mantivessem ou melhorassem a visão que tinham da escola. 

Nos quadros a seguir (4, 5, 6 e 7) encontram-se as palavras empregadas pelos 

alunos para descrever as escolas.  

Como mencionado anteriormente, optei por manter os estudantes em suas 

turmas (A e B) nas 5ª séries para facilitar sua localização, muito embora eles não 

sejam considerados um grupo separado. Todos foram comparados em relação ao 

grupo controle. 

 

Quadro 4 -- Descrição das escolas -- 5A – grupo de estudo 

Aluno Antiga (4ª série - 2007) Atual (5A– 2008) 

1 Ótima  Ótima 

2 Passado Futuro 

5 Passado  Futuro 

6 Chata Legal 

10 Amigável  Interessante 

11 Antiga  Obrigatória  

13 Excelente  Ótima 

14 Legal  Bom estudo 

16 Chata  Felicidade  

20 Amizade  Independência 

22 Bom  Legal  

                                                 
13
 Palavras utilizadas pelos alunos para descrever as escolas anterior e atual. 
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23 Chata  Bacana 

24 Chata  Legal – “da hora” 

25 - (nome da escola) - (nome da escola atual) 

26 Carinho Futuro 

29 Boa Legal 

31 Amigável Interessante 

32 Divertida  Muito radical 

33 Muito legal Muito radical 

34 Muito legal  Boa, legal, aprendo muito 

 

Quadro 5 – Descrição da escola -- 5B – grupo de estudo 

Aluno Antiga (4ª série - 2007) Atual (5B – 2008) 

1 Chata Legal 

2 Divertida Aprendizado 

3 Aprendizado Amigos novos 

5 Legal  Interessante  

6 Chata  Divertida e aprendizagem 

9 Amorosa  Legal, interessante 

11 Estudo  Pessoas novas 

13 (Nome da professora) Gente grande 

14 Divertida  Estranha 

16 Legal  Excelente  

19 - (nome da escola antiga) - (nome da escola atual) 

22 Boa  Grande  

23 - - 
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26 Aprendizado  Divertida  

27 Chata  Legal  

28 Chata  Maneira  

29 Divertida  Aprendizagem  

30 Aprendizado  Amigos novos 

31 Legal  Também é boa 

32 Divertida  Legal 

35 Aprendizado  Superlegal 

 

Quadro 6 -- Descrição das escolas -- grupo controle 

Aluno Antiga (4ª série - 2007) Atual (5A – 2008) 

3 A Bom estudo e legal Bom estudo 

4 A Legal Divertida 

7 A Legal  Muito boa 

9 A Passado  Bons tempos 

12 A Legal  Muito boa 

18 A Diversão  Organização 

19 A Alegria  Regras 

21 A - - 

27 A Boa Organização 

28 A Organizada e limpa Bonita 

35 A Diversão  Organização 

4B Divertida Muito legal 

7B - (nome) Bem cuidada 

8B Diversão Legal 
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12B - (nome) - (nome) 

15B Legal  Legal  

17B Muito boa  Muito boa 

18B Ruim  Boa 

20B - (nome) - (nome) 

21B Bagunça  Bons professores 

24B Chata  Ensina  

33B Educativa  Legal  

34B Divertida, impressionante Legal 

36B Maravilhosa  Excelente  

37B - (nome) Bagunça  

38B - (nome) - (nome) 

39B Inteligência, felicidade, sabedoria  De tudo um pouco 

 

Ao descrever a escola antiga e a atual, alunos do grupo de estudo que estão 

na turma 5A distribuíram-se da seguinte forma: oito alunos (em 41) denotaram 

melhora na percepção, afirmando que a antiga escola era “chata” (sic) e que a atual 

é “legal”, divertida, maneira” (sic); quinze avaliaram de forma semelhante a ambas 

as escolas e outros dezesseis utilizaram critérios diferentes para avaliá-las, não 

sendo possível averiguar se houve mudança e em qual sentido. Empregaram, por 

exemplo, o critério de tempo (passado e futuro); critérios afetivos (amigável, carinho) 

e critérios objetivos (nome das escolas; o fato de ser obrigatória, interessante etc). 

Um aluno avaliou negativamente a escola atual e outro não respondeu.  

Com relação ao grupo controle, três alunos perceberam melhora na escola 

atual (em 27 e sete); onze alunos avaliaram de forma semelhante à antiga e doze 

usaram critérios variados, impossibilitando verificar mudança e em qual sentido; um 

aluno percebeu piora. 
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Comparando os grupos de estudo e de controle, observa-se que ambos 

utilizam termos semelhantes ao descrever as escolas e sua distribuição pelas 

categorias (percepção positiva/melhor, negativa/pior, neutra ou uso de critérios 

diferentes) é similar. Só um aluno em cada um dos grupos (de estudo e controle) 

avaliou negativamente a escola atual. O aluno do grupo de estudo que mencionou 

essa piora na percepção da escola (14 da 5B) envolveu-se em um incidente com 

alunos mais velhos ao sair da escola, machucou-se de forma séria e teve de ficar 

internado para observação, fato mencionado durante a entrevista. Em razão do 

ocorrido, sua mãe quer transferi-lo de escola. Tal fato deve repercutir na forma como 

percebe a escola. 

Comparativamente, mais alunos do grupo de estudo avaliaram a escola atual 

de forma igual ou melhor que a anterior (23 em 41) do que o grupo controle (catorze 

em 27). Tal fato pode indicar que o programa possivelmente auxiliou os alunos a 

perceberem o novo de forma positiva, permitindo abertura a novas experiências e 

adaptação à escola em curto prazo. Além disso, mais alunos do grupo controle 

(catorze em 27) adotaram critérios diferentes para avaliar as escolas em relação ao 

grupo de estudo (dezesseis em 41), não sendo possível comparar se houve 

mudança em sua percepção. Tal fato talvez possa refletir certa insegurança por 

parte dos alunos, pois, apesar de haver explicado, acredito que possam ter ficado 

em dúvida sobre a utilização dos dados, uma vez que cada um deles poderia ser 

identificado e, além disso, eles não me conheciam.  
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Desenhos “mudança de escola” e “eu no mundo” – 5A e 5B (Anexo XII)14  

Os desenhos possibilitam entender a percepção e avaliação que os alunos 

fazem sobre a mudança escolar e sua visão de mundo. Dessa forma, provavelmente 

seria possível entender o aspecto relacional, a auto-imagem e o enfrentamento 

utilizado do ponto de vista do aluno. Com o programa esperava-se que os alunos 

tivessem uma visão positiva ou neutra em relação à mudança e ao mundo. 

Os quadros (7 e 8) a seguir mostram de forma sucinta os comentários que os alunos 

fizeram a respeito de seus desenhos. Mantive os alunos agrupados por classe e com 

a numeração da respectiva turma, para facilitar sua identificação e comparação de 

dados. 

 

Quadro 7 -- Desenhos -- 5A – grupo de estudo  

Aluno Mudança de escola Eu no mundo 

1 Fiz a escola nova. Gostei de mudar, 
fiz novos amigos. mas, tenho 
saudades da escola velha. 

É o mundo que quero, eu, minha mãe. 

Sem bandido, sem lixo. 

2 Amigos novos, gostei de mudar. Queria que o mundo fosse melhor. 

5 Mudar foi bom, apesar dos 
professores serem chatos 
(exigentes). 

Minha mãe grávida de mim. Respeito pela 
vida e para representar felicidade. 

6 Gostei de mudar: fiz mais amigos, 
espaço é maior, mas é mais difícil. 

Mundo melhor. 

10 Gostei de mudar, fiz novos amigos. As pessoas que amo: minha família e meus 
parentes. 

11 Fiquei feliz com a mudança. Quero me dar bem, fiz o rei do mundo. 

13 Não foi muito bom mudar. Tenho de 
vir sozinha, na outra era melhor.  

Quero um futuro melhor do que agora. 
Queria ser adulta e ajudar em casa. 

14 Desenhei qualquer coisa. Não quis fazer. 

16 Fiz um menino feliz. Menino assustado pela violência. 

20 Foi bom mudar, conheci novos 
amigos. 

Cabeça com o mundo dentro... cabe um 
monte de coisas na minha cabeça, quero 
aprender, crescer. 

22 Gostei de mudar. Quero conhecer muitos lugares. 

23 Fiz caderno, porque tenho de estudar 
muito. 

Fiz o mundo.  

24 No começo fiquei triste, agora estou Sinto-me pequeno no mundo. 

                                                 
14
 Nessas tabelas estão as informações dadas pelos alunos sobre os desenhos realizados. O 

inquérito foi realizado apenas com o grupo do estudo. 
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melhor, me acostumando. 

25 Perdi meus melhores amigos, que 
foram para outras escolas. 

Fiz as pessoas que gosto. Quero um mundo 
melhor, sem pobreza. 

26 Gosto da escola, fiz mais amigos e 
estou competindo menos com a 20, 
na outra escola, competíamos mais. 

Gosto de estudar, de aprender. Quero 
evoluir. 

29 Fiz mais amigos na escola nova. Fiz o mundo com uma cara feliz. Quero que 
todo mundo seja feliz. 

31 Foi mais ou menos fácil. As pessoas 
falam muito palavrão. Mas tem um 
garoto que eu gosto.  

Fiz o mundo com tudo o que tem, quero ser 
feliz. 

32 Fiz cara triste, porque minha mãe 
quer que eu saia dessa escola. 
Vamos para outro bairro. 

Pessoas precisam preservar o planeta. 

33 Fiz um coração feliz, mas tem 
pessoas que brigam, que são más. 

Pensando no mundo, quero um mundo sem 
violência. 

34 Gostei de mudar, tem lugar para 
todos; mas tem muita briga. 

Criando um mundo ideal, sem violência. 

  

        

                                           

    

Figura 32 – Desenhos da mudança 
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Quadro 8 -- Desenhos -- 5B -- grupo de estudo 

Aluno Mudança de escola Eu no mundo 

1 Feliz, dá para brincar mais, tem mais 
espaço. 

Mundo é grande e bom. Posso estar em 
qualquer lugar. 

2 È melhor, mas fiz professor dando 
bronca. Eles pegam pesado. 

Eu e um monte de gente. Somos todos 
iguais, somos gente. 

3 Estou feliz por estar com os amigos 
que mais gosto 

Acho que posso ser feliz no mundo 

5 Antes não chamava amigas para irem 
em casa, agora chamo. 

Eu no mundo, feliz. 

6 No primeiro dia tive medo, até o 
terceiro, depois acostumei. 

Não estou só no mundo. Não posso pensar 
só em mim. Tenho de dividir, ajudar quem 
precisa. 

9 Escola é boa, tem regras a serem 
respeitadas. Feliz com a mudança. 

Feliz no mundo. Todos me tratam bem, 
meus pais cuidam de mim, tenho amigos, 
estou viva. 

11 Tem muita briga nessa escola. Fico 
assustada, com raiva. 

Eu no mundo. Quero um mundo melhor. 

13 Escola é mais difícil. Gosto dos 
amigos, mas senti bastante falta da 
outra escola. 

Adoro o mundo. Cada pessoa tem seu lugar 
nele. 

14 Mudar serviu para fazer novos 
amigos. 

O mundo é grande e me sinto tão pequeno. 

16 Conheci muitos amigos. Quero conhecer o mundo. Queria que ele 
fosse melhor, que cuidassem mais dele, 
sem ter gente passando fome. 

19 Estou feliz, tenho muitos amigos; mas 
gostava da outra escola, sinto 
saudades. 

Estou no meu mundo, lá tenho muitos 
amigos, só acontece coisa boa, não tem 
briga e confusão. 

22 No começo me sentia nanico perto 
dos grandes. Hoje gosto daqui. 

O mundo está ruim, tem sujeira, lixo, 
poluição, pobreza. 

23 Foi bom mudar, essa escola é mais 
puxada; mas no começo deu um 
pouco de medo. 

Estou feliz no mundo, vou me sair bem. 

26 Mudar foi normal, já conhecia a 
escola. 

Espero ter sucesso e aproveitar as 
oportunidades da vida. 

27 Gosto dessa escola, dos colegas e 
das pessoas. A outra era mais fácil. 

Eu e outras pessoas no mundo. Quero ser 
feliz. 

28 Feliz, gostei de mudar. Eu no mundo, feliz. 

29 No começo tinha vergonha de fazer 
algo errado e medo de apanhar dos 
maiores – da 8ª série. 

Eu no mundo, fazendo amigos. 

30 No começo tinha medo de várias 
coisas e vergonha de falar. 

Eu indo de um lugar para o outro, 
escolhendo o que quero fazer. 

31 Tem mais espaço, quadra. Mas tem 
que procurar agir certo, andar na 
linha. 

Sinto-me ameaçado por coisas ruins, ET... 

Sinto que minha família me protege. 
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32 Feliz com a mudança. Eu num mundo melhor 

35 Feliz de vir para cá. Mundo feliz, melhor; mas tenho saudades 
dos parentes que moram longe. 

Ao comentar o desenho realizado sobre a mudança escolar, 21 alunos do 

grupo de estudo, que estavam distribuídos nas turmas 5A e 5B (em um total de 41) 

perceberam aspectos positivos na mudança, treze relataram aspectos positivos e 

negativos, cinco avaliaram negativamente a mudança, afirmando que “perderam os 

amigos”, que “na outra escola era melhor”; “que tem medo de apanhar dos mais 

velhos” e de não gostar das brigas nessa escola. Apenas um aluno fez um desenho 

qualquer, não querendo participar da atividade e para outra aluna a mudança parece 

ter sido indiferente. Interessante observar que ao inciar o programa no ano anterior, 

35 alunos imaginavam não se dar bem com os colegas e 32 não se sair bem na 

escola. A maioria do grupo controle (34 em 41) percebeu ao menos algum aspecto 

positivo na mudança 

Com relação ao desenho ‘eu no mundo”, 33 alunos (em 41), ao comentá-lo, 

mencionaram querer um mundo melhor, sem violência, assim como ser feliz, evoluir, 

estudar, crescer... Demonstram ter uma visão positiva do mundo, acreditando ser 

esse um lugar confiável. Tal visão pode facilitar o aspecto relacional, a auto-imagem 

e fomentar a capacidade de enfrentamento, pois provavelmente devem se sentir 

capazes de lidar com a mudança e desafios. O fato de a maioria dos alunos ter essa 

visão positiva e proativa contribui para comprovar a eficácia do programa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Desenho “eu no mundo” 
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 Entrevista com os alunos 

Nas entrevistas individuais foi realizado questionário sobre mudança e 

adaptação à nova escola; sendo solicitado que cada aluno mencionasse fatos 

positivos e negativos que ocorreram no período e como lidou com a situação. Dos 41 

alunos, 16 mencionaram que nada de diferente aconteceu no período; 5  

ressaltaram algum aspecto relacionado à mudança (perda de amigos, saudades da 

escola antiga); 10 mencionaram brigas com pais, amigos ou familiares e 10 

referiram-se a fatos marcantes que poderiam dificultar, de forma indireta o processo 

de adaptação à escola nova. Dentre eles destacam-se: nascimento de irmã; 

separação de pais; pai ter abandonado a família (2); pai ter ido trabalhar no Japão; 

aluno ter sido diagnosticado com doença crônica; acidente de bicicleta com um dos 

alunos, que teve que ficar internado por vários dias; acidente de moto com tio; morte 

de primo; doença e morte do avô (2); adolescente ter presenciado primos serem 

esfaqueados. Os fatos mencionados podem constituir fator de risco para distúrbio de 

desenvolvimento e interferir na adaptação dos estudantes à escola 

 

Entrevista com os pais após a mudança de escola (Anexo XVI): 

Posto que os pais são figuras importantes do sistema proximal desses alunos, 

foram entrevistados para que pudessem omitir sua opinião a cerca da adaptação do 

filho(a) à escola e mencionar fatos que pudessem ter ocorrido nesse período e 

interferido no processo. Foram contatados os pais de todos os 41 alunos que foram 

para essa escola e constituem o grupo de estudo. Contudo, somente vinte 

participaram da entrevista.15 Estes se distribuíram da seguinte forma: 

� doze pais afirmaram que seus filhos se adaptaram bem à nova escola;  

� quatro pais mencionaram que a adaptação foi boa a despeito de terem 

estranhado ou tido dificuldade no início;  

� quatro pais afirmaram que foi difícil para os filhos se adaptarem devido ao 

fato de os alunos mais velhos serem violentos;  

� seis pais mencionaram que os filhos sentiram saudades da escola antiga.  

                                                 
15
 O número de respostas dadas pelos pais foi livre.  
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De acordo com a amostra entrevistada, os pais afirmam que a maioria dos 

filhos (dezesseis em vinte) parece ter-se adaptado bem à escola nova, a despeito de 

dificuldades iniciais e de alguns terem sentido saudades da escola antiga. Esse 

dado confirma os obtidos na avaliação sociométrica, no mapa de rede e no desenho 

da mudança realizada pelos alunos, no qual a maioria dos estudantes demonstra ver 

ao menos algo positivo na mudança. Infelizmente nem todos os dados coletados 

constam com o nome dos pais e dos filhos, impossibilitando comparar com cada um 

dos indivíduos. 

 

Atividades com os professores após a mudança escolar: 

Na avaliação do comportamento (Anexo VIII), solicitou-se que o professor 

pensasse em cada aluno de sua classe e respondesse em quais categorias de uma 

listagem previamente elaborada ele se encaixava. Tal atividade foi realizada com o 

intuito de avaliar o comportamento dos alunos e compará-lo consigo próprio em 

relação ao ano anterior. Em razão do programa de aprendizagem socioemocional 

realizado, seria de esperar que melhorasse seu comportamento ou, ao menos, 

continuasse do mesmo modo, sem piorar. As características de comportamento 

mencionadas foram as mesmas do ano anterior: ser bem comportado/bagunceiro; 

agressivo/briguento/nervoso; colaborar/atrapalhar os colegas; comportamento em 

sala de aula e/ou recreio; absenteísmo; participar das atividades/não 

participar/atrapalhar) e desempenho escolar (ter bom desempenho ou não; ter 

interesse ou não pelas atividades; fazer ou não a lição de casa.  

Para avaliar a percepção do comportamento (Anexo IX), o professor foi 

solicitado a definir cada um de seus alunos com uma ou mais palavras. Para as 5ª 

séries, nesse item foram acrescentadas as categorias IND (indiferente) e NL (não 

lembro). Quando um aluno não foi mencionado pelo professor, também foi tabulado 

como indiferente. O objetivo dessa atividade foi perceber quais alunos chamam a 

atenção dos professores, de forma positiva ou não, e assim poder traçar um perfil 

dos alunos, possibilitando compará-los em relação a seu próprio desempenho após 

a mudança de escola. Em decorrência do programa, seria de esperar que os alunos 

chamassem a atenção positivamente dos professores ou, ao menos, fossem 

indiferentes, denotando não causar problema.  
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Avaliação e percepção do comportamento – 5A (Anexos VIII e IX) 

Nos quadros a seguir estão agrupados os dados fornecidos pelos professores 

na 4ª e na 5ª séries. Na primeira linha, para cada um dos alunos aparece a 

avaliação de comportamento, na segunda, a percepção.  

A fim de possibilitar a comparação dos dados, tanto para a avaliação quanto 

para a percepção dos alunos, os termos empregados pelos professores foram 

categorizados em cognitivos (C) e afetivos (A), podendo ter orientação positiva ou 

negativa (+ ou -). Por exemplo, foram considerados indicadores afetivos positivos 

(A+), os termos: meiga, carinhosa, bem comportada, dedicada, colabora com 

colegas. Entre os indicadores afetivos negativos (A-) estão, por exemplo: 

bagunceiro, agressivo, briguento, nervoso, atrapalha colegas etc. Entre os 

indicadores cognitivos positivos (C+) encontram-se termos como: bom desempenho, 

faz a lição de casa, interesse, participa das atividades, esforçada, responsável, 

inteligente. Entre indicadores cognitivos negativos (C-) estão: não faz lição de casa, 

desatenta, atrapalha as atividades, não tem bom desempenho escolar, não tem 

interesse nas atividades escolares, não participa. Alunos não mencionados pelos 

professores foram considerados indiferentes e conotados positivamente, pois 

passaram despercebidos, não atrapalharam a classe e não chamaram a atenção 

dos docentes.  

Para as 5ª série (2008), na segunda linha, ao lado da palavra que se refere à 

percepção do professor, aparece entre parênteses a disciplina ministrada pelo 

docente que mencionou o fato -- Inglês (I), Matemática (M), Português (P) ou 

História (H) -- pois foram os professores que devolveram ao menos parte do material 

preenchido.  

Quadro 9 -- Avaliação e percepção do comportamento – Professores: 4ª e 5ª 

Aluno 2007 2008 

1 Não tem bom desempenho C- 
Bem comportada A+ 
Colabora com os colegas A+ 
Participa das atividades C+ 
Passa despercebida A+ 

Indiferente 

MEIGA A+ CARINHOSA (I,P) A+; CARENTE (I) A- 

2 Bom desempenho escolar C+ 
Interesse pelas atividades C+ 
Faz lições de casa C+ 
Falta constantemente. 

Idem (I) 
Idem (I, P) 
Idem (I, M, H) 
- 
Bem comportada (I) A+ 
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Participa das atividades (I) C+  

ESTUDIOSA C+ PRESTATIVA (I) A+ ESFORÇADA (P) C+ 

5 Passa despercebida sala de aula A+ - 
Não tem bom desemp. escolar (M, H) C- 
Faz a lição de casa C+ 

MEIGA, CARINHOSA 2 A+ NL (I) DIFICULDADE (P) C- 

6 Colabora com colegas A+ 
Bom desempenho escolar C+ 
Faz a lição de casa C+ 
Participa das atividades C+ 
Interesse pelas atividades C+ 

Indiferente 

INTERESSADA C+ BELEZA (P), IND (I) 

10 Indiferente  Interesse nas atividades (H) C+ 
ATENCIOSA, A+ CAPRICHOSA C+ DEDICAÇÃO (P) A+, DIFICULDADE (I) C- 

11 Indiferente Não passa despercebido (I) A- 
QUESTIONADOR, INTELIGENTE 
2C+ 

TAGARELA (I), A- COMPROMETIDO (P) 
C+ 

13 Bem comportada A+ 
Colabora com os colegas A+ 
Bom desempenho C+ 
Faz a lição de casa C+ 
Participa das atividades C+ 
Interesse C+ 

Indiferente 

ESFORÇADA A+ IND (I), TRISTEZA (P) A- 

14 Bagunceiro A- 
Não faz a lição de casa C- 
Falta constantemente  

Idem (I, M, P, H) 
Idem (I, M) 
Idem (M, H) 
Atrapalha colegas (I, M, H) A- 
Não tem bom desempenho escolar (I, M) C- 
Atrapalha atividades (M, H) C- 
Não tem interesse ativ. escolares (M, H) C- 
Não passa desapercebido A- 

BAGUNCEIRO A-, INTELIGENTE C+ AGITADO (P) TERROR (I) 2A - 

16 Agressivo/briguento A- 
Nervoso A- 
Não tem bom desempenho escolar C- 

 
 
Idem (P, H) 
Colabora com colegas (I) A+ 
Interesse nas ativ. escolares (I) C+ 

NERVOSO A-, DISTRAÍDO C- ESFORÇO (P) C+, EDUCADO (i) A+ 

20 Colabora com os colegas A+ 
Participa das atividades C+ 
Bom desempenho escolar C+ 
Interesse pelas atividades escolares 
C+ 

- 
Idem (I, M, H) 
Idem (I) 
Idem (I) 
Faz a lição de casa (I) C+ 

INTELIGENTE, INTERESSADA 2C+ PARTICIPAÇAO (I), C+ LIDERANÇA (P) C+ 

22 - - 
EDUCADA A+ NL (I), CALMA (P) A+ 

23 Bagunceiro A- 
Agressivo/briguento A- 
Nervoso A- 
Atrapalha os colegas A- 
Não participa das atividades C- 
Não tem interesse ativ. escolares C- 
Não a faz lição de casa C- 
Atrapalha atividades C- 
Falta constantemente 

Idem (I, M, H) 
Idem (I, M, P, H) 
Idem (I) 
Idem (I, M, P, H) 
Idem (I, H) 
Idem (I, H) 
Idem (I, M, H) 
Idem (M, P, H) 
- 
Não tem bom desempenho escolar (I, M, P, 
H) C- 
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Não passa despercebido (I,M,H) A- 
BAGUNCEIRO, ATRAPALHA 2A- SOCORRO (P) APATIA(I) 2A - 

24 Indiferente Nervosa (M, P, H) A- 
EDUCADA, CALMA 2 A+ BAGUNCEIRA (I) A-, SORRISO (P) A+ 

25 Não faz a lição de casa C- - 
Nervosa (M,P, H) A- 

DESATENTA C- RESPONDONA (I) BRIGUENTA (P) 2 A- 

26 Colabora com os colegas A+ 
Participa das atividades C+ 
Bom desempenho C+ 
Interesse pelas atividades C+ 

- 
Idem (I) 
Idem (I,M,H) 
- 
Bem comportada (M, P, H) A+ 

INTERESSADA, INTELIGENTE 2C+ GENIOSA (I), EGOISMO (P) 2 A- 

29 Nervoso A- 
Bagunceiro A-  
Atrapalha os colegas A- 
Atrapalha as atividades C- 
Falta constantemente 

- 
Idem (I) 
Idem (I) 
Idem (M) 
- 
Não participa das atividades (M, P, H) C- 
Não faz a lição de casa (M,H) C- 
 

BAGUNCEIRO A- AMIGO (P) A+ 

31 Bem comportada A+ Indiferente 
EDUCADA, COLABORADORA, 
INTELIGENTE 2 A+ 1C+ 

IND (I), TIMIDEZ (P)1 A- 

32 Bem comportada A+ - 
Passa despercebida (I) A+ 
Interesse nas ativ. escolares (M, P) C+ 

EDUCADA, RESPONSÁVEL, 
ATENCIOSA 2 A+ 1C+ 

INTELIGENTE (P) C+ 

33 Colabora com os colegas A+ - 
Passa despercebida (M) A+ 
Não faz a lição de casa (H) C- 

INTERESSADA, RÁPIDA 2C+ BAGUNCEIRA (I) A-, COCHICHO (P) A+ 

34 Indiferente Passa despercebido (M) A+ 
Não faz lição de casa (H) C- 

INTROVERTIDO A- IND (I) SENSÍVEL (P) A+ 

letras minúsculas = avaliação de comportamento  

LETRAS MAIÙSCULAS = percepção do comportamento 

I = Inglês; M = Matemática; P = Português; H = História 

Quadro 10 -- Avaliação e percepção do comportamento -- Professores 4ª e 5B 

Aluno 2007 2008 

1 Bem comportado A+ 
Passa despercebido na sala de aula 
A+ 

- 
- 
Não tem bom desempenho (P) C- 

BEM COMPORTADO A+ CARENTE (I); SILÊNCIO (P) 2 A- 

2 Não tem bom desempenho escolar C- 
Interesse nas ativ. escolares C+ 

Indiferente 

PARTICIPATIVO C+ IND (I), DESCOMPROMISSO (P) C- 

3 Nervosa A- 
Colabora com os colegas A+ 
Atrapalha atividades C- 

- 
- 
- 
Bagunceira (I) A- 
Falta constantemente (I) 
Não tem bom desempenho (M, P) C- 
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COLABORADORA A+ TAGARELA (I) A-; ESFORÇO (P) C+ 

5 Interesse nas atividades C+ 
Bom desempenho C+ 

- 
- 

ESFORÇO C+ IND (I); FRACA (P) C- 

6 Indiferente Nervoso (M,P) A- 
Não faz a lição de casa (M) C- 

CARINHOSO A+ TRANQUILO A+ 

9 Passa despercebida sala de aula A+ Indiferente 
GENTIL A+ IND (I), PRESTATIVA (P) A+ 

11 Bagunceiro A- 
Atrapalha colegas A- 
Atrapalha as atividades C- 
Não passa despercebido A- 

- 
Idem (I, M,P) 
Idem (I, M,P) 
Idem (I, M) 
Agressivo/briguento (I) A- 
Não participa das atividades (I) C- 

AGITADO A- MIMADO, TEIMOSO (I) 2 A 
DESORGANIZADO (P) 1C- 

13 Colabora com os colegas A+ 
Nervosa A- 
Bom desempenho escolar C+ 

Idem (I) 
- 
Idem (I) 
Faz a lição de casa (I) C+ 
Participa das atividades (I, P) C+ 

BOA ALUNA; INTELIGENTE 2C+ INTERESSE (I); RÀPIDA (P) 2C+ 

14 Participa das atividades C+ - 
Bom desempenho (I, M, P) C+ 
Colabora com colegas (M) A+ 

BOM ALUNO C+ INTERESSE C+ / PERSISTENTE (I) A+ 
INTELIGENTE (P) C+ 

16 Colabora com os colegas A+ - 
Participa das atividades (I) C+ 
Passa despercebida na sala de aula (P) A+ 

PRESTATIVA A+ PARTICIPAÇÃO (I) C+; TIMIDEZ (P) A 

19 Agressivo/briguento A- 
Não participa das atividades C- 
Falta constantemente 

Idem (I) 
Idem (I) 
- 
Atrapalha os colegas (P) C- 
Nervoso (I) A- 

CARINHOSO A+, NÃO SE 
ESFORÇA C- 

EMBURRADO, TURRÃO (I) 
IMATURO (P) 3 A- 

22 Bem comportado A+ - 
bagunceiro (I) A- 

BOM ALUNO C+, EDUCADO A+ BAGUNCEIRO (I) A-, INTELIGENTE (P) C+ 

23 Indiferente  
Bagunceiro (I) A- 

EMOTIVO, ATENCIOSO 2 A+  FALANTE (I) A+, ORGANIZADO (P) C+ 

26 Agressivo/briguento A- Indiferente 
BRIGUENTO A- NL (I) 

IND (P) 

27 Indiferente Não passa despercebida (I) A- 
Briguenta (M, P) A- 
Nervosa (M, P) A- 

QUIETA A+ FALANTE (I) A+; BRIGUENTA (P) A- 

28 Indiferente Indiferente 
EMOTIVO, EXTROVERTIDO 2 A+ NL (I); GRACINHA (P) A+ 

29 Indiferente Passa despercebido na sala de aula (P) A+ 
Indiferente INTERESSE C+, BONACHAÕ (I) A+;  

TRANQUILO (P) A+ 

30 Bem comportada A+ - 
Falta constantemente (I) A- 
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Colabora com os colegas (M) A+ 
Bom desempenho (M) C+ 
Participa das atividades (P) C+ 

BEM COMPORTADA A+ TAGARELA (I) A-; CARINHO (P) A+ 

31 Indiferente Indiferente 
PREOCUPADO A- NL (I); CARINHO (P) A+ 

32 Bagunceiro A- 
Agressivo/briguento A- 
Atrapalha os colegas A- 
Atrapalha as atividades C- 
Não tem bom desempenho C- 
Não tem interesse pelas atividades C- 
Não faz a lição de casa C- 
Não passa despercebido A- 
Não participa C- 

Idem (I,M) 
Idem (I) 
Idem (I,M,P) 
Idem (I,P) 
Idem (I) 
Idem (I) 
Idem (I) 
Idem (I) 
Idem (M) 

INQUIETO, DISPERSIVO 2 A- TERRÍVEL (I); CANSAÇO (P) 2 A- 

35 Não faz alição de casa C- Indiferente  
NÃO SE ESFORÇA C- IND (I, P) 

 Comparando os dados de 2007 e de 2008 e levando-se em consideração uma 

diferença de dois ou mais itens, observa-se que em relação à avaliação dos 

professores para o grupo de estudo, turmas 5A e 5B (41 alunos), quatro alunos 

melhoraram, quatro pioraram, vinte mantiveram-se no mesmo patamar, oito foram 

considerados indiferentes e cinco avaliados com critérios distintos, impossibilitando a 

comparação.  

Com relação à percepção do comportamento, dois melhoraram, cinco 

pioraram, 24 mantiveram-se no mesmo patamar, dois foram considerados 

indiferentes e oito foram avaliados com indicadores diferentes, impossibilitando a 

comparação. 

Para as turmas como um todo (5A e B), em termos de avaliação de 

comportamento, trinta e dois alunos (em 41) tiveram seu comportamento avaliado 

como melhor, igual ou indiferente em relação ao ano anterior. Os dados da 

percepção do comportamento são similares, pois 28 alunos (em 41) encontram-se 

nas mesmas categorias. Assim, observa-se que a maioria dos alunos que participou 

do programa de aprendizagem socioemocional teve seu comportamento avaliado 

como melhor, igual ou foi considerado indiferente, demonstrando que o programa 

pode ter contribuído para seu desempenho. 

QUADRO GERAL 

 A fim de comparar todas as informações obtidas dos alunos e ter uma visão 

geral do desempenho do grupo, resolvi reuni-los em uma única tabela. Para tanto,  

nove aspectos mensurados foram: desempenho escolar, absenteísmo, avaliação 
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sociométrica, mapa de rede, avaliação da escola, desenhos da mudança escolar e 

do mundo, avaliação e percepção do comportamento realizada pelos professores. 

Apesar de terem sido feitas entrevistas individuais com os pais dos alunos, não foi 

possível identificar os pais de quais crianças foram entrevistados, pois os dados 

foram agrupados como um todo. 

Foram atribuídos símbolos para representar o desempenho dos alunos. Os 

dados das tabelas anteriores foram tabulados da seguinte maneira: utilizei o símbolo 

(↑) para demonstrar que o aluno apresentou melhora em relação a seu próprio 

desempenho ou visão positiva em relação à mudança escolar e ao mundo; o 

símbolo (=) foi usado quando o aluno permaneceu na mesma posição; (↓) foi 

utilizado quando o aluno demonstrou piora ou visão negativa em relação à mudança 

escolar e ao mundo; (I) quando foi considerado indiferente; (↑↓) foi adotado quando 

o aluno apresentou aspectos positivos ou negativos e (≠) quando foram utilizados 

critérios distintos, impossibilitando a comparação entre o desempenho de 2007 e 

2008.  

A fim de poder comparar os dados, e posto que a efetividade do programa 

estaria relacionada ao aluno ter desempenho melhor ou igual ao ano anterior ou 

permanecer invisível aos professores, resolvi atribuir a essas situações 1 ponto, que 

não representa avaliação do desempenho (nota), mas, sim, a presença de indicador 

avaliado. Quando o aluno apresentou aspectos positivos ou negativos, recebeu 0,5 

ponto e não foram pontuados itens avaliados com critérios diferentes, nem quando o 

aluno apresentou piora. Dessa forma, cheguei ao total obtido pelos alunos. No item 

desempenho escolar, quando aparecem dois símbolos, o primeiro refere-se à nota 

obtida em Português e a segunda, em Matemática; quando há apenas um símbolo, 

isso significa que o desempenho nas duas matérias seguiu a mesma tendência. 

Para permitir avaliar a procedência em termos de sala, ao lado do número atual do 

aluno consta a sala que ele frequentava na 4ª série (4A, 4B, 4C). Deve-se ressalvar 

que cada uma dessas turmas era descrita por professores e rotulada com 

características peculiares, na A estavam os alunos estudiosos; na B, os com 

dificuldade de aprendizagem e mais imaturos; na C, os com dificuldades 

comportamentais. Para poder avaliar diferenças de gênero, caso existam, foram 

adotadas cores diferentes para distinguir meninas (rosa) e meninos (preto). 
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Quadro 11– DADOS GERAIS – 5 A 

Aluno Desemp. Faltas Av. Soc. Rede Escola Mudança Mundo Prof Av Prof per Total 

1 4B = = ↑ ↑ = ↑ ↑ I = 9 

2 4B = = ↓ ↑ ≠ ↑ ↑  ↑ = 7 

5 4C = = = ↑ ≠ ↑ ↓  ≠ ≠ 4,5 

6 4B = = ↓ ↑ ↑ ↑↓ ↑ I ≠ 6,5 

10 
4C 

= ↑ ↑ ↑ ≠ ↑ ↑ ≠ = 7 

11 
4C 

= = = = ≠ ↑ ↑ = ≠ 7 

13 
4B 

↓ = = ↑ = ↓ ↑ I = 7 

14 
4B 

↓ = ↑ ↑ = =  ↓ = 6 

16 4C = = = ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ = 8 

20 4A = = ↓ ↑ ≠ ↑ ↑ = = 7 

22 4A ↑ = = ↑ = ↑ ↑ = = 9 

23 4B = = ↓ ↓ ↑ ↑  = = 6 

24 4C = = ↓ ↓ ↑ ↑↓ ↓ = = 5,5 

25 4B ↓ = ↑ ↑ = ↓ ↑ ≠ ≠ 5 

26 4A = = ↓ ↑ ≠ ↑ ↑ = ≠ 6 

29 4B = ↑ ↑ = ↓ = ↑ ↑ = = 8 

31 
4C 

= = = ≠ ≠ ↑↓ ↑ I ↓ 5,5 

32 
4C 

= = = ↑ = ↑ ↓ ↑ I ↓ 7,5 

33 4A = = ↑ ≠ = = ↓ ↑ = ≠ 6,5 

34 4C = = ↓ ↑ = ↑ ↑ = = 8 

LEGENDA    =  Aluno apresenta em 2008 a mesma posição que ocupava em 2007. 

↑ Aluno apresenta melhora.  

↓  Aluno apresenta piora. 

≠  Foram utilizados critérios diferentes, o que impossibilita a comparação. 

I   Aluno foi considerado indiferente. 

↑ ↓ Aluno apresentou aspectos positivos e negativos.. 
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Quadro 11 – DADOS GERAIS – 5B 

 

Aluno Desemp. Faltas Av. Soc. Rede Escola Mudança Mundo Prof Av Prof per Total 

1 4A = = = ↑ ↑ ↑ ↑ ≠ ↓ 7 

2 
4B 

= ↑ = = ↑ ≠ ↑ ↓ ↑ I = 7,5 

3 
4B 

= = ↓ ↑ ≠ ↑ ↑ = ≠ 6 

5 
4B 

= ↓ = ↓ ↑ = ↑ ↑ I = 7,5 

6 
4A 

↑ = = = ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ = 7,5 

9 
4A 

= = ↓ = ≠ ↑ ↑ = = 7 

11 
4A 

= ↑ = ↑ ↑ ≠ ↓ ↑ = ↓ 6 

13 
4A 

= = ↑ ↑ ≠ ↑↓ ↑ ↑ = 7,5 

14 
4A 

= = ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ≠ ↑ 6 

16 
4A 

= = = ↑ = = ↑ = = 9 

19 4B ↓ = ↓ ↓ = ↑ ↓ ↑ = ↓ 4,5 

22 4A = = ↓ ↓ ≠ ↑ ↓ ↓ = = 4,5 

23 4C = = = ↑  ↑↓ ↑ = ≠ 6,5 

26 
4A 

= ↓ ↑ ↑ ≠ = ↑ I I 7 

27 
4A 

= = = ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ = 8 

28 
4C 

= ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ I = 7,5 

29 
4C 

= ↓ = ↓ = ≠ ↓ ↑ = ↑ 5,5 

30 4A = = ↑ ↑ ≠ ↓ ↑ ↑ = 7 

31 
4C 

↓ = ↓ ↓ ↑ = ↑ ↓ ↓ = = 5 

32 
4C 

= = ↑ ↑ = ↑ ↑ = = 9 

35 4A = ↓ ↓ ↓ ↑ = ↑ ↑ I I 6,5 

 

É interessante observar que a menor nota obtida não importando se o 

participante estivesse na classe 5A ou  5B, foi 4,5 (quatro e meio), ou seja, metade 
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da pontuação possível, o equivalente à média 5 (cinco). Essa pontuação foi obtida 

apenas por três alunos (em 41, o total da amostra estudada). A pontuação máxima, 

9 (nove), foi obtida por quatro alunos e outros 29 tiveram nota acima de 6 (seis), ou 

seja, o equivalente à média 6,5 (seis e meio). Esse montante perfaz um total de 80% 

(33 alunos em 41), isto é, a maioria dos alunos que participou do programa de 

desenvolvimento de competências sociais em 2007 lidou com a mudança escolar 

apresentando melhora em relação ao próprio desempenho. 

Analisando estatisticamente a pontuação obtida nos itens avaliados, observa-

se que a distribuição das frequências aproxima-se de uma distribuição normal, com 

média de 6,7 e desvio-padrão de 1,22. Considero que os oito alunos que se 

encontram no primeiro quartil (pontuação 5,95) não apresentaram melhora em 

relação ao seu próprio desempenho; que os 25 alunos que se encontram entre o 

segundo e o terceiro quartil (6 e 7,6) encontram-se no mesmo patamar e que os 8 

alunos que estão no último quartil (acima de 7,6) melhoraram. Ou seja, 33 alunos 

(75% da amostra) apresentam comportamento igual ou melhor do que o esperado. 

Esse dado vem corroborar a noção de que programas de promoção de saúde têm 

como público alvo a média da população.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – histograma das frequências de pontuação dos alunos 

A classe de origem (4A, 4B e 4C) não parece ter interferido na adaptação à 

escola nova, pois tanto entre os alunos que se saíram melhor entre os índices 

avaliados quanto entre os que se saíram pior, nas turmas 5A e 5B, houve alunos de 

todas as turmas de origem, o que é indicação positiva para o programa no sentido 

ter possibilitado o desenvolvimento de habilidades sociais.  
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Contudo, vale a pena ressaltar que as alunas que se saíram muito bem na 

turma 4A (20 e 26), estando entre as mais populares e com melhor desempenho 

escolar, passaram a ser avaliadas como a maioria dos alunos da 5A. Tal fato talvez 

possa ser explicado pelo fato de essa turma (5A), parece ser a mais fraca 

academicamente, ser  a que apresenta problemas de aprendizagem; isso leva a 

supor que, apesar do potencial e do empenho dessas alunas, o ambiente pode estar 

exercendo influência negativa em relação a seu próprio desempenho, pois, 

“potencialmente”, poderiam estar se saindo melhor, caso o ambiente as estimulasse 

a dar o melhor de si mesmas. Corrobora essa hipótese o fato de alunos da 5B (11 e 

32), que eram rejeitados pelos colegas, pois tinham desempenho acadêmico fraco e 

eram avaliados com comportamento negativo pelos professores de suas respectivas 

turmas (4A e 4C), terem sido avaliados um como a maioria dos alunos e o outro, 

com a pontuação máxima, respectivamente. Tal fato pode indicar que estar em 

ambiente novo, que favoreça o aprendizado, pode contribuir efetivamente para a 

integração dos alunos, pois continuaram no mesmo patamar do ano anterior ou 

melhoraram. Embora continuem apresentando avaliação negativa por parte dos 

professores, como no ano anterior, os dois apresentaram melhora de desempenho 

em relação à avaliação sociométrica, ao mapa de rede e na visão de mundo. 

Apenas o aluno de número 32 conotou positivamente a mudança, mais uma vez 

reforçando a hipótese de que o ambiente interfere no desempenho e que 

compreender e atuar sobre o sistema proximal é de fundamental importância para o 

desenvolvimento saudável do indivíduo.  

Em virtude de tudo o que foi exposto, levando em consideração os dez 

critérios utilizados (desempenho escolar, taxa de absenteísmo, avaliação 

sociométrica, mapa da rede, descrição da escola, desenhos da mudança e do 

mundo, avaliação e percepção dos professores e entrevista com os pais) para 

avaliar a adaptação à mudança dos alunos que participaram do programa, observa-

se que a maioria teve desempenho melhor que o esperado, em cada um dos 

aspectos avaliados, confirmando, assim, a hipótese de que a intervenção realizada 

contribuiu para sua adaptação, mostrando-se efetiva no desenvolvimento de 

habilidades socioemocionais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a complexidade da vida atual, as mudanças que ocorreram nas 

relações interpessoais, nas práticas educativas, nos valores e nas representações 

que se têm da realidade, a meu ver, torna-se fundamental repensar a inserção e 

atuação profissional dos psicólogos. Mais do que nunca, há necessidade de 

intervenções que atendam às demandas da sociedade em transformação, auxiliando 

as pessoas a lidar com os desafios, as crises e as transições que a vida cotidiana 

lhes apresenta.  

É nesse contexto que se insere este doutorado, que teve por objetivo 

estruturar e avaliar, no curto prazo, um programa de promoção de saúde que 

buscasse desenvolver competências sócio-emocionais, auxiliando jovens a enfrentar 

positivamente a mudança escolar da 4ª para a 5ª série do Ensino Fundamental. O 

doutorado vem ao encontro de algumas questões de interesse pessoal: como 

coadunar visão integral de homem, postura terapêutica e conhecimentos da 

psicologia clínica numa prática social consistente, de modo a possibilitar 

oportunidade de desenvolvimento e autoconhecimento a um número significativo de 

pessoas e também, comprovar que dados obtidos em uma intervenção desse tipo 

podem ser confirmados academicamente.  

Para mim, isso se tornou possível ao construir esta intervenção primária, cujo 

objetivo foi possibilitar a aprendizagem sócio-emocional. Nessa construção, o ser 

humano é visto como complexo, multifacetado, fruto único da interação dinâmica do 

contexto, do tempo e do processo, inserido nos sistemas dos quais é parte 

integrante: micro, meso e macro; dos quais sofre e exerce influência (Brofenbrenner, 

1979/1996). A abordagem clínica contribui com a reflexão e busca de sentido para o 

que acontece, no processo de troca e de comunicações generalizadas, compostas 

pela demanda, sua análise e intervenção (Lévy, 2001). A promoção de saúde 

(Davis, 1999; Kotliarenco, Cáceres e Fontecilla, 1997; Cowan, Cowan e Schulz, 

1996; Masten e Coatsworth,1998; Garmezy, 1991; Garmezy, Masten e Tellegen, 

1984; Rutter,1979,1985, 1987, entre outros) traz o conteúdo teórico que foi 

trabalhado no programa de intervenção realizado, e a arteterapia, a possibilidade de 

os alunos realizarem atividades que lhes permitissem conhecer-se melhor, ter 

“insights” sobre o momento de vida em que se encontram e desenvolver a 
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criatividade, tanto como possibilidade de gerar sentido para a vida e resgatar um 

viver mais saudável, quanto como instrumento para solucionar problemas.  

Os eixos trabalhados na aprendizagem sócio-emocional, dizem respeito a: 

autoconhecimento, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável, 

consciência social e auto-regulação assim como proposto pelos pesquisadores do 

CASEL (Elias, Bruene-Butler, Blum e Schulyer, 1997; Weissberg et al, 2004; 

Greenberg et al, 2005; Zins, Weissberg, Wang e Walberg, 2004). Esses eixos 

implicam em habilidades que podem ser desenvolvidas e têm efeito positivo na 

aprendizagem (motivação, compromisso e aspirações); no comportamento 

(participação e hábitos de estudo); nas atitudes em relação à escola (melhor 

habilidade para lidar com estressores e menor índice de absenteísmo) e na 

performance acadêmica (o que e como se aprende; desempenho e competência nos 

estudos). Os temas abordados foram: mudança e crescimento; autoconhecimento; 

relacionamentos interpessoais; técnicas de resolução de problemas e criatividade. 

Embora no programa houvesse espaço para elaborar o luto pelas perdas e 

rompimentos que ocorrem durante a mudança de escola, o trabalho privilegiou esse 

momento como oportunidade para desenvolver ou utilizar recursos para enfrentar 

positivamente a situação que se apresenta, aprendendo a conviver com o novo e a 

se adaptar a novos relacionamentos com pares, inclusive com adolescentes mais 

velhos e novos professores. Como outros autores (Davis, 1999; Kotliarenco, Cáceres 

e Fontecilla, 1997; Cowan, Cowan e Schulz, 1996; Masten e Coatsworth,1998; 

Garmezy, 1991; Garmezy, Masten e Tellegen, 1984; Rutter,1979,1985, 1987), parti 

da premissa de que crises e transições fazem parte da vida das pessoas, constituem 

possibilidade de crescimento e desenvolvimento e podem, inclusive se tornar o mote 

que possibilita ao ser humano ser mais criativo e flexível. Ou seja, embora possam 

representar situação de risco para distúrbios de desenvolvimento também podem 

promover a produção e o aperfeiçoamento de mecanismos de proteção e 

enfrentamento de vulnerabilidades. 

A intervenção realizada na escola em 2007 mostrou-se eficaz ao possibilitar a 

adaptação em curto prazo dos alunos frente à mudança escolar, pois a maioria deles 

(trinta e três alunos dentre quarenta e um) teve desempenho melhor ou igual do que 

o esperado nos dez critérios utilizados para avaliar a adaptação à mudança, a saber: 

desempenho escolar, taxa de absenteísmo, avaliação sociométrica, mapa da rede, 
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descrição da escola, desenhos da mudança e do mundo, avaliação e percepção dos 

professores e entrevista com pais. A adaptação favorece a permanência dos alunos 

na escola e a continuidade dos estudos e o aprendizado sócio-emocional contribui 

para a aprendizagem formal e melhora do desempenho acadêmico, pois como 

demonstrado em diversos estudos, há relação significativa entre competência social 

e acadêmica (Allen & Dlugokinski, 1992; Raver, 2003; CASEL, ECAP).  

Avalio que fomentar a permanência e a adaptação à escola constitui um dos 

primeiros passos para melhorar os mecanismos de acompanhamento dos jovens, 

favorecendo o desenvolvimento de fatores de proteção e capacidade de 

enfrentamento, tentando minimizar sua vulnerabilidade e auxiliá-los a adquirir 

habilidades e competências para enfrentar positivamente os riscos múltiplos que 

enfrentam, como por exemplo: início de atividade sexual precoce, que por falta de 

orientação sexual adequada pode levar a gravidez precoce, doenças sexualmente 

transmissíveis, problemas de saúde associados à gestação precoce, interrupção 

antecipada da escolaridade e dificuldade de inserção futura no mercado de trabalho; 

envolvimento em situações de violência, tanto como agressores, quanto como 

vítimas; envolvimento com drogas e com gangues, dentre outros. Além disso, ao 

evitar a evasão escolar e possibilitar a permanência dos jovens na escola, considero 

favorecer o convívio social e a ocorrência de relacionamentos interpessoais positivos 

quer seja entre pares ou com adultos pró-sociais, que podem dar apoio e funcionar 

como modelo para os jovens, além de fomentar a construção de projeto de vida e 

melhora da auto-estima, na medida em que os estudantes podem se sentir capazes 

de dar voz a seus anseios, enfrentar os problemas que vivenciam e lidar com 

maiores exigências e desafios acadêmicos. 

Tendo em mente que fatores positivos podem reforçar um ao outro e 

compensar ou reparar dificuldades a fim de manter o funcionamento adaptativo 

(Cowan, Cowan e Schulz, 1996), considero ter possibilitado o desenvolvimento de 

recursos nas três fontes possíveis de vulnerabilidade e proteção: no contexto 

pessoal, familiar e extrafamiliar. No âmbito pessoal, busquei promover o 

desenvolvimento de competências socioemocionais; colaborar para que o 

sentimento de auto-eficácia e auto-confiança pudessem surgir na medida em que 

possibilitei desenvolver recursos para lidar, avaliar e perceber a situação estressora 

que estavam vivenciando; mobilizar esforços cognitivos e comportamentais para 
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administrar, reduzir, minimizar ou tolerar as demandas internas e /ou externas, que 

emergem na interação com o ambiente. No sistema familiar visei facilitar o 

relacionamento pais e filhos, o seu envolvimento no momento de vida de seus filhos 

através das enquêtes e do caderno de atividades, que poderia ser utilizado como 

meio de troca de informações entre eles. No contexto extrafamiliar, busquei facilitar a 

ligação com os professores, possíveis adultos pró-sociais, na medida em que 

busquei mobilizar e contar com a colaboração do corpo docente para esse momento 

da vida dos alunos. 

Penso ainda, que ao realizar programas de promoção de saúde em escolas, 

seja possível contribuir para a sua transformação em organização pró-social, escola 

efetiva (Wolin e Wolin, 1993) ou promotora de saúde (Leger, 1999;  Whitehead, 

1991). Assim, ao passar a promover habilidades sociais além de conquistas 

acadêmicas, ensino de regras, a escola passa a fomentar atitudes positivas em 

relação à aprendizagem, ao desenvolvimento metacognitivo e ao currículo informal. 

Desse modo, aperfeiçoaria a formação dos alunos em termos amplos, auxiliando-os 

a aprender para a vida. 

Outrossim, posto que este trabalho pode ser utilizado por professores em 

geral, considero que permite auxiliá-los a se tornarem facilitadores de mudança e 

agentes de sua própria história, com a possibilidade de atuar sobre a realidade em 

que estão inseridos. Quanto aos alunos, como o programa lhes possibilita perceber 

o significado do que foi feito e dar voz à força interna que cada um de possui, pode 

propiciar crescimento e maturidade, independência e auto direcionamento, 

permitindo que cada um seja do jeito que é, desenvolvendo o seu potencial, que é 

único, resgatando um viver mais saudável (Axline, 1972; Oaklander, 1980). Alunos 

que tenham desenvolvido competências sociais e emocionais estão aptos a 

desenvolver e utilizar suas habilidades cognitivas; ser empáticos e assertivos; 

resolver problemas sociais, ajudar os outros e oferecer apoio emocional (Papalia, 

Olds e Feldman, 2006). Ou seja, possuem as características necessárias para ajudar 

a construir espaços de convivência mais dignos e saudáveis para todos, nos quais a 

diversidade possa ser celebrada.  

Embora o programa tenha evidenciado sua eficácia ao facilitar a adaptação em 

curto prazo, considero importante continuar avaliando-o, para verificar se esses 

ganhos se mantém a médio e longo prazo. Com esse intuito, no início de 2009, fui à 
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escola para saber se houveram repetências e evasão escolar e obtive as seguintes 

informações: dos quarenta e um alunos que participaram do programa, nenhum 

repetiu de ano e apenas sete pediram transferência; sendo que destes, pelo menos 

dois o fizeram por motivos alheios à sua vontade - o pai de uma aluna passou a dar 

aula em escola particular e ela foi transferida para lá; e outro aluno passou a residir 

com o outro genitor, que conseguiu a sua guarda. Seria importante continuar a 

avaliar os efeitos do programa ao longo da vida escolar dos alunos, usando alguns 

indicadores pessoais como os utilizados neste estudo (desempenho, avaliação 

sociométrica, avaliação dos professores) e indicadores sociais (índice de gravidez, 

envolvimento com drogas, atos delinquenciais). Pretendo realizar essa 

complementação quando esses alunos estiverem na oitava série, em 2011. 

Em 2008, o programa de intervenção teve continuidade na mesma escola de 

Ensino Fundamental em que foi realizado em 2007, porém ficou a cargo dos 

professores, que receberam treinamento para realizá-lo em todas as turmas de 4ª 

série da escola, com as modificações necessárias, mencionadas na reflexão sobre o 

processo de criação e execução do programa (p.125 a 127). Tal fato constituiu um 

desafio, pois além dessas modificações estruturais, foram necessárias algumas 

adaptações, de forma a adequar o conteúdo trabalhado às condições e ao 

conhecimento dos professores. Foi preciso capacitá-los a lidar com alguns temas, de 

forma especial com relacionamentos amorosos, sexualidade, sentimentos e 

resolução de problema. A meu ver, mereceria outra pesquisa avaliar o 

desenvolvimento e efetividade do programa realizado dessa forma.  

 Espero que com a criação e avaliação deste programa esteja contribuindo 

para que todos os envolvidos no processo de mudança escolar, alunos, pais e 

professores possam aproveitar esse momento para pensar e refletir sobre o que está 

acontecendo em suas vidas e assim, possam se conhecer um pouco mais, melhorar 

a comunicação e os relacionamentos interpessoais, aprender a lidar com uma 

dificuldade e quem sabe, generalizar esse conhecimento para outras situações de 

suas vidas. Além disso, ficaria extremamente feliz se este “saber”, como nas 

palavras de Gilberto Freyre pudesse “ser como um rio, cujas águas doces, grossas, 

copiosas, transbordam do indivíduo e se espraiem, estancando a sede dos outros”. 

E que este rio possa se juntar a outros...  
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