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RESUMO 

O presente artigo científico é um esforço em reconhecer as contribuições da Psicologia Social; 

Análise Experimental do Comportamento e Psicologia do Esporte como áreas científicas e de 

atuação, analisando e sugerindo as soluções às demandas mais prementes e acessíveis das 

escolas municipais. A metodologia adotada é de caráter teórico e bibliográfico, baseada em 

argumentos de conceitos científicos das três áreas centrais, interligando com as diversas 

dificuldades enfrentadas na educação infantil. As soluções escolhidas para as estratégias de 

intervenção procedem da necessidade de um estudo interdisciplinar para os diferentes 

contextos que englobam a escola, visto que, a partir dos dados coletados e do aproveitamento 

otimizado das disciplinas, os processos estimuladores servirão de aprendizagem na 

alfabetização, no desenvolvimento infantil na prática esportiva, como também no amparo à 

criança e a família para os serviços públicos.    
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A escola é uma instituição legalizada pelo Estado e aceita pela sociedade para 

orientação e formação de comportamentos tipicamente humanos. Um ambiente ‘inculcador’ 

(BRANDÃO, 1995) de símbolos e signos que socializa e acultura o homem a conviver com 

outros. 

Foram realizadas visitas a uma escola municipal localizada na periferia de São 

Luís do Maranhão. A partir dos dados colhidos durante as idas, percebeu-se vários pontos a 

serem melhorados. 

                                                 
1 Artigo produzido a partir do Projeto Interdisciplinar das disciplinas de Psicologia do Esporte, Análise 

Experimental do Comportamento e Psicologia Social do curso de Psicologia da Unidade de Ensino Superior 

Dom Bosco - UNDB. 
2 Aluna do Curso de Psicologia. 
3 Professor orientador. 
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Nas entrevistas com as professoras foi relatado que alguns alunos sofrem violência 

doméstica, geralmente devido ao envolvimento dos pais ou responsáveis com drogas ou 

alcoolismo e isto reflete em seus comportamentos na escola, onde os mesmos exibem alguns 

atos considerados inadequados, como empurrões, xingamentos aos colegas, e ainda, o 

bullying.  

Sobre as medidas de ensino-aprendizagem percebeu-se limitada metodologia, já 

que não há uma organização coesa e clara. Exemplo disso é a falta de critério para aprovação 

de alunos do 1º ao 4º ano. Mesmo com dificuldades no aprendizado da leitura e escrita, eles 

não são reprovados, e assim, seguem para o próximo ano com deficits na aprendizagem. 

Não obstante, o método de reforço acontece fora da sala de aula através da 

diretora, que utiliza alguns materiais didáticos como: alfabeto móvel, lousa mágica e jogos 

diversos (caça rimas, troca letras, palavras dentro da outra e quem eu sou). Segundo ela, essa 

metodologia tem dado resultados, entretanto, tal assistência se torna delicada, pois a criança 

precisa ser retirada no mesmo horário da aula para que ela ocorra. Na fala de alguns docentes, 

o descontentamento com a função pedagógica é nítido, o que se agrava com ausência de 

recursos didáticos e metodologias.  

Nas aulas práticas de Educação Física foram observadas: 1) falta de técnica e 

criatividade da professora na aplicação dos exercícios físicos – em vez de Educação Esportiva 

Educativa, com técnicas de dinâmicas grupais que trabalhem os conflitos emocionais dos 

alunos, por exemplo, os horários dessa disciplina são ocupados apenas com a recreação; 2) 

episódios de agressividade e desacato na relação entre professor-aluno e aluno-aluno; 3) 

incitação à acepção de gêneros durante as atividades (no caso de brincadeiras “de meninas” e 

brincadeiras “de meninos” ou “meninas x meninos”). 

Através da interpretação analítica destas demandas, o presente artigo é movido 

pelo seguinte problema: “Como a Psicologia Social, Psicologia do Esporte e Análise 

Experimental do Comportamento podem intervir em estratégias didáticas para que possibilite 

o desenvolvimento social, cognitivo, emocional e físico da criança no âmbito escolar? ”  

Acredita-se que a família constitui parte fundamental no desenvolvimento físico, 

cognitivo e emocional de uma criança. Viver em um ambiente disfuncional contribui 

significativamente em manifestações comportamentais consideradas inadequadas, e, ainda, 

pode interferir diretamente na aquisição de novos conhecimentos. Portanto, é imprescindível 

que episódios que apontem descasos com as crianças sejam averiguados. 
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A Escola pública, em sua maioria, é composta por famílias de baixa renda que 

geralmente apresentam contratempos em seu cotidiano, como a ausência de necessidades 

básicas para sobrevivência: alimentação, moradia e acesso aos serviços de saúde.  Levando em 

consideração que a escola é o local de maior proximidade com as famílias, esta poderia atuar 

como ponte que indica o caminho pelo qual elas deveriam percorrer, fornecendo mais 

informações dos serviços que estão disponíveis. Como possível sugestão, poderiam ser 

elaboradas cartilhas informativas, revistas ou algo semelhante que abarcasse os principais 

informes de cada serviço oferecido.  

Quanto às dificuldades enfrentadas pelos alunos sobre a leitura e a escrita, cabe 

ressaltar que, o processo para uma possível solução depende de controles estímulos, que 

podem ser praticados em diversos exercícios, além da formação do ensino formal 

estabelecido pelas instituições brasileiras. Com base nos fundamentos da Análise 

Experimental do Comportamento em conjunto com as dificuldades de leitura e escrita é 

sugerido identificar os aspectos relevantes dos estímulos textuais e aqueles que têm menor 

probabilidade de exercer menor controle sobre o responder do aluno na fase de alfabetização. 

Ainda com base nesta abordagem científica da psicologia, relacionado às 

dificuldades da escrita, sabe-se que existem diferentes modalidades de aprendizagem, dentre 

elas: escrita em Braille, escrita em letra de forma, datilografia e a taquigrafia. Porém, para que 

o aluno seja capaz de escrever em qualquer destas categorias, é necessário que se aprenda as 

respostas motoras específicas, como também articulá-las, a partir de respostas motoras, 

soletração e composição da letra.   

Uma vez que no próprio contexto familiar há presença de agressividade, conforme 

foi exposto na apresentação do problema de pesquisa, é indispensável, portanto, o 

conhecimento em Psicologia do Esporte para a reabilitação dessas crianças ao convívio 

saudável por meio das estratégias nas práticas esportivas. Isso só acontecerá a priori, na 

relação professor e aluno, quando se desvencilhar dessa herança de coagir para se conseguir o 

respeito.  

É importante ressaltar a urgência de se trabalhar o bullying4, qual se dá em 

comportamentos agressivos de intimidação, dotados de estratégias de intimidação do outro. 

Por essa questão, deve ser pensado não somente quando já tiver ocorrido o ato, e sim na 

prevenção de futuros hábitos. 

                                                 
4 Conforme Olweus (apud BARROS at. al., no 9º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – EDUCERE, 

2009), em sua definição de bullying considera que “um estudante está sendo vitimizado quando é exposto, 

repetidamente e por um tempo prolongado, a ações negativas por parte de um ou mais estudantes”. 
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A metodologia adotada foi por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 

procurando relações com base nos conceitos da Psicologia, alinhada aos específicos contextos 

de sua aplicação no âmbito escolar. Sobre esse aspecto, foram utilizadas obras, artigos 

científicos e sites oficiais do Governo do Estado do Maranhão. 

Assim, o presente artigo científico é dividido em seções que, na tentativa de 

elucidar o assunto, se apresenta da seguinte forma: 1 Introdução, texto informativo sobre a 

estrutura e objetivos desta investigação; 2 Fundamentação teórica, texto desenvolvido com 

ideias e conceitos da Psicologia Social, Psicologia do Esporte e Análise Experimental do 

Comportamento; 3 Resultado e discussão do tema, texto em que foi feita a conexão de ideias e 

conceitos das estratégias de intervenção das ciências da psicologia sistematizadas a educação 

infantil de uma escola municipal; 4 Conclusão, síntese e possíveis respostas ao problema da 

pesquisa. 

Por fim, acredita-se que através desta pesquisa é possível compreender a utilização 

de diferentes estratégias na validação para auxiliar no desenvolvimento do estudante e, 

aqueles alunos que são considerados “especiais” por apresentarem uma complicação maior 

que os outros, podem ser tão potencialmente capazes de se desenvolver como o restante da 

turma, desde que as experiências de aprendizagem pertinentes sejam supridas, o suporte e o 

acolhimento familiar seja sustentado e o respeito mútuo entre colegas e professores seja 

sólido.  

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A psicologia social na assistência à família e direcionamento escolar 

 

A Psicologia é uma ciência que se propõe a conhecer e estudar de que forma se 

originam as manifestações comportamentais. Na Psicologia Social, o enfoque está nas 

interações sociais e nos pensamentos decorrentes dela. Lane (2009, pp. 8 e 9) facilita essa 

compreensão afirmando que: 

 

O enfoque da Psicologia Social é estudar o comportamento de indivíduos no 

que ele é influenciado socialmente. E isto acontece desde o momento em que 

nascemos, ou mesmo antes do nascimento, enquanto condições históricas 

que deram origem a uma família, a qual convive com certas pessoas, que 

sobrevivem trabalhando em determinadas atividades, as quais já influenciam 

na maneira de encarar e cuidar da gravidez e no que significa ter um filho. 
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Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005, p.7) no que tange aos 

princípios fundamentais da profissão, é determinado que “O psicólogo baseará o seu trabalho 

no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser 

humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos”. 

Portanto, em qualquer lugar que a Psicologia esteja inserida ela deve promover os direitos 

mínimos para a sobrevivência humana de forma digna.  

A família e a escola são os primeiros grupos sociais que o indivíduo é inserido e, 

portanto, as primeiras responsáveis pela construção da subjetividade deste. Dessen e Polônia 

(2007, p.22) declaram: 

 

Ambas são responsáveis pela transmissão e construção do conhecimento 

culturalmente organizado, modificando as formas de funcionamento 

psicológico, de acordo com as expectativas de cada ambiente. Portanto, a 

família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para 

desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsoras 

ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. Na 

escola, os conteúdos curriculares asseguram a instrução e apreensão de 

conhecimentos, havendo uma preocupação central com o processo ensino-

aprendizagem. Na família, os objetivos, conteúdos e métodos se diferenciam, 

fomentando o processo de socialização, proteção as condições básicas de 

sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros no plano social, 

cognitivo e afetivo. 

 

Dessa forma, é importante que dentro desses ambientes seja fornecido ao 

indivíduo a possibilidade de exercer seu papel como ser autônomo, capaz de lidar com 

questões que envolvam a si mesmo e aos outros. Para que isso seja possível, é preciso que 

existam nesses meios sociais mecanismos que facilitem todo esse processo de autonomia. 

Quando não há uma condição favorável para auxiliar o indivíduo nas diversas circunstâncias 

que ele irá vivenciar, é pouco provável que este desenvolva estratégias de enfrentamento na 

vida. 

Saber como vivem as famílias pertencentes a escola, possibilita na compreensão 

de algumas dificuldades presenciadas naquele contexto, pois como declara Kaloustian e 

Ferrari (1994 apud GOMES e PEREIRA 2005, p.358): 

 

A família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência e da 

proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do 

arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a família que 

propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um 

papel decisivo na educação formal e informal; é em seu espaço que são 
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absorvidos os valores éticos e morais, e onde se aprofundam os laços de 

solidariedade. 
 

Discutir sobre vulnerabilidade social5 é importante para entender de que forma as 

pessoas que se encontram em tal situação são afetadas. No caso das famílias pertencentes à 

escola, a fragilidade observada é advinda de vários fatores, dentre eles estão: ausência das 

necessidades básicas, violência doméstica, contato temerário com familiares usuários de 

álcool e outras drogas etc. Todos esses fatores influenciam de forma direta no 

desenvolvimento de um indivíduo. Petrini (2003 apud GOMES e PEREIRA 2005, p.360) 

afirma: 

  

A medida que a família encontra dificuldades para cumprir satisfatoriamente 

suas tarefas básicas de socialização e de amparo/serviços aos seus membros, 

criam-se situações de vulnerabilidade. A vida familiar para ser efetiva e 

eficaz depende de condições para sua sustentação e manutenção de seus 

vínculos. 

  Conhecendo às dificuldades enfrentadas no cotidiano das famílias pertencentes a 

escola e sabendo que a instituição é o local mais próximo destas, pressupõe-se que esta 

poderia atuar como ponte, disponibilizando informações dos serviços públicos existentes. 

Quando se fala em políticas públicas6 é essencial discutir qual a melhor forma de aplicá-la na 

sociedade. A intersetorialidade7 é uma ferramenta necessária nesse contexto, já que esta 

integra uma pluralidade de órgãos e instituições comprometidas com a execução dos direitos, 

e ainda, assegura a participação social como elemento autêntico das políticas sociais 

(CUSTÓDIO e SILVA, 2012). Os desafios são incontáveis, não só no que se refere a gestão, 

mas também quanto a possibilidade de atuação política, ou seja, é imprescindível que os 

mecanismos adotados pela gestão sejam atuantes e efetivos, que a participação popular seja 

ouvida e que as demandas existentes sejam de fato solucionadas.  

O Conselho Tutelar é um órgão administrativo público e de livre acesso a 

população de qualquer classe social. Trabalha com telefones de plantão funcionando a 

                                                 
5 Segundo Da Silva (2007, p.43 apud GABATZ 2015, p. 43) “A vulnerabilidade pode se manifestar em dois 

planos: o estrutural e o subjetivo. No plano estrutural, pode ser dada por uma mobilidade descendente e, no plano 

subjetivo, pelo desenvolvimento de sentimentos de incerteza, insegurança, de não pertencimento a determinado 

grupo, de fragilidade dos atores“. 
6  O Ministério da saúde (2006, p. 9 apud CUSTÓDIO e SILVA 2012) declara“ As políticas públicas não são 

apenas decisões de caráter generalista, mas indicam caminhos estratégicos de atuação do Estado, diminuindo o 

aspecto da descontinuidade administrativa e ao mesmo instante, evidenciando o potencial dos recursos 

disponíveis, tornando as intenções governamentais públicas, conhecidas e acessíveis à sociedade”. 
7  Junqueira (1998, p. 12 apud Custódio e Silva 2012 p. 9) afirma que “nesse sentido o conceito de 

intersetorialidade surge como uma possibilidade de solução integrada dos problemas do cidadão, considerando-o 

na sua totalidade”. 
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qualquer hora do dia. Este órgão funciona em prol da defesa dos interesses da criança e do 

adolescente, sendo regido pela Lei nº 8.069/90. Este é composto por vários conselheiros que 

são escolhidos pela comunidade (Prefeitura de São Luís). 

Quando há violações de direitos das crianças e adolescentes, este órgão é 

acionado, encaminhando as pessoas aos órgãos responsáveis pela demanda. Abuso sexual, 

maus tratos, agressões e negligência, são exemplos de casos que chegam ao conselho tutelar. 

Pela proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, na Lei nº 8.069/90, artigo 4º, 

destaca-se que:  “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, Lei n° 

8.069, de 13 de julho de 1990). 

Quando há denúncias anônimas, o conselheiro vai à casa da vítima, faz uma 

averiguação, e se necessário, aciona os outros órgãos públicos responsáveis, atuando assim de 

forma intersetorial. O Governo Federal tem dever legal de fazer com que este órgão funcione.  

Os Conselhos Tutelares em São Luís estão divididos em dez áreas: 

Cohab/Cohatrac; Anil/Bequimão; São Francisco/Cohama; Itaqui-Bacanga; Coroadinho/João 

Paulo; Centro/Alemanha; São Cristóvão/São Raimundo; Vila Luizão/Turu; Zona Rural e 

Cidade Operária/Cidade Olímpica.   

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um órgão público composto por 

equipes multiprofissionais que oferecem atendimento clínico para pessoas com transtornos 

mentais graves, decorrentes ou não do uso de substâncias psicoativas e que disponibiliza um 

tratamento apropriado na área de assistência social e saúde mental (BRASIL, Ministério da 

Saúde, 2014).  

A modalidade CAPS II também inclui atendimento as pessoas com necessidades 

resultantes do crack, álcool e outras drogas. Está localizada atualmente no bairro do Olho 

d’água em São Luís e funciona geralmente das 08 às 18 horas. Dentre as atividades oferecidas, 

destaca-se o atendimento individualizado que oferta medicamentos, psicoterapias etc; e as 

atividades focadas na comunidade que visam inserir o indivíduo novamente no contexto social 

e familiar, e, ainda, os atendimentos grupais que incluem psicoterapia, atividades sociais entre 

outras. (BRASIL, Portaria n° 336 de 19 de fevereiro de 2012). 

O Centro de Atenção Psicossocial modalidade i – recebe crianças e adolescentes 

que estejam sofrendo em decorrência de algum transtorno mental, grave e contínuo, e incluem 
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aquelas que sofrem em resultado do uso de crack, álcool e outras substâncias psicoativas, que 

estejam impossibilitadas de conviver em sociedade. Oferece serviços como atendimento 

clínico e tratamento psicoterapêutico, que possibilitam o retorno destas para o meio social. 

(BRASIL, Portaria n° 3088 de 23 de dezembro de 2011). Atualmente em São Luís, o mais 

próximo da escola localiza-se no bairro do Turu, na Rua H, quadra F, casa 5, Jardim Atlântico. 

Funciona de segunda a sexta feira, das 8h ao meio dia e das 14h às 17h30. (SÃO LUÍS, 

Agente de notícias, 2015).  

A Delegacia da Mulher é responsável por assegurar o combate à violência contra 

as mulheres e tem como objetivo específico o fortalecimento e a efetiva implementação de 

atendimento policial especializado para mulheres; assegurar tranquilidade à população 

feminina vítima de violência através das atividades de investigação, prevenção e repressão dos 

delitos praticados contra a mulher; auxiliar as mulheres agredidas, seus autores e familiares a 

encontrarem o caminho da não violência através de trabalho preventivo, educativo e curativo 

efetuado pelos setores jurídico e psicossocial. Conta como violência contra a mulher toda 

violência moral (calunia, difamação ou injúria), patrimonial (subtração de bens), sexual 

(relação sexual forçada quando a mulher não tem a pretensão ou desejo), psicológica (dano 

emocional, diminuição da autoestima, fazendo a mulher sentir-se mal emocionalmente como 

humilhar, manipular, etc) e física (agressão corporal podendo ser por meio de objetos, mão, 

etc). As agressões geralmente ocorrem em ambiente doméstico. Quando há a ocorrência dos 

fatos supracitados, é necessário acionar a delegacia da mulher para relatar o ocorrido e 

orientar como se deve prosseguir. (Governo do Paraná) 

Algumas instruções: em casos de estupro, deve-se procurar a delegacia em até 72 

horas para melhor eficácia e direcionamento a um atendimento hospitalar. Contudo, se 

passarem desses 3 dias é possível entrar com a ocorrência e receber uma orientação. Não é 

recomendável jogar as roupas fora, deve-se levar para a Delegacia da Mulher quando vier 

fazer a denúncia. Se o autor da agressão for desconhecido, é importante guardar a aparência 

física, das roupas e de outros detalhes que ajudem a identificá-lo. Se puder, no momento da 

denúncia, a mulher deverá levar documentos pessoais e endereço completo. O autor sendo 

próximo, é necessário informar: nome, endereço e o maior número de informações. As 

ocorrências feitas nesse órgão serão guardadas em sigilo, respeitando a identidade da pessoa. 

(Governo do Paraná) 

O Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS é um órgão 

público e estatal, financiado pelo Governo Federal, responsável pela assistência aos indivíduos 
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(crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres) e famílias com direitos violados ou 

situações de ameaça, como: violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 

negligência, abandonos, situações de rua, cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto, situação de risco pessoal e social associados ao uso de drogas, etc. Onde o risco se 

instalou, ali o órgão trabalhará. (Prefeitura de São Paulo, 2009) 

Um dos serviços que se destacam é aquele que visa resgatar e fortalecer os 

vínculos familiares. Ao receber uma demanda, os assistentes sociais vão a residência e fazem 

um laudo social, verificam e providenciam medidas de acordo com a demanda solicitada. O 

CREAS envolve um serviço interdisciplinar: psicólogos, educadores técnicos de medidas 

socioeducativas, educadora (pedagoga), coordenador e assistentes sociais. Dentre as 

intervenções, destacam-se: atendimento sócio familiar, divulgação e prevenção com objetivo 

de combater a violência e exploração sexual contra adolescentes, acolhida e escuta qualificada 

individual, voltada para identificação de necessidades de indivíduos e família, etc. (Prefeitura 

de São Paulo, 2009). 

O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, é uma unidade pública do 

Estado que organiza e facilita a entrada de famílias ao SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social). Dentre os serviços prestados, destacam-se o atendimento continuado as famílias em 

situações vulneráveis, visitas domiciliares, direcionamento e orientação. 

Dentre os casos atendidos ressalta-se aqueles que possuem: famílias em situação de 

fragilidade social, que não têm nenhum acesso aos serviços públicos e estão totalmente à 

margem da sociedade; beneficiárias do programa bolsa família; pessoas com algum tipo de 

deficiência ou idosos em risco e vulnerabilidade social. (Prefeitura de São Luís) 

A Clínica Escola corresponde a outro tipo de serviço prestado à comunidade através 

de algumas Universidades. Estas se propõem a oferecer atendimentos em algumas áreas como 

Psicologia, Medicina etc. Além de beneficiar a comunidade, ainda promove experiência aos 

acadêmicos em formação que estão sendo supervisionados pelo corpo docente de suas devidas 

Instituições. 

 

2.2 A análise experimental do comportamento no ensino-aprendizagem 

 

Quanto às dificuldades de aprendizagem na escrita e na leitura, coletaram-se dados 

quantitativos de alunos em tais circunstâncias. Cerca de 41 alunos, 25 do turno matutino e 16 

alunos do turno vespertino, apresentam dificuldades nesse processo, principalmente quanto à 
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pontuação e ortografia. Caso não sejam feitas as devidas intervenções, o desenvolvimento 

escolar desses alunos estará comprometido.  

Conforme os relatos dos professores, alguns alunos, em específico, possuem maior 

dificuldade do que outros no reconhecimento de sílabas e na constituição da palavra. O 

método estratégico utilizado pela diretora é realizar aulas de reforços, no horário de aula, na 

sala da diretoria, como foi relatado anteriormente. Na turma do 5º ano existem alunos 

que, além das dificuldades na escrita e leitura, apresentam casos mais acentuados, 

como o diagnóstico de deficit de atenção e hiperatividade, falhas na dicção e, ainda, 

inexistência de um acompanhamento adequado. 

Segundo Tawney (1972), é possível planejar contingências que ensinem as 

discriminações com base nesses estímulos. Desta forma, a criança aprenderá a realizá-las com 

base nos aspectos críticos dos estímulos textuais. Por exemplo, configurar uma solução 

trazendo parâmetros pertinentes às experiências de aprendizado da criança, e assim poderá 

possibilitar uma oportunidade de o indivíduo identificar e fazer distinções com base em 

aspectos físicos ou sonoros das palavras e letras, o que produzirá maior valor para os recursos 

pedagógicos. 

De acordo com as teorias da abordagem Análise Experimental do Comportamento, 

a estratégia de solução que estimularia tanto a leitura quanto a escrita como uma rede de 

relações, são propostas a partir dos estudos de Sidman e colaboradores (e.g., MACKAY E 

SIDMAN, 1984; SIDMAN, 1971, 1986A, 1986B; SIDMAN E CRESSON, 1973; SIDMAN E 

TAILBY, 1982), em que as relações entre os estímulos podem gerar um encadeamento de 

informações, que será exposto ao aluno com estímulos verbais, motores, textuais e visuais das 

palavras, o que possibilitará um melhor feedback8 no momento de memorizar e transcrever 

aquilo que o indivíduo aprendeu.  

Tal estudo foi realizado com crianças de escolas públicas da periferia com 

dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita, em que nos testes iniciais demonstraram que 

só sabiam reconhecer e nomear figuras, mas não eram capazes de escrever e nomear palavras 

ou sílabas ditadas. Assim, o procedimento serviu para complementar os estudos de Sidman, 

acrescentando o manejo de copias, onde os estudantes reproduziam a palavra, utilizando letras 

móveis, respondendo a soletração, como: oral, escrita (cursiva ou forma), datilografia e 

seleção de letras que possuírem maior dificuldade. 

                                                 
8 Estímulo ou propriedade de estímulo relacionado ao, ou produzido pelo próprio comportamento do organismo. 

O estímulo pode mudar o comportamento, que, por sua vez, pode mudar o estímulo. 
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Tais procedimentos são efetivos com uma ampla faixa de sujeitos, desde os 

considerados normais até os que apresentam graus severos de deficiência mental (e.g., DE 

ROSE, DE SOUZA, ROSSITO, E DE ROSE, 1989; 1992; SAUNDERS E SPRADLIN, 1989; 

SIDMAN E STODDARD, 1966; STODDARD, DE ROSE E MCILVANE, 1986; 

STODDARD, MCILVANE E DE ROSE, 1987; TOUCHETTE, 1971). 

As dificuldades das crianças na aprendizagem dos processos da alfabetização 

podem ser solucionadas a partir da formação de classes de equivalência de estímulos.9 As 

crianças, antes de aprenderem a ler e a escrever, discriminam e generalizam diferentes 

estímulos do seu ambiente e utilizam deste método para concluir a experiência do seu 

aprendizado. 

Nesse contexto segundo Skinner (1957 e Sidman 1994, apud BRINO E SOUZA, 

2005) afirmam que:  

Enquanto Skinner (1957) incluiu comportamentos verbais de nomear objetos, 

eventos, ou utilizar-se de outros símbolos para se referir a fatos do ambiente 

físico e físico-social na categoria de comportamento verbal primária 

denominada tacto, Sidman (1994, 2000) sugeriu que a nomeação envolve um 

outro processo resultante da contingência, a equivalência entre os estímulos 

que dela participam. A atividade simbólica observada em humanos teria 

como base um processo de formação de classes de equivalência entre 

estímulos relacionados arbitrariamente. 

 

A utilização de diferentes estratégias é válida para auxiliar no desenvolvimento do 

estudante, e aqueles alunos que são considerados “especiais”, por apresentarem uma 

complicação maior que os outros, são tão potencialmente capazes de se desenvolver como o 

restante da turma, desde que as experiências de aprendizagem pertinentes sejam supridas. 

 

2.3 Psicologia do esporte e as relações 

 

a. Entre professora e alunos 

De acordo com Eidelwein e Nunes (2010, on-line): 

A escola, muitas vezes é o local onde a criança tem o primeiro contato com o 

esporte, por isso devemos atentar para que as aulas de Educação Física 

tenham o maior proveito possível do esporte e trazer todos os benefícios que 

este pode representar para a formação física, mental e do caráter do cidadão.  

 

                                                 
9 Relação entre estímulos produzida por discriminação condicional, que partilham entre si todas as propriedades 

das relações emergentes da reflexividade, simetria e transitividade. 
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Antes de tudo, será preciso sistematizar as aulas de Educação Física entre teóricas 

e práticas, e ainda estruturar os exercícios físicos para que não fiquem apenas na recreação. 

Além disso, durante as aulas de Educação Física, notou-se - não sempre, mas em alguns momentos –, a 

influência do militarismo na conquista pelo respeito da criança. O método de constranger para que a 

criança obedeça alguma regra não desenvolve respeito, mas o medo. O documentário “A Educação 

Proibida”, de Germán Doin (2012), aponta que esse é o mesmo método usado com soldados militares 

prussianos, treinados para guerra. E isso não vem da atualidade, trata-se de uma influência histórica, tanto 

na educação europeia, como na brasileira. 

Para Adalson de Oliveira Nascimento (2012, apud VAZ, 20016, on-line): 

 
[...] por muito tempo os exercícios físico-militares fizeram parte dos currículos das 

escolas civis brasileiras. Isso ocorreu na passagem do século XIX para o XX, período 

marcado por uma grande tensão política e militar entre as nações europeias, e que 

levou à Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 

  

Foi com a proclamação da República, em 1889, que vieram os exercícios físico-militares 

nas escolas, pois a filosofia republicana pregava que todo cidadão deveria estar preparado para 

defender a nação, ou seja, difundiu-se a ideia do cidadão-soldado (NASCIMENTO, 2012, 

apud VAZ, 2016). Uma vez que no próprio contexto familiar há presença de agressividade, é 

indispensável, portanto, o conhecimento em Psicologia Social do Esporte para a reabilitação 

dessas crianças ao convívio saudável por meio das estratégias nas práticas esportivas. Isso só 

acontecerá por meio, primeiro, da relação professor e alunos, quando se desvencilhar dessa 

herança de coagir para se conseguir o respeito. 

 

b. Entre os pares 

É importante ressaltar a urgência de se trabalhar o bullying10, qual se dá em 

comportamentos agressivos de intimidação, dotados de características semelhantes carregadas 

de estratégias de intimidação do outro. “O bullying resulta em práticas violentas, é exercido 

por um indivíduo ou por pequenos grupos, com caráter regular e frequente” (EDUCERE, 

2009, ver nota). Por essa questão, deve ser pensado não somente quando já tiver ocorrido o 

ato, e sim na prevenção de futuros hábitos.  

                                                 
10 Conforme Olweus (apud BARROS at. al., no 9º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – 

EDUCERE, 2009), em sua definição de bullying considera que “um estudante está sendo vitimizado quando é 

exposto, repetidamente e por um tempo prolongado, a ações negativas por parte de um ou mais estudantes”. 
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Espera-se com a Psicologia do Esporte que os alunos desenvolvam seus limites, 

melhorando a autoestima e percebam as vantagens do trabalho em grupo. Espera-se também 

que vejam no outro um suporte para chegar mais longe e nos próprios limites, desafios 

possíveis de superar. Pretende-se ainda trabalhar a ideia do fracasso, num sentido de 

sociabilização, para que o aluno com dificuldades de cumprir alguns desafios, não seja 

ridicularizado pelos outros.  

Eidelwein e Nunes (2010) irão destacar “a necessidade de ocupar-se com a questão 

da sociabilização e da aprendizagem social numa perspectiva didática da educação física” 

afirmando que, se por um lado resulta da análise da realidade social do esporte, como um 

campo no qual as relações e ações sociais são de importância central, por outro, as demandas 

escolares do professor de educação física obrigam-no a considerar com mais profundidade as 

relações sociais influenciadas pela educação física, podendo procurar modificá-las, se, como 

no contexto em questão, passarem a ser insalubres. 

Há ainda outro aspecto a ser trabalhado na relação entre os pares: os estereótipos e 

descriminação entre os gêneros. Kunz (1993, apud SOUSA & ALTMANN, 1999), em estudo 

sobre a construção histórico-cultural dos estereótipos sexuais no contexto escolar, alerta que 

“a educação física constitui o campo onde, por excelência, acentuam-se, de forma 

hierarquizada, as diferenças entre homens e mulheres. ” Louro (1997, p. 72) lembra que, se 

em alguns componentes curriculares a constituição da identidade de gênero parece, muitas 

vezes, ser feita por meio de discursos implícitos, nas aulas de educação física esse processo é, 

geralmente, mais explícito e evidente. (apud SOUSA e ALTMANN, 1999).  

Supõe-se o risco que há em negligenciar tais estereótipos na identidade de gênero 

na infância, o que pede intervenção docente com urgência. Quanto a isso, várias considerações 

podem ser feitas, dado o papel crucial da professora na aula. “O uso de alinhamentos, a 

formação de grupos e outras estratégias típicas dessas aulas permitem que o professor ou 

professora exercite um olhar escrutinador sobre cada estudante” (LOURO, 1997, apud 

SOUSA e ALTMANN, 1999), corrigindo sua conduta, sua postura individual e coletiva. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO DO TEMA 

 

3.1 Psicologia social no contexto escolar 

 

A construção de uma revista informativa surgiu a partir de uma necessidade 

observada na escola. Através de uma coleta de dados, verificou-se que muitas das demandas 
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escolares caracterizavam-se em parte por problemáticas que envolviam as famílias dos alunos 

matriculados que, provavelmente por falta de conhecimento, não acionavam os serviços 

públicos e privados (Clínica Escola) capazes de contribuir com a resolução dos impasses 

existentes.  

  O Estado, entre suas diversas atividades, é responsável por promover a sua 

população, possibilidades de atuação como cidadãos em várias esferas, entre elas os direitos e 

deveres. Fanuck (1986, p. 441) descreve que: 

 

É um Estado que intervém para promover a igualdade de condições e 

situações econômico-sociais, reconhecido, na atualidade, como o Estado do 

bem-estar, que regula o exercício do conjunto de direitos, atividades e 

garantias, da coletividade, condicionando-as à sua função social. 

 

Esse relato faz-se necessário, tendo em vista que a falta de conhecimento sobre os 

serviços prestados perpassa o âmbito escolar. Fanuck (1986, p.442) acrescenta “É para a 

prestação dos serviços necessários ou úteis à coletividade que se concebe a Administração 

Pública. Fora desta função, não é justificável a presença deste organismo ””, ou seja, cabe ao 

Estado prover mecanismos que informem as populações sobre seus direitos e deveres. Quanto 

aos deveres, estes são bem divulgados, diferente dos direitos, no qual pouco se tem acesso à 

informação. 

Considerando a realidade acima relatada e reafirmando que a escola é a Instituição 

mais próxima das famílias e com maior possibilidade de fornecer estes dados, elaborou-se 

uma revista digital com um espaço destinado a informações dos órgãos mencionados 

anteriormente. Esta poderá ser visualizada pela escola, que se encarregará de mostrar as 

famílias matriculadas na instituição.   

A revista contém duas páginas animadas (de pessoas “conversando” com o leitor), 

explicando de maneira clara e sucinta as informações primordiais das funções de cada serviço 

prestado. Ela foi elaborada de forma dinâmica tendo uma linguagem simples e de fácil 

compreensão. O objetivo principal da revista, além de sistematizar as informações colhidas, é 

promover as famílias um conhecimento mais amplo sobre os serviços ofertados. Os serviços 

escolhidos são: Conselho Tutelar, Centro de Atenção Psicosssocial (CAPS), Centro de 

Atenção Psicossocial infantil (CAPS i), Delegacia da mulher, Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e Clínica Escola. 
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Foram descritos anteriormente alguns dos serviços oferecidos por tais órgãos e 

algumas atividades prestadas por eles. Escolheu-se aqueles que concedem apoio as 

necessidades mais emergentes na escola. Negligências familiares; violência doméstica; 

envolvimento de membros da família com álcool e drogas; pouco ou nenhum acesso a 

serviços assistenciais na área da saúde. Sabendo que alguns serviços atuam de maneira 

intersetorial, promovendo os encaminhamentos essenciais, é indispensável a propagação 

destes (Os  anexos I e II ilustram de forma semelhante como serão descritos os serviços na 

revista).  

 

3.2 As dificuldades de aprendizagem em análise experimental do comportamento 

  

A solução escolhida, relacionada às dificuldades de leitura e aprendizagem, 

baseia-se em um jogo de controles de estímulos combinatórios que propicia ao aluno o melhor 

desempenho de palavras, sílabas, letras e fonemas que serão expostos em tópicos a seguir: 

 

I.)        Treino: antes de introduzir os procedimentos necessários para a atividade, a 

professora fará um treino com o aluno, demonstrando a configuração das letras a 

partir das semelhanças dos estímulos sonoros e visuais, como pode ser observado 

em etapas no exemplo do diagrama abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Diagrama esquemático de uma classe de associação na configuração de uma mesma letra, que exerce 

controle sobre a resposta de nomear. 

II.)        Material e equipamento: para que a dinâmica de discriminações simples e 

condicionais aconteça é necessário à elaboração de placas de EVA grossas, em 

modelos de tamanhos proporcionais, para cada palavra (dimensão da placa 24x6 

cm) e figura (dimensão da placa 20x15 cm) respectiva ao seu determinado grupo, 

que serão escritas com um pincel marcador permanente.  
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As identificações das palavras na placa serão separadas em sílabas: monossílaba, 

dissílaba, trissílaba e polissílaba.  Cada junção de letras corresponderá a uma 

combinação de grupos, por exemplo: CH e X, C e Q, S e Z, M e N, P e B, D e T, L 

e U, R e A, V e F, G e H e O e U. Tal procedimento só poderá ser efetivado com o 

auxílio do professor ao apresentar os estímulos auditivos necessários para o 

desenvolvimento do aluno e as instruções de como se procederá à tarefa, conforme 

pode ser exemplificado nos diagramas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Diagrama esquemático de uma classe de associação na configuração de uma mesma palavra 

monossílaba, que exerce controle sobre a resposta de nomear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Diagrama esquemático de uma classe de associação na configuração de uma mesma palavra 

polissílaba, que exerce controle sobre a resposta de nomear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Diagrama esquemático de uma classe de associação na configuração de uma mesma palavra trissílaba, 

que exerce controle sobre a resposta de nomear. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Diagrama esquemático de uma classe de associação na configuração de uma mesma palavra trissílaba, 

que exerce controle sobre a resposta de nomear. 
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III.) Estímulos: serão utilizados três conjuntos de estímulos: auditivos, visuais e 

textuais. Os estímulos serão apresentados numa mesa, onde o aluno estará sentado. 

As figuras serão posicionadas na parte central da mesa e, na região inferior, ficarão 

as respectivas escolhas de palavras. Assim, quanto maior o número de acertos 

maior será o nível de dificuldade da tarefa. 

Durante o processo, o professor iniciará a atividade pronunciando as palavras 

ditadas e indicando ao aluno a visualização de figuras e palavras impressas (em letra de forma, 

nítida a placa). Haverá uma condição necessária para que haja uma categoria de estímulos que 

podem ser feitos a partir de vinte e dois grupos, cada um para uma palavra, contendo palavras 

ditadas, figuras e palavras impressas, em que o professor é o agente principal para ensinar a 

esta criança a ligação entre estes estímulos.  

Desta forma, o estudante conseguirá relacionar a junção de todos os estímulos 

apresentados de maneira totalitária e não só separada. Assim, poderá nomeá-los e escrevê-los 

conforme aquilo que interpretou, como observa Sidman quando diz que “muitas vezes o 

ensino de apenas uma delas é suficiente para que o novo membro seja acrescentado à classe, 

de modo que, qualquer que seja a relação escolhida, as demais podem emergir”. (e.g., 

SIDMAN e TAILBY, 1982; LAZAR, DAVIS-LANG, e SANCHEZ, 1984).  

A próxima e última etapa deste processo fundamenta-se no aluno possuir novos 

estímulos de interações de palavras, contendo algumas semelhanças com a etapa passada para 

que ele possa associar e parear com os novos estímulos apresentados, como foi realizado por 

Rose et al. (1996) que sugeriram uma interação entre os processos de formação de redes de 

relações e recombinação de itens. 

É importante entender que este estudo pode ser uma solução possível a ser 

desenvolvida nas aulas de reforço e também reforçada dentro da sala de aula como um novo 

método. Desta forma, o procedimento da dinâmica pode variar de indivíduo para indivíduo, de 

forma que, para os que possuem pouca experiência, o número de arranjos desta dinâmica 

aumentará e o aluno que possuir maior experiência e facilidade de interação com a dinâmica, a 

adequação dos arranjos diminuirá, tendo como base o relatório do desempenho das 

dificuldades de cada um. 

 

3.3 Psicologia do esporte e as questões emergentes na educação física 
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Para Franz Fisher (2009), “o movimento e a linguagem corporal permitem ao ser 

humano se comunicar e expressar suas emoções, o que atribui à Educação Física uma 

responsabilidade ainda maior sobre o desenvolvimento emocional dos alunos”. Por isso será 

preciso articular o ensino de valores éticos nas aulas em sala e nas aulas práticas, além de 

otimizar, com a Psicologia do Esporte, os planos de aula, juntamente com a professora de 

Educação Física.  

Segundo Mattos (apud EIDELWEIN e NUNES, 2010), o esporte traz a 

capacidade de trabalhar várias das habilidades dos alunos ao mesmo tempo. A possibilidade 

de interações sociais que a aula de Educação Física tem é única, sendo que muitas vezes é 

nesta disciplina escolar que a criança tem a oportunidade de relacionar-se com as mais 

variadas formas de comunicação, como linguagem motora, modelos, respeito e cognitivo.  

Será preciso ainda trabalhar a psicomotricidade dos alunos, de acordo com Santos 

et al, (2009, apud XISTO e BENETTI, 2012, p.1825): 

 

Os aspectos psicomotores: organização espacial, lateralidade, esquema 

corporal, são fatores importantes no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. É na fase escolar que as crianças constroem, 

com base no seu esquema corporal, a sua estruturação e orientação no espaço 

e no tempo. São fatores relevantes no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, pois enriquecem as suas possibilidades de 

desenvolvimento no que se refere à apropriação de conceitos e formas 

diferenciadas de pensar, por meio de experiências. 
 

 

Sendo assim, a solução escolhida para trabalhar o relacionamento interpessoal 

entre os alunos é o uso de um jogo multidisciplinar de tabuleiro (ANEXO IV e V), cujo 

manual baseia-se nas contribuições da Psicologia do Esporte e na Psicologia Social do 

Esporte, na Psicomotricidade, nas Técnicas da Psicologia de Grupo e da Psicologia do 

Desenvolvimento Humano. O jogo, que será dividido entre práticas no tabuleiro e pequenas 

interações na quadra, buscará fomentar valores éticos como empatia, honestidade, 

solidariedade, igualdade e ajuda mútua a fim de erradicar as situações de agressividade, 

competitividade violenta, desigualdade de gênero e bullyings. 

Além das disciplinas citadas, que constituem o caráter multidisciplinar do produto, 

a metodologia utilizada na criação do Jogo está sendo pautada em estudos atuais de 

Gamificação11
. Para tanto, foi considerada as categorias mapeadas em uma pesquisa realizada 

                                                 
11 Borges et al. Publicou o artigo “Gamificação Aplicada à Educação: Um Mapeamento Sistemático” no II 

Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2013), no qual um mapa das pesquisas na área foi 

desenvolvido e os tópicos mais (e menos) investigados foram identificados apontando que a maioria dos estudos 
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por alunos de Ciências Matemáticas, Tecnológicas e da Computação sobre as principais 

técnicas de gamificação utilizadas na educação. As principais categorias mapeadas, e que 

serão utilizadas no desenvolvimento do jogo, são:  

▪ Aprimorar Habilidades: propor o emprego de sistemas gamificados como 

recurso para melhorar a capacidade dos estudantes em executar atividades, 

usualmente, consideradas complexas e/ou repetitivas;  

▪ Desafios e Engajamento: no primeiro, atividades desafiadoras podem 

contribuir para a melhoria da aprendizagem. No segundo, abordagens e 

estratégias de gamificação para obter e reter a atenção dos estudantes;  

▪ Maximização do Aprendizado: soluções gamificadas para aprimorar a 

maneira como os estudantes podem aprender, visando maximizar os 

resultados do processo de aprendizagem;  

▪ Mudança de Comportamento: promover mudanças comportamentais nos 

estudantes através da interação com as regras. 

▪ Socialização: usar as ferramentas sociais para melhorar o olhar para com o 

outro, para com os pares e para consigo mesmo, no processo do brincar. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este projeto foi elaborado para auxiliar em estratégias de intervenção para cada 

contexto educacional, desde as relações familiares até os métodos pedagógicos necessários 

para serem trabalhados dentro da sala de aula e na prática esportiva, através do campo 

científico da Psicologia.  

Na Psicologia Social, por exemplo, discutiu-se a importância de se transmitir um 

ambiente familiar acolhedor para a criança e qual seria a influência deste meio no seu 

comportamento escolar. Seus métodos estratégicos de intervenção partiram da orientação em 

revelar órgãos públicos que amparassem tanto a escola quanto a família do aluno (a).  

Já na Psicologia do Esporte, a partir das demandas emergentes dos processos 

emocionais enfrentados no cotidiano dos alunos, a orientação se alinhou em elaborar um jogo 

que relacionasse as questões de diferenciação do sexo no esporte, bullying e violência na 

escola com a prática de exercícios físicos grupais e individuais. É interessante compreender 

                                                                                                                                                         
se concentram em investigar como a gamificação pode ser utilizada na área de ensino para motivar estudantes, 

aprimorar suas habilidades e maximizar o aprendizado 
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que, tal solução auxilia o aluno a desenvolver um comportamento de respeito com o outro 

colega, além de promover saúde nas atividades esportivas. 

Nesta perspectiva a escola pode ser um instrumento estimulador de aprendizagens, 

experiências e, consequentemente, de desenvolvimento. Dentro da sala de aula, a análise 

experimental do comportamento dispõe de propostas pedagógicas que assessora o professor ao 

solucionar as dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos alunos.  

Finalmente, com base nestas investigações, acredita-se que estudos posteriores 

sobre esta temática poderiam esclarecer e aprofundar as ideias aqui propostas por meio de 

experimentações e medições de práticas pedagógicas calcadas nos conceitos adaptados das 

três ciências: Psicologia do Esporte; Psicologia Social e Análise Experimental do 

Comportamento.  
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ANEXO I 

▪ Da escola aos serviços assistenciais (Conselho Tutelar, CAPS E CAPS i). 
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ANEXO II 

 

▪ Delegacia da mulher, CREAS e CRAS. 
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ANEXO III 

 

▪ Jogo de tabuleiro. 
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ANEXO IV 

 

▪ Manual do Jogo desenvolvido pela equipe. 
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ANEXO V 

 

▪ O jogo além das regras terão cartas e suas respectivas instruções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista de Estudos Interdisciplinares 

Periódico da UNDB 

N. 1 – Volume 1 – Janeiro / Dezembro 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


