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RESUMO 

 
A produção científica em Programas de Pós-Graduação nacionais no campo da 
Psicologia apresenta grande diversidade teórica e metodológica. Como subárea da 
Psicologia, a Psicologia do Desenvolvimento tem aparecido como a terceira maior 
linha de pesquisa ou área de concentração dos programas. Entretanto, detectou-se 
uma carência de estudos que a caracterizem quanto aos quadros teóricos e 
escolhas metodológicas, referenciais importantes para estabelecer suas bases de 
pesquisa. Duas perguntas foram formuladas: Que temas vêm sendo tratados sob a 
rubrica Psicologia do Desenvolvimento no Brasil entre os anos de 2007 e 2009? Que 
quadros teóricos e escolhas metodológicas encontram-se nas dissertações 
produzidas em Psicologia do Desenvolvimento nos programas de pós-graduação 
nesse período? O objetivo geral é descrever e analisar os quadros teóricos e as 
escolhas metodológicas das dissertações produzidas no Brasil no campo da 
Psicologia do Desenvolvimento no triênio 2007-2009. O desenho de pesquisa é 
estudo de caso único do tipo incorporado, cujo procedimento foi dividido em duas 
etapas: Exploratória, com a busca por dissertações com o descritor Psicologia do 
Desenvolvimento no Banco de Teses da CAPES, visando conhecer e mapear o 
campo; Descritivo-Analítica, com a categorização dos trabalhos obtidos na Etapa 
Exploratória, discussão e análise do material à luz do conceito de Campo de Pierre 
Bourdieu. Neste recorte temporal, observa-se a predileção por desenhos de 
pesquisa autodenominados qualitativos, com revelo para estudos de caso. O 
interesse dos agentes ainda mantém-se nos temas da infância e adolescência, 
entretanto, hoje os contextos desenvolvimentais se sobrepõem às análises sobre 
etapas estanques. Saúde e Educação destacam-se como importantes interfaces, 
imbricadas à Psicologia do Desenvolvimento, o que parece indicar heteronomia mais 
que autonomia. A mobilidade dos agentes é restrita praticamente a seus Estados, 
nas composições de bancas avaliadoras, o que sugere legitimação endógena do 
conhecimento produzido. Há uma concentração de IES do eixo Sul-Sudeste do país, 
que representa o mais importante polo de produção. Grande parte dessas IES são 
confessionais católicas, o que aponta, também, para a manutenção de um dado 
histórico, a presença da Igreja Católica no ensino superior brasileiro. Observa-se, 
por fim, a estreita correlação entre desenvolvimento econômico, investimento público 
e produção acadêmica. 

 

Palavras-chave: Psicologia do Desenvolvimento; Estudos sobre a Universidade; 
Análise de Dissertações; Pierre Bourdieu; Campo científico. 
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ABSTRACT 
 
The scientific production in national Post-Graduate Programs in the field of 
Psychology presents theoretical and methodological diversity. As a subfield of 
Psychology, Developmental Psychology has emerged as the third largest research 
line or concentration area of these programs. However, there is a lack of studies that 
define theoretical frameworks and methodological choices as important references in 
establishing their research bases. Two questions were raised: What topics were 
explored under the heading of Developmental Psychology in Brazil between 2007 
and 2009? Which theoretical frameworks and methodological choices were used on 
Developmental Psychology dissertations produced in Post-Graduate Programs 
during that period? The general objective is to describe and analyze Brazilian 
dissertations' theoretical frameworks and methodological choices in the field of 
Developmental Psychology in the 2007-2009 triennium. The research design is a 
case study in two stages: Exploratory (the search for dissertations with the descriptor 
Developmental Psychology in a Thesis Database); Descriptive-analytical 
(categorization of the data obtained in the Exploratory stage, discussion and analysis 
of the material in light of Pierre Bourdieu’s concept Field). In this time frame, there is 
a predilection for self-ascribed qualitative research designs, with a preference for 
case studies. The agents' interest is in the themes of childhood and adolescence. 
However, today's developmental contexts overlap analyses of stages. Health and 
Education stand out as important interfaces for Developmental Psychology, in what 
seems to indicate more heteronomy than autonomy within this field. The composition 
of academic committees is restricted to the agents' State, suggesting endogenous 
legitimization of knowledge. There is a larger concentration of Higher Education 
Institutions in the Southeastern region - Brazil's most important production center. 
Many HEIs are confessional Catholics, revealing the continuing historical presence of 
the Roman Catholic Church in Brazilian higher education. Finally, there is a close 
correlation between economic development, public investment and academic 
production. 
 
Keywords: Developmental Psychology; University Studies; Dissertation Analysis; 
Pierre Bourdieu; Scientific Field. 
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1. INTRODUÇÃO 

Inexistem no Brasil estudos que caracterizem a Psicologia do Desenvolvimento sob 

a perspectiva do exame de dissertações e teses a partir de seus quadros teóricos e 

escolhas metodológicas. Diferentes campos do conhecimento, como Educação 

(SANTOS, 1995; FERREIRA, 1999; STRENZEL, 2000; GUSMÃO, 2001; PICELLI, 

2001; GUTHIÁ, 2002; MOURA, 2002; SILVA, 2004; MONTEIRO, 2005; 

RODRIGUES, 2005; SARMENTO, 2006; MELO, 2006; GUIMARÃES, 2007; DIAS, 

2009; MUNHOS, 2009); Enfermagem (SANTIAGO, 2000; VALE, 2008); Música 

(BAIA, 2005); Artes Cênicas (SANTOS, 2013); Comunicação (SILVA, 1989); 

Educação Física (SILVA, 2008) e Letras (BOTELHO, 2006) têm analisado 

dissertações e teses dos seus respectivos Programas de Pós-Graduação (PPG), 

possibilitando descrever, compreender e, consequentemente, qualificar os 

respectivos campos (Apêndice I).De acordo com Costa, Amorim e Costa (2010), 

podemos identificar, recentemente, estudos que sistematizam o conhecimento 

produzido em Psicologia no território nacional. Tais trabalhos apresentam diferenças 

quanto ao interesse de investigação dos pesquisadores que pode variar quanto ao 

corpus analisado (dissertações e teses, artigos científicos, ou anais de eventos), a 

área em que o estudo é inserido (Psicologia ou suas subáreas), aos aspectos 

teórico-metodológicos e temáticos ou ao recorte temporal utilizado (SANTOS, 

AMORIM & YAMAMOTO, 2009 apud COSTA, AMORIM & COSTA, 2010). Os 

autores ainda indicam que “É conclusão generalizada que o número de trabalhos 

científicos tem crescido significativamente nos últimos anos e que essa produção 

consiste principalmente em relatos de pesquisa.” (COSTA, AMORIM & COSTA, 

2010, p.38). Supomos que o crescimento nessa direção indica a necessidade 

sentida pelo campo de apresentar mapeamentos, compilações e inventários, sob a 

forma de relatos, dando-lhes maior visibilidade e buscando encontrar certa 

organicidade no campo, visto que as categorias oficiais – Áreas de Concentração e 

Linhas de Pesquisa – parecem promover ou manter a dispersão conceitual e 

metodológica. 

No âmbito da Psicologia, estudos têm sido feitos a partir de alguns vieses: Avaliação 

do ensino superior na área (GAUER, 2001; GRANJA, 1995; FÉRES-CARNEIRO et 

al, 2010; GOMES & HUTZ, 2011; HUTZ et al, 2011; TOURINHO & BASTOS, 2011; 

BORGES-ANDRADE, 2001; MACEDO & MENANDRO, 1998; WEBER, 2003; 



 19

YAMAMOTO & MENANDRO, 2004); Mapeamento nacional dos programas de pós-

graduação (FÉRES-CARNEIRO et al, 2010; BARRETO, 2008; OLMOS, 1998; 

BORGES-ANDRADE, 2001; MACEDO & MENANDRO, 1998; WEBER, 2003; 

YAMAMOTO & MENANDRO, 2004; CARVALHO, 1999; CARVALHO 2001; 

GRANJA, 1995; WITTER, 2005); Associação do desenvolvimento de PPGs à maior 

ou menor presença da prática psicológica por região (FÉRES-CARNEIRO et al, 

2010; NIEHUES, 2009; JOLY et al, 2007; NORONHA, 1998; NORONHA et al, 2006; 

SEIXAS; COELHO-LIMA, COSTA, 2010). 

Encontramos, ainda, estudos sobre análises da produção acadêmica de subáreas, 

linhas de pesquisa ou áreas de concentração especificas em Psicologia, como é o 

caso do Psicodrama (MEROLA, 2004); Psicologia Social (SOUSA, 2008); Psicologia 

Escolar e Educação (ALMEIDA, 1992; TANAMACHI, 1992; RAMOS, 2005; 

BREMBERGER, 2009). Não encontramos, até então, dentre as produções da 

Psicologia do Desenvolvimento, nenhuma investigação sobre suas teses e 

dissertações. 

Considerando esta lacuna, tomamos por objeto de pesquisa parte da produção de 

conhecimento em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil, analisada através do 

seguinte corpus: Resumos1 das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no 

Brasil, no triênio 2007 – 2009, obtidos através da busca e catalogação no Banco de 

Teses da CAPES2.  

Duas questões iniciais foram lançadas, a partir das quais este estudo se estruturou: 

1. Que temas vêm sendo tratados em dissertações sob a rubrica de Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil? 2. Que quadros teóricos e escolhas metodológicas 

encontram-se nessas dissertações produzidas em Psicologia do Desenvolvimento 

nesses PPGs em Psicologia? 

                                    
1 A Capes nomeia o conjunto de informações contidas no Banco, em cada dissertação ou tese, como 
“Resumo”. Entretanto, trata-se de uma série de dados, como título, banca examinadora, instituição, 
ano, autor, orientador etc., dentre os quais está o resumo propriamente dito. Aqui, para diferenciar os 
termos, grafamos com maiúscula (Resumo) a referência ao conjunto assim nomeado pela CAPES. 
2 A busca no Banco de Teses pode ser feita por autor (com a expressão exata, todas as palavras ou 
qualquer uma das palavras), assunto (idem), instituição (idem), nível (doutorado, mestrado e, mais 
atualmente, foi incluído o mestrado profissionalizante); e ano-base (a partir de 1987). Disponível em: 
<http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/>. Acesso em: 17 mar. 2013. 
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Como a produção total de dissertações e teses, contidas no Banco de Teses da 

CAPES, entre os anos de 1987 e 2011 contava com 5.500 dissertações3, 

concentramos o mapeamento no último triênio considerado pela CAPES, 2007-2009, 

visando, com isso delimitar a produção atual consolidada pela principal agência de 

avaliação e fomento da produção universitária do país. Adiante, discutiremos porque 

o estudo restringe-se às dissertações em Psicologia do Desenvolvimento produzidas 

no Brasil neste recorte temporal. 

O objetivo geral deste estudo foi analisar quadros teóricos e escolhas metodológicas 

presentes nos Resumos das dissertações produzidas no Brasil em Psicologia do 

Desenvolvimento entre os anos de 2007 e 2009. Esse objetivo geral se desdobrou 

nos seguintes objetivos específicos: apresentar um mapeamento das dissertações 

em Psicologia do Desenvolvimento; apontar as principais abordagens teórico-

metodológicas dessa produção, a partir do mapeamento dos Resumos; analisar 

esse material, tomando o conceito de campo de Pierre Bourdieu como instrumental 

heurístico4. 

A estratégia metodológica desta investigação foi o Estudo de Caso, dividido em duas 

etapas que, operacionalmente, ocorreram com alguma concomitância. Os estudos 

de caso, como veremos a seguir, prestam-se a vários propósitos de investigação e 

permitem amplitude de objetivos. No nosso caso, participamos de um Grupo de 

Pesquisa, cadastrado no CNPq desde 2010, Estudos sobre a Universidade 

Brasileira5, o qual apresenta, dentre suas linhas de pesquisa “Avaliação da produção 

da pós-graduação em saúde, artes e humanidades”. Desse modo, o presente 

Estudo de Caso é parte de um Projeto maior que examina criticamente a 

naturalização do processo de construção do conhecimento científico ou acadêmico 

e, consequentemente, busca promover práticas e enunciados críticos acerca dessa 

construção social chamada ciência (KUHN, 1997) no Brasil. 

                                    
3 Esse resultado corresponde à busca no Banco de Teses da CAPES a partir do assunto “Psicologia 
do Desenvolvimento”, tendo por filtro a opção “Todas as palavras”. A escolha dos filtros e opções de 
investigação nessa fonte de dados será explicitada detalhadamente no capítulo Escolhas 
Metodológicas, especificamente na subseção Conhecendo o campo. 
4 A sociologia de Pierre Bourdieu se autodeclara uma teoria da prática ou praxiologia. Cf. Seu livro 
Razões práticas: sobre a teoria da ação (1996b). 
5 Grupo cadastrado no CNPq, liderado pelos professores Naomar Monteiro de Almeida Filho e Denise 
Coutinho. 
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Partimos da ideia de que um estudo exploratório-descritivo sobre dissertações 

produzidas sob o descritor “Psicologia do Desenvolvimento” pode favorecer a 

construção de um panorama nacional de tendências teóricas e metodológicas de 

pesquisa na subárea, ao apontar temáticas/objetos recorrentes e, portanto, compor 

um perfil atualizado de parte6 dessa produção. Ao examiná-la, acreditamos, também, 

possibilitar a análise da evolução histórica dos interesses e preocupações dos 

pesquisadores em Psicologia do Desenvolvimento, descrevendo-os e 

caracterizando-os. 

Cumpre sublinhar que nosso interesse em analisar a produção acadêmica de uma 

importante subárea da Psicologia surgiu de uma tentativa de compreender as 

fronteiras que configuram a chamada Psicologia do Desenvolvimento. Tendo em 

vista a amplidão das produções e dos variados aspectos teóricos e metodológicos 

que se encontram sob esse mesmo “guarda-chuva”, importou, aqui, conhecer o seu 

ponto de alteridade, questionando a distinção, por vezes de difícil identificação, entre 

a Psicologia do Desenvolvimento e outras subáreas da Psicologia. 

A produção científica em PPGs nacionais em Psicologia apresenta grande 

diversidade teórica e metodológica. Como subárea, a Psicologia do 

Desenvolvimento aparece como a terceira maior linha de Pesquisa (FÉRES-

CARNEIRO et al, 2010). Os autores advertem, porém, que inexistem “definições 

consensuais sobre o que deveria ser um tema de Programa, uma área de 

concentração, linhas de pesquisa e até mesmo projetos” (ibid., p.16). Portanto, a 

organização em linhas de pesquisa deve ser tomada com cautela, pois a distinção 

entre essas abrangências nem sempre pode ser tomada como indicador confiável. 

Borges-Andrade (2003) explicita, num instigante artigo, os problemas que encontrou, 

na época em que foi representante da área de Psicologia da CAPES, “com a 

questão relativa à quantidade de docentes e de projetos em linhas de pesquisa e 

com aquilo que muitos Programas de Pós-Graduação descreviam como sendo suas 

linhas de pesquisa” (ibid., p. 159). Esse artigo surge como um esforço de delimitar 

                                    
6 Referimo-nos aqui ao fato de que a produção no campo é bem mais ampla, sendo composta por 
capítulos de livros, artigos científicos, anais de congressos, teses e dissertações, relatórios de 
pesquisa, relatos de experiência. Ademais, como pudemos observar, há inúmeros trabalhos sobre 
Desenvolvimento Humano realizados por pesquisadores fora do âmbito da Psicologia, em Educação, 
Filosofia e Saúde, por exemplo. Por outro lado, não podemos esquecer que nosso corpus, os 
Resumos disponíveis on-line no triênio, é “parte” de uma unidade maior, as dissertações. 
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conceitualmente o que seria uma linha de Pesquisa e das seguintes constatações: 

“É bastante provável […] que tais linhas de pesquisa, numa quantidade bastante 

significativa de casos, nunca tenham passado por instâncias de discussão e 

aprovação institucionais” e que “linha de pesquisa, apesar de sofrer sérios 

problemas de definição (ou de ausência de definição), se transformou numa unidade 

de análise para a avaliação de cursos e de propostas de cursos” (ibid., p. 160, grifos 

do autor). 

O autor toma alguns depoimentos de agentes reconhecidos e atuantes na CAPES. 

Num desses depoimentos, o prof. Paulo Menandro (UFES), que sucedeu Borges-

Andrade na coordenação de área da CAPES, afirma: “o termo linha de pesquisa se 

torna quase sinônimo de área de interesse ou área de concentração” (ibid., p. 161). 

Além de tomar depoimentos, o autor realiza uma revisão da literatura sobre o 

conceito de linha de pesquisa e nos informa: “minha busca fracassou quase 

completamente” (ibid., p. 162). A despeito da imprecisão da definição e do baixo 

interesse de pesquisadores em debater e, talvez, delimitar ou expandir 

conceitualmente o que seriam as linhas de pesquisa, elas parecem ser utilizadas 

operacionalmente para quantificar e agrupar a produção acadêmica em subgrupos 

nos PPGs, sem contudo apresentar qualquer tipo de unidade temática ou 

metodológica.  

De acordo com o programa Coleta Capes, uma linha de pesquisa é “um domínio ou 

núcleo temático da atividade de pesquisa do Programa, que encerra o 

desenvolvimento sistemático de trabalhos com objetos ou metodologias comuns” 

(ibid. p. 165). Supõe-se, então, que uma linha de pesquisa dá a direção institucional 

de um grupo de investigações vinculadas a determinado PPG, não podendo ser 

confundida com os interesses individuais dos pesquisadores. As linhas de pesquisa, 

de acordo com Borges-Andrade (2003), serviriam como um “traço imaginário” (ibid. 

p. 164) que determina limites da investigação, fronteiras dos subcampos específicos 

e traz os contornos a serem adotados quanto às escolhas teórico-metodológicas de 

um determinado grupo de pesquisadores. Sublinhamos o termo “imaginário” por 

considerá-la uma indicação de que não se trata de um dado natural; trata-se de uma 

construção, um conceito que, como salienta o autor, passou a ser utilizado a partir 

da metade da década de 1980, momento em que as produções acadêmicas são 
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concebidas como realizações coletivas, sem que possam ser dissociadas das 

instituições nas quais elas são produzidas. 

De maneira sintética, Borges-Andrade postula que (2003, p. 166) “[...] linhas de 

pesquisa são figuras institucionais e não individuais [...] Programas ou áreas de 

concentração, como unidades institucionais, possuem (ou contêm ou encerram) 

linhas de pesquisa” (ibid., p. 166). Mais adiante, ratifica: “[...] gente é gente e possui 

interesses de pesquisa; instituição é instituição e possui linhas de pesquisa” (ibid., p. 

168). Sua conclusão segue na defesa de que haveria um contínuo com níveis 

hierárquicos “linhas de pesquisa são empreendimentos nos níveis de equipe ou 

organizacional, enquanto projetos pertenceriam a indivíduos ou equipes. Áreas de 

concentração seriam empreendimentos organizacionais” (ibid., p. 169). 

Luiz Miguel de Oliveira, analista de C&T do CNPq, entrevistado por Borges-Andrade 

(2003), afirma 

[...] o termo LINHA DE PESQUISA usado no âmbito do DGPB 
[Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (CNPq)] é 
propositalmente ‘frouxo’ em sua formulação – pretende-se 
oportunizar ao líder do grupo um espaço genérico para apresentação 
da(s) linha(s) geral(is) de grupo de trabalho – em tese um 
detalhamento do objetivo geral do grupo (ibid., p. 164). 

 

Compreendemos que, além de ampliar o escopo da produção de um coletivo, 

conferindo-lhe maior espaço e liberdade, a elasticidade dessa definição contribui 

para a dificuldade de demarcação e percepção do que seria uma linha de pesquisa, 

como é o caso na Psicologia do Desenvolvimento. 

Considerando os efeitos dessa fragilidade de definição conceitual, ou pelo menos de 

um compartilhamento mais amplo, ao nos debruçarmos sobre parte da produção de 

conhecimento em Psicologia do Desenvolvimento, percebemos que essa 

indeterminação não se restringe às linhas de pesquisa. Se aceitamos, de forma 

operacional, que uma linha de pesquisa delimita objetos e métodos comuns de 

pesquisas, a diversidade encontrada nessa subárea da Psicologia, aliada ao fato de 

que outras subáreas, como veremos adiante, também estudam detidamente o 

desenvolvimento humano, perguntamo-nos se a categoria Linha de pesquisa nos 

PPGs vem mantendo-se por pura inércia. 
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As produções específicas como dissertações, teses, artigos e manuais parecem 

demonstrar que a chamada Psicologia do Desenvolvimento apresenta-se atualmente 

de modo tão múltiplo e disperso que dificilmente conseguimos delimitá-la como 

subárea específica. Muitas vezes, o termo Psicologia do Desenvolvimento se 

confunde com a própria Psicologia. Em outras circunstâncias, a Psicologia do 

Desenvolvimento aparece quase que subordinada à Psicologia Escolar, 

compreendida como um conjunto de formulações teóricas que embasam a atuação 

profissional do psicólogo no campo da Educação. Nessa direção, identificamos, 

também, que o termo Desenvolvimento aparece com frequência fora do campo da 

Psicologia, de tal modo que, desde o início dos anos 2000, é possível encontrar 

propostas de uma nova ciência: a Ciência do Desenvolvimento Humano (DESSEN & 

GUEDEA, 2005, p. 11), cujo enfoque seria: 

uma visão sistêmica do processo de desenvolvimento, implicando em 
análises de sistemas complexos e integrados em todos os seus 
níveis: genético, neural, comportamental e ambiental (físico, social e 
cultural), interagindo ao longo do tempo e traçando trajetórias de 
caráter probabilístico [...]. 

 

Devemos ainda ressaltar a distinção que propomos dos termos campo e área. As 

agências governamentais que fomentam e avaliam programas, grupos e 

pesquisadores, concedendo-lhes recursos e critérios de avaliação no Brasil são 

CAPES, pelo Ministério da Educação, e CNPq, pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI). De acordo com Santos (2013, p. 75), tais agências 

Ao dividir as áreas de conhecimento de maneira autônoma, isto é, 
não por proximidade temática ou de objetos, mas de modo gerencial, 
formulam tabelas que contêm ‘grandes áreas’, ‘áreas’ e ‘subáreas’, 
de acordo com o entendimento de cada agência. A partição em áreas 
atende a critérios de gestão operacional, com vistas a acompanhar 
de modo eficiente a produção acadêmico-institucional dos diversos 
campos […]. Apesar da função pragmática, o reconhecimento de 
uma área não é feito a priori, mas sim, e também, em função das 
lutas simbólicas em operação, independentemente das agências 
estarem diretamente preocupadas ou não com isto. 

Ou seja, tal reconhecimento está relacionado, de algum modo, com o 
grau de autonomia relativa conquistado pelos campos, mas de fato o 
que importa nessas divisões é a capacidade de gerenciar aquele 
conjunto de programas e seus agentes, produtos, aí incluídos 
prêmios, sanções e formas de visibilidade. Quando uma área cresce 
o suficiente em termos quantitativos, reparte-se em duas ou mais 
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áreas. Nesse sentido, podemos dizer que os termos ‘área’ e ‘campo’ 
não são sinônimos nem estanques; relacionam-se ainda que não se 
comuniquem explicitamente, pois embora o termo ‘área’ pertença a 
uma categoria mais pragmática e gerencial, o capital simbólico dos 
‘campos’ interfere nessa distribuição das ‘áreas’.  

 

Sublinhamos, nesta distinção indicada por Santos (ibid.), que o termo área refere e 

reflete o gerenciamento e a organização da produção dos agentes de um ou de 

vários campos. O conceito de campo, por sua vez, conforme abordado na 

Introdução desta dissertação, refere-se a um modo peculiar de conformação política 

de um determinado espaço social, com agentes (pessoas, grupos e instituições) com 

autonomia relativa, regras, sanções e recompensas específicas que, juntos, 

compõem o capital simbólico daquele campo.  

Se, para a CAPES, a repartição em grandes áreas, áreas e subáreas obedece, 

sobretudo, à proximidade temática e ao caráter quantitativo da produção, a 

constituição de campos e subcampos é resultado de embates simbólicos 

(objetivados no campo) travados entre os agentes, que buscam assegurar melhores 

condições de aquisição e manutenção de capital específico ao campo. Um 

subcampo, então, é a materialização do poder de um subgrupo que 

progressivamente se distingue dos demais subgrupos concorrentes. Esse processo 

de autonomização relativa, mais que oriundo de uma urgência operacional para 

distribuição de recursos e avaliação, revela o êxito político-acadêmico dos agentes, 

a partir dos seus habitus, em configurar uma nova realidade, objetivada dentro de 

determinado campo. 

Tal compreensão, relativa à distinção entre área e campo, acha-se em conformidade 

com o entendimento da CAPES (2012)7: “A classificação das Áreas do 

Conhecimento tem finalidade eminentemente prática, objetivando proporcionar aos 

órgãos que atuam em ciência e tecnologia uma maneira ágil e funcional de agregar 

suas informações”. Vemos que não há qualquer pretensão de nominar campos ou 

agentes, mas gerenciar informações, recursos e avaliar tais produtos. Assim, 

prossegue o documento, “A classificação original das Áreas do Conhecimento 
                                    
7 Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento_072012.pdf
>. Acesso em: 17 mar. 2013. 
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apresentou uma hierarquização em quatro níveis, que vão do mais geral aos mais 

específicos, abrangendo 08 grandes áreas, 76 áreas e 340 subáreas do 

conhecimento” (ibid.). A divisão se dá em quatro níveis (ibid.): 

• 1º nível - Grande Área: aglomeração de diversas áreas do 
conhecimento em virtude da afinidade de seus objetos, métodos 
cognitivos e recursos instrumentais refletindo contextos 
sociopolíticos específicos. 

• 2º nível - Área: conjunto de conhecimentos inter-relacionados, 
coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto de 
investigação com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações 
práticas. 

• 3º nível - Subárea: segmentação da área do conhecimento 
estabelecida em função do objeto de estudo e de procedimentos 
metodológicos reconhecidos e amplamente utilizados. 

• 4º nível - Especialidade: caracterização temática da atividade 
de pesquisa e ensino. Uma mesma especialidade pode ser 
enquadrada em diferentes grandes áreas, áreas e subáreas. 

 

A CAPES localiza a Área Psicologia na Grande Área “Ciências Humanas”, sendo a 

Psicologia do Desenvolvimento Humano uma subárea, junto com mais 44 títulos8. 

Curiosamente, o termo “Desenvolvimento” aparece ainda nas subáreas: “Processos 

Perceptuais e Cognitivos; Desenvolvimento” e “Desenvolvimento Social e da 

Personalidade”. Por outro lado, subáreas como “Processos de Aprendizagem, 

Memória e Motivação”; “Processos Cognitivos e Atencionais”; “Estados Subjetivos e 

Emoção” parecem ter especificidades que as separam da Psicologia do 

Desenvolvimento, segundo tal classificação. 

A Psicanálise, por exemplo, é tradicionalmente apresentada nas matrizes 

curriculares dos cursos de graduação em Psicologia no país como um dos grandes 

eixos teóricos da Psicologia. No âmbito da pós-graduação, existem três PPGs em 

Psicanálise reconhecidos e avaliados pela agência, dois na Área da Psicologia e um 

na Área Interdisciplinar; contudo, o termo Psicanálise não aparece em nenhuma 

área ou subárea da classificação da CAPES (dentro ou fora da Psicologia). Do 

                                    
8 Num total de 45 títulos. 
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mesmo modo, não encontramos na Área Psicologia qualquer ocorrência dos termos 

Saúde ou Educação/Educacional. 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

A escolha do marco teórico deu-se paralelamente ao estabelecimento dos objetivos 

deste estudo. Ao propor uma pesquisa cujo objetivo é analisar parte da produção 

acadêmica brasileira, de uma subárea e um possível subcampo da Psicologia, 

ressaltamos a importância de compreendê-la diante das tensões de sua constituição 

e manutenção da sua configuração objetiva e verificável.  

Para tanto, a obra de Pierre Bourdieu, cujas formulações atravessam diversos 

campos do saber, foi escolhida tendo em vista três aspectos. Em primeiro lugar, 

para este autor, o mundo social representa uma integração entre os agentes, sua 

produção e estruturas sociais, vinculados e mutuamente influenciados por sua 

dinâmica. Em segundo lugar, para compreender a disposição de um suposto 

subcampo é fundamental ter em vista que ele não é formado por escolhas aleatórias 

dos seus agentes/produtores; há um espaço de possíveis ao modo de um “sistema 

de coordenadas” (BOURDIEU, 1996b, p. 53), que permite situar as relações entre as 

produções dos agentes e um determinado momento histórico. Por fim, numerosos 

estudos sobre a temática têm sido produzidos a partir de conceitos desenvolvidos no 

âmbito de sua teoria (TEIXEIRA, 1997; CATANI, CATANI & PEREIRA, 2001; 

MOREIRA, 2002; WACQUANT, 2005; MEDEIROS, 2007; STROILI, 2007; 

SACARDO & HAYASHI, 2007) e têm revelado que o conceito de campo e seus 

correlatos (habitus, illusio, capital simbólico etc.) apresentam grande valor heurístico 

para tratar tais objetos.  

Concentramos nossa análise nas questões referentes ao conceito de campo em 

função do recorte realizado aqui: Resumos das dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento, num curto período de tempo, o que impede qualquer análise mais 

aprofundada sobre o material empírico quanto a illusio, habitus e capital simbólico. 

Entretanto, já que esses conceitos compõem uma rede, tendo como ponto central o 

conceito de campo, não seria possível apresentá-lo distante da lógica relacional que 

estabelece com os demais. A seguir, apresentamos a trama que permite a 
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compreensão dos conceitos acima listados, tendo por espinha dorsal o conceito de 

campo. Como esses conceitos estão presentes em toda a obra de Bourdieu, sendo 

recorrentemente aprimorados e retomados, para compreendê-los, foi necessário 

apresentá-los em suas inter-relações. 

Iniciaremos apresentando o conceito de campo, compreendido como espaço 

estruturado e hierarquizado, no qual se travam lutas por posições e capital 

simbólico. Lugar de relações entre agentes, estruturas sociais ou grupos, a todo 

tempo em dinamismo, guiado por leis próprias, geridos por disputas no seu interior e 

cuja mobilidade obedece aos interesses em obter êxito nas relações estabelecidas 

entre os seus componentes, tanto no nível dos agentes, quanto no nível da estrutura 

(BOURDIEU, 2000; 2001). 

Essa delimitação conceitual estabelece dois pontos centrais: um campo, seja ele 

qual for, não existe a priori, não sendo possível atribuir-lhe existência própria já que 

se trata de uma produção social dinâmica; a realidade social é relacional, para a 

tradição epistemológica à qual se filia Bourdieu, produzindo estruturas visíveis e 

invisíveis que fazem tensão no campo, traduzidas na construção de objetos, 

instituições e na produção de conhecimento.  

Catani (2011), ao buscar as possibilidades analíticas da noção de campo social, 

encontra na obra de Lahire (2002), uma listagem de elementos relativamente 

invariantes para a definição desse conceito, obtidos a partir da leitura de dois textos 

de Bourdieu (1988; 1992), dentre as quais destacamos: a) um campo é um 

microcosmo incluído no macrocosmo constituído pelo espaço social (nacional) 

global; b) cada campo possui regras do jogo e desafios específicos, irredutíveis às 

regras do jogo ou aos desafios de outros campos; c) um campo é um “sistema” ou 

um “espaço” estruturado de posições, um espaço de lutas entre os diferentes 

agentes que ocupam diversas posições; d) as lutas dão-se em torno da apropriação 

do capital específico ao campo; e) o capital é desigualmente distribuído e existem, 

portanto, agentes dominantes e dominados; f) a distribuição desigual do capital 

determina a estrutura do campo, que é, portanto, definida pelo estado de uma 

relação de força histórica entre agentes e instituições; g) as estratégias dos agentes 

só são entendidas se as relacionarmos com as posições que ocupam no campo; h) 

entre as estratégias invariantes, ressaltamos a oposição entre estratégias de 
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conservação e estratégias de subversão. As primeiras são mais frequentemente as 

dos dominantes e as segundas, dos dominados. Essa oposição pode tomar a forma 

de um conflito entre ‘antigos’ e ‘modernos’, ‘ortodoxos’ e ‘heterodoxos’; i) um campo 

possui uma autonomia relativa (CATANI, 2011 apud LAHIRE, 2002) 

O conceito de campo, então, pode ser considerado tanto um ‘campo de forças’, uma 

vez que tende a constranger os agentes nele inseridos, quanto um ‘campo de lutas’, 

local no qual os agentes atuam em conformidade com suas posições, mantendo ou 

modificando sua estrutura (BOURDIEU, 1996b, 2000). É importante assinalar que, 

para Bourdieu (2000, p. 74-5), “La noción de campo pretende designar ese espacio 

relativamente autónomo, ese microcosmos provisto de sus propias leyes”9. Bourdieu 

faz referência também a um campo específico, que o presente estudo utilizou como 

referência: o campo científico: “O universo da mais pura ciência é um campo como 

qualquer outro, com suas relações de força e monopólios, suas lutas, estratégias, 

interesses e lucros” (BOURDIEU, 1983, p. 123). Assim, é possível compreender que, 

no campo científico, pesquisadores disputam o monopólio da competência científica. 

Da mesma forma, o mundo universitário, como universo social, é o 
lugar de lutas sobre sua própria verdade e sobre aquela do mundo 
social mais amplo, lugar dos embates contínuos sobre os sentidos do 
mundo. Todavia, o mundo universitário possui, atualmente, a 
particularidade de ter seus veredictos entre os mais poderosos 
socialmente (BOURDIEU & WACQUANT, 1992, p. 50). 

 

Em 1970, Bourdieu e Passeron (1975) escreveram um livro especificamente voltado 

para a análise do sistema de ensino francês (Paris e arredores). Tal análise, 

baseada num estudo de caso, revelou-se tão fecunda que, a partir de então, muitos 

trabalhos empíricos no campo da Educação foram produzidos com base nessa 

perspectiva. Analisar o sistema de ensino em “suas funções de comunicação de 

inculcação de uma cultura legítima, de seleção e de legitimação” (ibid., p. 11), isto é, 

como reprodução de um campo mais amplo, a cultura dominante, provocou uma 

reviravolta nos estudos sociológicos sobre a educação, como campo de reprodução 

das desigualdades e das iniquidades sociais. Mais que isso, esse complexo e 

                                    
9 “A noção de campo pretende designar esse espaço relativamente autônomo, esse microcosmo 
dotado de suas leis próprias” (Esta e todas as demais tradução são nossas). 
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instigante estudo propôs compreender o sistema de ensino derivado do que os 

autores chamaram de “axioma zero”: 

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a 
impor significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as 
relações de força que estão na base de sua força, acrescenta sua 
própria força, isto é, propriamente simbólica, a essas relações de 
força (1975, p. 19). 

 

A partir de tal axioma, seguem-se várias notas que visam ultrapassar as oposições 

binárias tradicionalmente apresentadas, pois, como ressaltam os autores, o axioma 

“enuncia simultaneamente a autonomia e a dependência relativa das relações 

simbólicas” (ibid.). O argumento que subjaz a esta formulação é o de que há um 

“duplo arbitrário da ação pedagógica” proveniente “da imposição e da inculcação de 

um arbitrário cultural segundo um modo arbitrário de imposição e de inculcação 

(educação)” (ibid., p. 21). 

Consideramos, portanto, que o referencial bourdieusiano aplicado à Educação 

oferece análises instigantes e críticas, porque não dualistas nem lineares, sobre os 

mecanismos de produção, reprodução e legitimação do capital científico.  

Martins (1998) propõe utilizar o conceito de campo para enfocar a situação do 

ensino superior brasileiro. Segundo o autor, essa atividade resulta num esforço 

válido, já que as universidades, entendidas em sua autonomia de produção e 

vinculadas ao campo científico como terreno mais amplo, integram-se a hierarquias, 

onde ocupam posições específicas. Para o autor, abordar as produções das 

universidades brasileiras a partir desse conceito bourdieusiano possibilita orientar a 

reflexão acerca das diferenciações institucionais que se encontram subjacentes à 

estruturação desse campo específico. 

Solidário ao conceito de campo, habitus é entendido como um sistema de 

disposições incorporadas e próprias ao campo. Conceito complementar, refere-se a 

uma matriz geradora de comportamentos, visões de mundo e sistemas de 

classificação da realidade incorporada pelos indivíduos no âmbito das suas práticas, 

e até mesmo na sua postura corporal (ALVES, 2008). Ao enlaçar tal conceito 

comportamental e subjetivo em tensão com a política que vigora em campos 

específicos, Bourdieu (1988, p. 86) salienta: 
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[...] toda teoria contém, de forma implícita ao menos, uma teoria da 
percepção do mundo social e estas teorias da percepção do mundo 
social se organizam segundo as oposições muito análogas àquelas 
existentes no mundo natural. 

 

O habitus caracteriza-se por “disposições adquiridas [...] maneiras de ser 

duradouras” (BOURDIEU, 2000, p. 81), incorporadas nos agentes através de 

práticas objetivamente classificáveis, sendo, na mesma ordem, um sistema de 

classificação. Isso quer dizer que, no habitus, encontra-se inserida toda a estrutura 

do sistema de disposições possíveis. O conceito de habitus, então, refere-se à 

dimensão simbólica dos fenômenos sociais, partindo da premissa de que nossas 

estruturas mentais sofrem condicionamento social, sendo inscritas em nós a partir 

desse crivo ou sanção. Essa inscrição é compartilhada entre os diversos agentes de 

um campo, orientando sua conduta e conferindo-lhes sentido (BOURDIEU, 1988; 

2000; ALVES, 2008).  

Habitus não é sinônimo de costume, entendido como repetição e automatismo. Em 

contraposição a essa ideia, o conceito de habitus caracteriza-se por seu poder 

gerador de práticas sociais (BOURDIEU, 1988). O que dá consistência e 

manutenção ao habitus específico de um campo é o interesse, investimento ou libido 

dos seus agentes, o que Bourdieu nomeia com o conceito de illusio (BOURDIEU, 

1996b). Com sua etimologia calcada na palavra latina ludus, jogo, illusio diz respeito 

ao compartilhamento simbólico entre agentes, fazendo com que eles acreditem que 

conjugam uma busca comum, socialmente sancionada. Citamos Bourdieu (ibid., p. 

139): 

A illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo 
vale a pena ou, para dizê-Io de maneira mais simples, que vale a 
pena jogar. De fato, em um primeiro sentido, a palavra interesse teria 
precisamente o significado que atribuí à noção de illusio, isto é, dar 
importância a um jogo social, perceber que o que se passa aí é 
importante para os envolvidos, para os que estão nele. ‘Interesse’ é 
‘estar em’, participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado 
e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser 
perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos.  

 

Tal conceito diz respeito à introjeção de valores sociais pelos agentes, que passam 

a senti-los não como imposição, mas como disposição inerente. Os jogos, dentro de 
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um campo, passam despercebidos pelos agentes; seu sentido faz parte da sua 

própria constituição, de modo que não causa estranhamento estar implicado nesse 

contexto. A entrada em um campo é conjugada a um valor a ser buscado no jogo. 

Illusio é tanto produto quanto condição para um campo: 

[...] o que é vivido como evidência na illusio parece ilusório para 
quem não participa dessa evidência, já que não participa do jogo. Os 
saberes procuram deslindar essa espécie de influência que os jogos 
sociais mantêm sobre os agentes socializados, o que não é fácil: não 
nos desvencilhamos por uma simples decisão de consciência. Os 
agentes bem ajustados ao jogo são possuídos por ele e tanto mais, 
sem duvida, quanto melhor o compreendem. Por exemplo, um dos 
privilégios associados ao fato de se nascer em um jogo é que 
podemos economizar cinismo, já que temos o sentido do jogo; como 
um bom jogador de tênis, estamos localizados, não onde a bola está, 
mas onde ela vai cair; estamos localizados, e no lugar, não onde está 
o lucro, mas onde ele vai ser encontrado (BOURDIEU, 1996b, p. 
142). 

 

Apesar de não ser considerado um conceito-chave para a compreensão da leitura 

de Bourdieu da sociedade, illusio representa a torção da vivência individual dos 

agentes para a esfera coletiva (OLIVEIRA, 2005). Esse conceito torna-se 

fundamental para compreender campo e habitus, pois evidencia a passagem da 

autossatisfação narcísica, regulada no próprio corpo, para o jogo das trocas 

simbólicas sociais, onde illusio é a representação de um valor compartilhado e 

sancionado pela coletividade. 

De acordo com Bourdieu (1996a, p.10), “o discurso é um bem simbólico que pode 

receber valores muito diferentes segundo o mercado em que ele está colocado. A 

competência linguística [...] só funciona como capital linguístico quando em relação 

com um certo mercado”. Desse enunciado, destacamos que é através da valoração 

que o discurso adquire status de capital simbólico, podendo ser colocado no jogo 

das trocas. 

É, portanto, a partir de uma leitura política que o conceito de capital simbólico pode 

ser compreendido. Bourdieu toma a palavra capital, tradicionalmente proveniente da 

teoria marxista e a expande consideravelmente. Capital, em Bourdieu, é capital 

simbólico, sendo que todos os demais tipos de capital estão aí incluídos: econômico, 

financeiro, científico, artístico, com suas peculiaridades próprias. Ao admitir que o 
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capital de um campo é desigualmente distribuído e acumulado, Bourdieu postula que 

esta é a força motriz para que exista motivação entre os agentes na elaboração de 

estratégias para adentrar na disputa ou, como ele mesmo diz, no jogo. Ao mesmo 

tempo, agentes detentores de capital e autoridade específicos no campo tenderão a 

organizar estratégias para sua conservação (ARAUJO et al., 2009). 

Capital simbólico é uma propriedade aleatória percebida pelos agentes, sobre a qual 

é atribuído um valor (BOURDIEU, 2004a). Trata-se, então, de um valor atribuído, 

através da linguagem, oriundo de uma percepção comum dos agentes de um 

campo, adquirindo o poder simbólico de constituir uma visão de mundo específica, 

comungada, coletivizada. Imbricado aos demais conceitos da obra do autor, capital 

simbólico caracteriza-se como aquilo que define a estrutura de um campo em um 

dado momento. Ou seja, é a partir do acúmulo de capital simbólico que a estrutura 

de um campo adquire o seu contorno e estabelece-se a sua dinâmica (ibid.).  

No que se refere ao campo científico, pode-se dizer que há um capital simbólico 

específico para este campo. Citamos Bourdieu (2004b, p.26): 

O capital científico é uma espécie particular de capital simbólico (o 
qual, sabe-se, é sempre fundado sobre atos de conhecimento e 
reconhecimento) que consiste no reconhecimento (ou no crédito) 
atribuído pelo conjunto de pares-concorrentes no interior do campo 
científico. 
 

Para o referido autor, existem duas espécies de capital científico: 1. Temporal ou 

político, intrinsecamente relacionado ao poder institucional ou institucionalizado, 

sendo que cada instituição ocupa posições distintas num campo a depender do 

acúmulo do seu capital científico; 2. Puro ou de prestígio, vinculado ao 

reconhecimento entre os pares, calcado na estima pela descoberta, por achados e 

mais ou menos independente da política institucional (BOURDIEU, 2004b).  

As diferentes espécies de capital correspondem também a diferentes formas de 

acúmulo. O capital científico temporal depende de estratégias políticas do campo 

científico e dos seus balizadores do reconhecimento do poder dos agentes, tais 

como participação em comissões, bancas, cerimônias, reuniões, e demandam alto 

investimento temporal. Por outra via, o acúmulo de capital científico puro se dá pelo 
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reconhecimento dos pares, cujo valor provém de descobertas e invenções que 

primem pelo progresso da ciência (ibid.). 

Estabelecendo uma síntese entre os conceitos bourdieusianos, Carvalho Neto 

(2006) entende que o que confere posição aos agentes de um campo é a posse de 

capital simbólico. É a partir dele que os agentes adquirem mobilidade e estabelecem 

dinâmicas de lutas pelo poder. Apesar do entrelaçamento de tais conceitos, os 

quais, a partir das suas conexões, permitem uma análise mais complexa de um 

determinado campo científico, optamos por utilizar, como instrumento heurístico, 

apenas o conceito de campo, como já mencionado no início desta subseção. Esta 

escolha será melhor compreendida e justificada no capítulo Escolhas metodológicas, 

já que foi a partir da exploração de parte da produção acadêmica da Psicologia do 

Desenvolvimento que a análise pôde ter seus contornos mais bem delimitados.  

Por fim, consideramos, de acordo com essa revisão da teoria de Bourdieu, que a 

produção acadêmica está relacionada a disposições, motivações e estratégias 

ligadas à posição que os agentes (indivíduos ou instituições) ocupam no campo, 

obedecendo a uma lógica intrínseca de funcionamento, dinâmica de produção e 

mecanismos de reconhecimento próprios. 

 

 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente estudo está organizado em quatro seções, de modo que uma 

sistematização da literatura sobre o objeto, o método adotado para circunscrição 

desse e sua abordagem, os principais achados, as discussões e as considerações 

gerais quanto a sua realização fossem evidenciadas. 

No capítulo 2, intitulado Psicologia do Desenvolvimento: delimitação de espaços 

possíveis, buscamos caracterizar o contexto da problemática sobre o campo da 

Psicologia e a demarcação de um espaço para a Psicologia do Desenvolvimento, 

condições e contingências históricas do seu surgimento, permitindo que o 

conhecimento sobre o desenvolvimento, em uma esfera mais macrocósmica, fosse 

delineado. Além disso, realizamos um breve panorama da produção nacional, 
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esclarecendo suas principais características no decorrer das décadas, modos, meios 

e propósitos. Nesse momento, pudemos identificar, em acréscimo, a proposta de 

uma Ciência do Desenvolvimento Humano, a qual pretende a promoção de estudos 

transdisciplinares, orientados por fundamentos epigenéticos e probabilísticos. 

No terceiro capítulo, intitulado Escolhas metodológicas, esclarecemos o desenho de 

pesquisa, bem como os procedimentos utilizados em cada uma das etapas 

desenvolvidas. Nesse capítulo, detalhamos o modo como a etapa exploratória 

permitiu, além do primeiro contato e conhecimentos iniciais sobre as produções, 

realizar a delimitação do corpus do estudo. Indicamos, também, as características 

dessa produção, elencadas através da etapa descritiva-analítica. Por fim, 

delimitamos o instrumental heurístico que nos forneceu possibilidade de leitura dos 

resultados, fundamentados no conceito de campo de Pierre Bourdieu, esclarecendo 

as reduções, modificações, justificativas e o processo de elaboração de uma nova 

pergunta dirigida ao campo.  

Em A Psicologia do Desenvolvimento no Brasil: uma caracterização teórico-

metodológica dos resumos de dissertações, apresentamos e discutimos os 

resultados decorrentes das etapas exploratória e descritivo-analítica. Apresentamos, 

inicialmente, o mapeamento geográfico das dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil entre os anos de 2007 e 2009, indicando polos de 

produção, agentes, distribuição anual, esfera administrativa e financiamento. 

Posteriormente, levantamos as características teórico-metodológicas dos Resumos, 

especificamente aquelas que se referem a escolha dos títulos, emprego das 

palavras-chave, objetos, quadros teóricos, escolhas metodológicas e objetivos. 

Propusemos análises comparativas com as décadas anteriores, realizadas através 

de outras fontes, como os documentos da área elaborados pela CAPES.  

Ainda neste capítulo, discutimos parte da produção em Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil a partir do conceito de campo de Pierre Bourdieu, 

averiguando se essa subárea da Psicologia poderia ser, também, compreendida 

como um subcampo. Também a partir das formulações de Pierre Bourdieu, 

discutimos a configuração, dinâmica da produção, as lutas internas por 

reconhecimento e monopólio de capital científico, realizada pelos agentes do campo, 
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bem como as articulações necessárias entre construção de objeto, referencial 

teórico e método.  

Por fim, nas Considerações finais, apresentamos uma síntese da trajetória 

percorrida, indicando as possíveis contribuições desta investigação para a 

Psicologia do Desenvolvimento, indicando, também, possibilidades para pesquisas 

futuras. Um breve exercício de reflexividade é realizado, em que apreensões e 

críticas quando ao processo de pesquisa são feitas, considerando o rigor que o fazer 

científico requer. 
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2. PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO: DELIMITAÇÃO DE ESPAÇOS 

POSSÍVEIS 

Convidado pelo periódico Psicologia: Ciência e Profissão a refletir sobre a 

produção científica em Psicologia, Figueiredo (2010) analisa seu percurso de três 

décadas como pesquisador interessado na arqueologia ou na “historiografia 

epistemológica” (ibid.) do campo no Brasil. No texto, ele apresenta e discute a 

Psicologia através dos elementos tradicionalmente constitutivos de uma ciência: 

conceitos, objeto e método. Ancorando-se na releitura das obras Matrizes do 

pensamento psicológico (FIGUEIREDO, 1996) e Psicologia. Uma (nova) 

introdução (FIGUEIREDO & SANTI, 2002), o autor afirma que começa a investigar 

epistemologicamente a Psicologia na década de 1980, a partir de sua inquietação 

acerca da enorme dispersão conceitual e metodológica do campo. Tal característica, 

um campo com matrizes de pensamento distintas, impede, por sua vez, a unidade 

metodológica (FIGUEIREDO, 2010, p. 142-143): 

Uma decorrência imediata dessa maneira de ver nossa dispersão e 
nossa variedade é a de renunciarmos a um critério unificado e 
absoluto de método científico; na verdade, o que vemos é que não 
há um critério único e absoluto de cientificidade, sendo que, para 
algumas das correntes da Psicologia contemporânea, a própria 
noção de cientificidade não faz nenhum sentido, sem que por isso as 
práticas sociais e as crenças que lhe são associadas percam valor, 
eficácia e legitimidade. 

 

O autor conclui o artigo reafirmando sua crença na valorização paradoxal da 

tolerância e do rigor contra dogmatismos e ecletismos, visando à produção de 

conhecimentos em Psicologia. O que nos parece peculiar no seu pensamento é a 

proposta de produzir uma “renovação do empirismo”, através da seguinte indagação: 

“Como fazer da experiência uma boa base para a produção de conhecimentos” 

(ibid., p. 146). Com base em sua longa experiência clínica, Figueiredo pretende, tal 

qual alguns epistemólogos a partir do século 20, como Bachelard em sua 

“psicanálise do conhecimento” (1996), ou Bourdieu, com a “sociologia clínica” 

(BOURDIEU, 2000), produzir teorizações indissociáveis das práticas e ”enraizadas 

na experiências com nossos objetos em circunstâncias particulares de trabalho” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 146), recusando a mera aplicação da teoria. Assim, sintetiza 

Figueiredo, é possível tratar tais objetos como “uma dimensão intrínseca e 
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indispensável de nossa atividade profissional” (FIGUEIREDO, 2010, p. 146). Desse 

modo, as questões que se lançam sobre os objetos específicos das diversas 

vertentes da Psicologia dizem respeito ao momento histórico em que problemas 

emergem e demandas sociais se apresentam aos pesquisadores.  

Vamos, agora, abordar a estrutura do campo da Psicologia no Brasil e, mais 

especificamente, da Psicologia do Desenvolvimento, visando verificar qual ou quais 

seriam suas peculiaridades frente ao vasto campo que a comporta. Esse percurso 

poderá nos aproximar, de modo mais seguro, da seguinte questão: no ambiente da 

Pós-Graduação brasileira, podemos dizer que a Psicologia do Desenvolvimento é 

um subcampo com especificidades e características próprias?  

 De acordo com o documento “Relatório de avaliação 2007-2009 Trienal 2010”10, 

disponibilizado pela CAPES em 2010, havia no triênio, 64 PPGs em Psicologia no 

país. Se buscarmos naquele triênio, PPGs autodeclarados de Psicologia do 

Desenvolvimento, encontramos um que engloba desenvolvimento e educação, 

nomeado “Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano” (USP), fundado em 

1970. Este PPG perdeu a nota 5 que havia obtido no triênio anterior, ficando com 

nota 4; e o PPG “Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde que, como o 

nome indica, também engloba duas subáreas – Desenvolvimento e Saúde. Este 

último foi fundado mais recentemente (2006) e também sofreu uma perda de nota, 

caindo de 5 para 4 no triênio 2007-9.  

Uma observação merece ser feita: nesta apreensão inicial do modo como a 

Psicologia do Desenvolvimento se movimenta dentro do campo, a ausência de um 

PPG que se declare exclusivamente como Psicologia do Desenvolvimento indica 

algo da forma como o campo se mantém e é objetivado como Área, como delimita 

suas fronteiras, desenhando o seu próprio contorno. A Psicologia do 

Desenvolvimento apresenta-se, na pós-graduação brasileira, imbricada com 

Psicologia Escolar/Educacional e Psicologia da Saúde. 

Em um recente livro, intitulado Escritos sobre a profissão de psicólogo no Brasil 

(2010), o tema central é – como o próprio título sugere – a profissão do psicólogo no 

                                    
10 Disponível em: <http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2010/12/PSICOLOGIA-
RELAT%C3%93RIO-DA-AVALIA%C3%87%C3%83O-FINAL-dez10.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2012. 
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contexto nacional. Dentre os temas abordados, encontramos a análise da produção 

de conhecimento em teses, dissertações, artigos científicos, elaborações sobre as 

especificidades históricas de determinadas áreas de atuação do psicólogo, havendo 

também debates sobre a caracterização deste profissional no Brasil, sua função 

social e formação acadêmica. No sumário, não há qualquer indicação sobre a 

atuação do psicólogo em desenvolvimento humano. Esta observação nos permitiu 

inferir que não haveria, do ponto de vista da profissão, uma atuação concreta e 

formalizada para um “psicólogo do desenvolvimento”, com campo de atuação 

delimitado e prática profissional reconhecida em modos de aplicação.  

Realizamos então uma busca nesse material a fim de verificar a ocorrência do termo 

Psicologia do Desenvolvimento. Como nenhuma ocorrência foi encontrada, fizemos 

uma segunda busca apenas com o termo Desenvolvimento, tendo sido encontradas 

80 ocorrências. A maioria delas, entretanto, não fazia qualquer menção ou indicava 

relação com a Psicologia do Desenvolvimento, tratando-se o termo de forma ampla 

e genérica, como “desenvolvimento de uma profissão”, “desenvolvimento 

econômico”, “desenvolvimento da ciência”, “desenvolvimento científico e 

tecnológico”. Outras vezes, o termo estava nas referências bibliográficas.  

Identificamos, contudo, 16 ocorrências em que o termo “desenvolvimento” 

estabelece relação com o campo da Psicologia: “Desenvolvimento humano” (p. 88); 

“Psic. do Desenvolvimento”11 (p. 128; p. 139); “Psicologia Geral, Social e do 

Desenvolvimento” (p. 134); “desenvolvimento mental” (p. 156; p. 217; p. 225); 

“desenvolvimento cognitivo” (p. 216; p. 220); “níveis de desenvolvimento” (p. 126); 

“desenvolvimento intelectual, emocional ou social” (p. 216-7); “desenvolvimento e 

adaptação” (p. 217); “desenvolvimento [...] conforme a natureza” (p. 218); “impacto 

da cultura sobre o desenvolvimento” (p. 218); “desenvolvimento dependia da 

maturação” (p. 220) e “desenvolvimento de capacidades intelectuais” (p. 220). 

O procedimento seguinte, após essa identificação inicial, foi ler os capítulos do livro 

em que cada um desses termos estão presentes. Objetivamos, assim, identificar se 

e como o conhecimento construído sobre a Psicologia do Desenvolvimento se torna 

aplicável na atuação profissional do psicólogo no Brasil. Esclarecemos que, apesar 

                                    
11 A abreviação do nome foi transcrita tal como se acha no livro. 



 40

de terem sido encontradas 16 ocorrências do termo “desenvolvimento” que sugerem 

ligação com a Psicologia do Desenvolvimento, estas estão distribuídas em apenas 

quatro dos 13 capítulos que compõem o livro, sendo que 10 dessas ocorrências 

estão situadas em um único capítulo, cujo tema, curiosamente, versa sobre a 

evolução e a história da Psicologia Educacional no Brasil (CAMPOS, 2010).  

A seguir, apresentaremos, brevemente, o contexto em que o termo desenvolvimento 

apareceu em cada um desses capítulos, realizando, em acréscimo, algumas 

elaborações quanto a possíveis caracterizações da Psicologia do Desenvolvimento 

internamente ao campo da Psicologia, a partir da inserção dos seus saberes na 

atuação profissional. Devemos pontuar que não nos ocuparemos em demonstrar 

todas as ocorrências do termo nos capítulos, já que o que nos interessa é avaliar o 

modo como o conhecimento sobre o desenvolvimento se articula ou é incorporado 

na prática profissional do psicólogo brasileiro. 

Seixas, Coelho-Lima e Costa (2010), buscando caracterizar a produção acadêmica 

sobre a profissão de psicólogo no Brasil, a partir da análise das dissertações e 

teses, identificam que a Psicologia Escolar/Educacional se configura como principal 

produtora de trabalhos sobre a temática. Ao elucidar alguns dos possíveis motivos 

da grande concentração na vertente da Educação, pontuam: 

Em relação à predominância da Psicologia Escolar/Educacional, 
existem alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, no âmbito 
da estruturação da pós-graduação, tem-se que um dos primeiros 
programas de mestrado e doutorado em Psicologia no país, criado 
pela USP na década de 1970, priorizava os estudos nesta área em 
articulação com o tema do Desenvolvimento Humano; esse fato 
pode auxiliar na compreensão tanto do volume de produção na área, 
como também a distribuição temporal que possui (SEIXAS; 
COELHO-LIMA, COSTA, 2010, p. 88, grifo nosso). 

 

Sem que fossem realizadas interpretações sobre a incorporação dos estudos em 

Desenvolvimento Humano pela Psicologia Escolas/Educacional, já que o foco era 

evidenciar que vertentes da Psicologia apresentam especial interesse no debate 

sobre a profissão, este trecho nos permite apontar que, historicamente, um dos 

primeiros PPGs em Psicologia do Brasil reúne e enlaça educação e 

desenvolvimento.  
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Ao analisar a proposta para criação do curso de Psicologia na PUC-SP, em 1962, 

realizada pelo médico italiano Enzo Azzi, e aprovada com a lei 4119/62, Guedes 

(2010) indica de que forma a Psicologia do Desenvolvimento é abarcada na 

formação do psicólogo. No trabalho, o autor apresenta a grade disciplinar proposta 

por Azzi para, observando que nela a Psicologia do Desenvolvimento é considerada 

uma disciplina psicológica12, ou seja, uma apresentação geral da Psicologia, 

devendo ser ministrada nos quatro primeiros semestres do curso de graduação. 

Nessa proposta de grade curricular, são apresentadas Psicologia do 

Desenvolvimento I e II, com longa carga horária semanal, dividida entre aulas 

teóricas e práticas. Nesse capítulo, Guedes (ibid.) não esclarece se seriam 

disciplinas anuais ou semestrais; indica, apenas, que a Psicologia do 

Desenvolvimento atravessa a formação de psicólogo, tanto como fundamento 

teórico para a formação quanto na aplicação desses conhecimentos. 

Pereira (2010), com o objetivo de caracterizar a profissão de psicólogo no Brasil e as 

possibilidades de atuação entre recém-graduados na cidade de São Paulo, 

especificamente no ano de 1972, realiza um levantamento das principais ocupações 

dos profissionais graduados até 1970. Como resultado, encontra o Ensino, a 

Psicologia Clínica, a Psicologia Escolar e a Psicologia Industrial como campos de 

atuação possíveis. Mais adiante, ao tratar especificamente da atuação do psicólogo 

no âmbito escolar/educacional, diz:  

A Psicologia oferece à educação duas qualidades de contribuições: 
uma, científica, que consiste nos conhecimentos sobre problemas 
que interessam à educação; a outra, que chamaríamos profissional, 
e que consiste na introdução do psicólogo na escola, como um 
técnico interessado no desenrolar do processo educacional. A 
primeira recebe, comumente, o nome de Psicologia Educacional, 
mas não se trata de uma disciplina psicológica com objeto e 
problemas próprios. Essa é uma designação genérica que reúne 
aqueles campos especiais de investigação da ciência psicológica, 
tais como os estudos do desenvolvimento mental, das diferenças 
individuais, da aprendizagem, etc., isto é, todos os conhecimentos 
psicológicos que, de alguma forma, possam trazer qualquer 
contribuição para a eficácia do processo educativo. A segunda, 
chamamos de Psicologia Escolar, porque é uma área de aplicação 
da Psicologia voltada para a solução dos problemas escolares 
concretos, que possam perturbar os objetivos educacionais 
(PEREIRA, 2010, p. 156, grifo nosso).  

                                    
12 Na sua proposta de grade curricular, Azzi preconizava uma formação ampla em diversas áreas do 
saber: as disciplinas psicológicas, as Ciências do Homem, Ciências Matemáticas e Ciências da Vida.  
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Nessa utilização, o desenvolvimento mental surge como uma construção teórica que 

pode ser de outros campos de conhecimentos psicológicos, ditos "campos especiais 

de investigação da ciência psicológica", cuja função seria "trazer [...] contribuição 

para a eficácia do processo educativo". Inferimos, então, como já havíamos 

aventado anteriormente, que os conhecimentos produzidos pela Psicologia do 

Desenvolvimento – como diferenças individuais e concepções sobre o 

desenvolvimento mental – compõe com outros “campos especiais da Psicologia” o 

arcabouço teórico da chamada Psicologia Educacional. Por sua vez, o enunciado de 

que a Psicologia Educacional não seria “uma disciplina psicológica com objetos e 

problemas próprios” (ibid., p. 156), servindo-se de outras construções teóricas para 

lhe dar sustentação, é tomado por nós como índice da anexação da Psicologia do 

Desenvolvimento à Psicologia Educacional/Escolar.  

Nesse momento, ocorreu-nos o seguinte questionamento: seria a Psicologia do 

Desenvolvimento um conjunto de teorias que servem a diversas áreas de atuação 

do psicólogo, em especial, no campo da Educação? Sem que haja uma resposta 

definitiva que encerre esse debate, seguimos. Analisando a atuação do psicólogo 

educacional/escolar em Minas Gerais, a partir de reflexões oriundas da 

historiografia, Campos (2010) evidencia que o conhecimento acerca da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano, ao atender às demandas das 

reformas educacionais escolanovistas ocorridas na década de 1920, transformaram 

a Psicologia Educacional/Escolar em importante instrumento de modernização do 

sistema educacional. As contribuições seriam 

[...] a descrição das variações psicológicas através das idades, a 
caracterização objetiva das semelhanças humanas e das diferenças 
individuais, a proposição de um modelo explicativo genético-
funcional. Tratava-se de realizar o antigo sonho de Rousseau – 
conhecer a criança para melhor educá-la, partindo de suas 
tendências espontâneas e possibilidades individuais (2010, p. 216).  

 

Essa citação nos permite pensar a interpenetração da temática tradicionalmente 

reconhecida como Psicologia do Desenvolvimento (“variações psicológicas através 

das idades”) na atuação do psicólogo no âmbito escolar. Como vimos acima, de 

acordo com Pereira (2010), caberia à Psicologia Educacional/Escolar traçar 
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paralelos entre as diferentes fases e etapas do desenvolvimento, atrelados às 

aquisições de conhecimento em cada uma delas, visando destacar possibilidades 

educacionais concretas. Educação e desenvolvimento aparecem reunidos na 

engenhosa missão de modernizar o sistema de ensino, para o qual tecnologias 

educativas podem ser implementadas a partir do saber sobre os diversos estágios 

desenvolvimentais e suas peculiaridades.  

Como será discutido adiante, sobretudo a partir da leitura de Ferreira e Araújo 

(2009), a demanda por conhecimentos sobre o desenvolvimento – particularmente o 

infantil –, articulada à necessidade de compreender e organizar procedimentos 

educacionais, favoreceram a emergência da Psicologia do Desenvolvimento. 

Resgatando a formulação de Figueiredo (2010), parece, então, que uma demanda 

social – modernizar o sistema educacional – implicou a necessidade de uma nova 

denominação, com objetivo de embasar aplicações práticas, no caso, elaborações 

teóricas sobre o ciclo vital para a prática do psicólogo escolar. 

Ainda sobre a história da Psicologia Educacional, outra formulação nos chamou a 

atenção. Campos (2010), ao utilizar a periodização realizada por Antunes (2003), 

sobre a história da Psicologia da Educação no decorrer do século XX, delimita três 

fases. 

[...] em primeiro lugar, a fase da autonomização (1890-1930), na qual 
o campo da psicologia científica se constitui como área específica de 
conhecimento; a seguir, a fase da consolidação (1930-1962), na qual 
a organização da psicologia como campo de conhecimento e de 
atuação profissional se consolida, especialmente a partir do trabalho 
dos psicólogos que se ocupam das questões educacionais; 
finalmente, a partir de 1962, a autora identifica uma fase 
caracterizada pelo reconhecimento legal da profissão, na qual 
ocorreu a expansão dos cursos de formação de psicólogos e a 
profissionalização, que privilegiou a abordagem clínica, voltada para 
a análise dos distúrbios a partir da perspectiva individual (CAMPOS, 
2010, p. 221). 

 

Apesar de tratar da periodização da Psicologia da Educação, o que percebemos, 

aqui, é uma descrição em fases do próprio processo de profissionalização e 

fundação de um campo autônomo do conhecimento psicológico em geral, e não 

apenas da Psicologia Educacional/Escolar. A gênese da Psicologia, como ciência e 
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profissão, esteve articulada ao espaço das práticas educacionais (fase de 

consolidação acima descrita). 

Como pudemos observar com a leitura desse capítulo, conceitos e apreensões 

sobre o desenvolvimento humano foram utilizados, historicamente, pelos psicólogos 

na atuação educacional. Temas do desenvolvimento são incorporados ao trabalho 

profissional do psicólogo escolar, podendo a Psicologia do Desenvolvimento ser 

tomada como um dos pilares teóricos da Psicologia Educacional. Essa incorporação 

parece-nos curiosa, já que em 1990, foi fundada a Associação Brasileira de 

Psicologia Escolar e Educacional – ABRAPEE13, e em 1998, a Associação Brasileira 

de Psicologia do Desenvolvimento - ABPD14, cujas emergências demarcariam 

espaços próprios no âmbito da Psicologia.  

Com a finalidade de compreender de que forma se organizariam os “psicólogos do 

desenvolvimento” e se há indícios de sua atuação e prática, analisamos o estatuto 

social15 da ABPD. O objetivo social dessa associação é a “divulgação e 

aprimoramento da Psicologia do Desenvolvimento” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, 2007, p.1), o qual será cumprido a partir 

de nove propostas, listadas a seguir (ibid., p. 2, grifo nosso): 

I. promover a troca de informações sobre as pesquisas e questões 
de interesse comum, que possam resultar no aprimoramento da 
Psicologia do Desenvolvimento; 

II. incentivar o aperfeiçoamento dos currículos dos cursos de 
graduação e pós-graduação em Psicologia, oferecendo subsídios e 
prestando esclarecimentos sobre os avanços da Psicologia do 
Desenvolvimento junto às Instituições de Ensino; 

III. cooperar com o ensino e a pesquisa em Psicologia do 
Desenvolvimento, atuando como centro de referência, prestando 
informações sobre atualização científica, experiências educacionais, 
mercado de trabalho, aplicações do conhecimento da Psicologia e 
outras informações que subsidiem a divulgação e o aprimoramento 
da Psicologia do Desenvolvimento; 

IV. intermediar e buscar fundos e financiamentos para questões de 
interesse da Psicologia do Desenvolvimento; 

                                    
13 Disponível em: <http://abrapee.wordpress.com/>. Acesso em: 2 dez. 2012. 
14 Disponível em: <http://www.abpd.psc.br>. Acesso em: 2 dez. 2012. 
15 Disponível em: <http://www.abpd.psc.br/files/estatuto/EstatutoSBPD.pdf>. Acesso em: 2 dez 2012. 
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V. promover o intercâmbio com entidades governamentais e não 
governamentais tais como: Conselho Federal de Psicologia, 
Conselhos Regionais de Psicologia, Entidades Científicas, Sindicatos 
de Psicólogos, Profissionais de Psicologia, Associações de 
Estudantes de Psicologia, cursos de graduação e pós-graduação em 
Psicologia e entidades que congreguem docentes ou discentes dos 
cursos de Psicologia e áreas afins, do país e do exterior; 

VI. colaborar com outras entidades interessadas no ensino e na 
pesquisa da Psicologia do Desenvolvimento, podendo filiar-se à 
entidades nacionais e internacionais que tenham objetivos similares; 

VII. celebrar convênios, acordos, contratos ou ajustes com entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou não, para a realização de seus 
objetivos; 

VIII. promover atividades periódicas, como eventos científicos, 
publicações, etc., no âmbito de interesse dos seus associados e, em 
especial, o Congresso Bienal da ABPD; 

IX. contribuir para o cumprimento de dispositivos legais relacionados 
a questões éticas da profissão e da pesquisa na Psicologia do 
Desenvolvimento. 

 

Podemos observar que o objetivo social da ABPD é primordialmente vinculado ao 

ensino e à pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento. Embora haja poucas 

referências ao mundo do trabalho e às aplicações do conhecimento que indiquem a 

possível existência de um campo de práticas ou da atuação de um psicólogo do 

desenvolvimento, no último item grifamos a explicitação de uma profissão relativa à 

Psicologia do Desenvolvimento. Reiteramos que, ainda que a missão da ABPD 

pareça ser compartilhar e promover a produção científica específica, organizando, 

conhecendo e caracterizando os trabalhos realizados por diferentes pesquisadores 

em Desenvolvimento, não podemos negligenciar a proposta de legitimar o 

profissional em Desenvolvimento. 

Do lado da ABRAPEE, temos explicitadas as “temáticas de estudo, pesquisa e 

atuação profissional no campo da psicologia escolar”. São elas: 

processos de ensino e aprendizagem, desenvolvimento humano, 
escolarização em todos os seus níveis, inclusão de pessoas com 
deficiências, políticas públicas em educação, gestão 
psicoeducacional em instituições, avaliação psicológica, história da 



 46

psicologia escolar, formação continuada de professores, dentre 
outros (ABRAPEE16, 2005, grifo nosso). 

 

Vemos, portanto, que “desenvolvimento humano” constitui temática central para o 

psicólogo escolar, corroborando a ideia de uma imbricação histórica que 

compreende a atuação em desenvolvimento humano como uma das possibilidades 

de atuação em todos os níveis (pesquisa, ensino e no mundo do trabalho) para o 

psicólogo escolar e para a Psicologia Educacional. 

Até aqui, observamos claramente que o estudo sobre o desenvolvimento humano, 

por parte da Psicologia, se revela a partir de um panorama complexo e, por vezes, 

anárquico que contempla amplo leque de perspectivas e lutas dos seus agentes 

quer visando anexar ou autonomizar determinados objetos e práticas em seus 

campos específicos de atuação. Tal qual o próprio campo da Psicologia, a 

Psicologia do Desenvolvimento abarca desde estudos fisiológicos, maturacionais a 

estudos culturais, com forte viés sociológico (DIXON & LERNER, 1999). Como vimos 

acima, também confunde-se com outros subcampos da Psicologia, como Psicologia 

Educacional e Psicologia da Saúde ou engloba outros não claramente reconhecidos, 

como é o caso da Psicanálise. Por outro lado, parece haver uma contradição na 

tentativa de legitimar-se como subcampo da Psicologia. Embora naturalizada como 

disciplina psicológica de base para formação do psicólogo, e sem apresentar lócus 

de atuação próprio, a Psicologia do Desenvolvimento, através de sua agência 

institucional – a ABPD – insere entre suas propostas contribuir para a “profissão e 

[d]a pesquisa na Psicologia do Desenvolvimento”. 

Por todos esses motivos, cabe a ressalva de que, ao tomar o conceito de campo da 

obra de Pierre Bourdieu, tornar-se-á necessário perguntar se as produções da 

Psicologia do Desenvolvimento configuram, de fato, um subcampo específico, com 

capital simbólico próprio e uma dinâmica peculiar dos agentes. 

 

                                    
16 Disponível em: <http://abrapee.wordpress.com/sobre/o-psicologo-escolar/>. Acesso em: 2 dez. 
2012. 
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2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA PSICOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO  

Ao nos debruçarmos sobre alguns marcadores históricos que nos possibilitaram 

identificar a gênese da Psicologia do Desenvolvimento, não pretendemos dar um fim 

a essa discussão. Nosso objetivo, aqui, é demonstrar que a constituição de um 

campo científico depende, minimamente, da forma como adquiriu ou vai adquirindo 

sua autonomia relativa frente ao campo mais amplo do qual faz parte. Interessa-nos 

elucidar o modo como o estudo sobre o desenvolvimento humano foi incorporado 

pelo conhecimento psicológico e como essa incorporação promoveu – ou não – a 

diferenciação e emergência de um subcampo, a Psicologia do Desenvolvimento. 

Com isso, buscamos apreender o objeto deste estudo: a produção em Psicologia do 

Desenvolvimento, através da análise dos resumos das dissertações produzidas no 

triênio sob esta rubrica. 

Devemos, também, salientar que, apesar da grande produção de artigos científicos, 

livros, capítulos de livros, manuais e eventos acadêmicos, foram encontradas, nesta 

pesquisa, apenas sete produções (OVERTON, 2006; FERREIRA & ARAÚJO, 2009; 

DIXON & LERNER, 1999; KEIL, 2000; CHARLESWORTH, 1992; MOTA, 2005; 

LERNER, 2002) que versam ou tomam como objeto de investigação 

especificamente a história da Psicologia do Desenvolvimento, seu processo de 

diferenciação e análise da sua genealogia. Podemos supor, assim, que a Psicologia 

do Desenvolvimento é compreendida e, de certo modo naturalizada, como um 

conjunto de teorias que podem ser aplicadas a diversos contextos e práticas 

profissionais, e cuja constituição não se apresenta como matéria de investigação 

para seus agentes. 

A seguir, iniciamos o nosso percurso de delimitação histórica da Psicologia do 

Desenvolvimento, discutindo, inicialmente, quais os campos do conhecimento que 

primeiro explicitaram interesse nos processos desenvolvimentais, seguido da 

elaboração acerca da incorporação do tema pelo campo da Psicologia. Indagamos, 

assim, se há algum contorno próprio para sustentar a manutenção da crença em um 

subcampo específico, a Psicologia do Desenvolvimento. 
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Segundo Dixon e Lerner (1999), os pioneiros no estudo sobre o desenvolvimento 

humano foram Biologia, Genética, Antropologia e Sociologia. De forma sintética, os 

autores pontuam que esses trabalhos iniciais objetivavam descrever e explicar o que 

se mantém (estabilidade) e o que se modifica (descontinuidade) no curso do 

desenvolvimento humano, norteados pelo questionamento polarizado acerca do que 

determina a sua trajetória: se a natureza humana, entendida como as determinações 

biológicas da espécie, ou seja, as bases biológicas do comportamento, ou os 

aprendizados sociais. Nesses estudos, compreendidos entre o final do século XVIII e 

meados do século XIX – ponderam os autores – não há ainda uma configuração 

específica para o campo do saber psicológico acerca da questão (ibid.).  

Se comumente concebemos o laboratório de Wundt como marco da fundação da 

Psicologia como campo autônomo na segunda metade do século XIX, não há, 

claramente, um marco que indique o início da delimitação da Psicologia do 

Desenvolvimento (KEIL, 2000). Segundo Keil (2000) comumente se considera a 

emergência desse suposto subcampo associado aos primeiros trabalhos de G. 

Stanley Hall, no começo do século XX. Entretanto, como vai ser discutido a seguir, 

tal marcador é desnaturalizado e problematizado, quando pensado à luz da história 

da constituição do campo. 

De acordo com a autora (ibid.), questões filosóficas ancestrais, que vão desde o 

essencialismo aristotélico e as formas platônicas, a questionamentos sobre a origem 

do pensamento, as noções de verdade e a formação de conceitos, já demonstravam 

interesse em conteúdos que, mais tarde, foram associados à Psicologia. Entretanto, 

apenas no século XIX tais questões são tomadas para a construção de um campo 

próprio, uma nova ciência. Com o propósito de distinguir-se das suas bases 

filosóficas, a então recente ciência psicológica assume os experimentos controlados 

com o uso de variáveis dependentes e independentes claras, buscando assegurar, 

desse modo, o rigor exigido à cientificidade das ciências naturais, tomando como 

modelo a Química. Assim, tradicionalmente, compreendemos o surgimento da 

Psicologia associado a um modo de “[...] quantifying and predicting behavior”17 

(KEIL, 2000, p. 348).  

                                    
17 “[...] quantificar e predizer o comportamento”. 
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Por ter seus primeiros estudos desenhados de forma não experimental e calcados, 

sobremaneira, na observação de crianças em contextos não restritivos, a Psicologia 

do Desenvolvimento não reproduz claramente a configuração inicial da Psicologia, já 

que o modo como compreendeu e abordou o objeto infância não obedecia aos 

parâmetros científicos da época, não tendo assegurada, assim, a sua visibilidade. 

Da leitura de Keil (ibid.), extraímos a compreensão de que a Psicologia do 

Desenvolvimento articula uma ponte entre questões ditas ancestrais da filosofia e a 

pesquisa pautada na cientificidade moderna, inclinando-se a responder sobre uma 

essência da primeira infância, sua trajetória desenvolvimental, aquisição de 

conceitos etc., questionamentos já encontrados nos escritos de Platão, Hume e 

Locke, agora abordados sob o rigor e exigências da prática científica da época.  

The main reason older writings are so relevant to some current 
research is that a particular kind of psychology has emerged that is 
concerned with how we come to acquire knowledge about different 
domains of reality, an approach that links ontological assumptions 
with epistemological ones, something not done by much of 19th-
century psychology but that represents a powerful thread in 
philosophy, going back at least as far as Plato (ibid., p. 349).18 

 

Como pontuado, os primeiros estudos em Psicologia do Desenvolvimento tomaram, 

a partir do método observacional, os comportamentos infantis como primeiro objeto 

de investigação. Entretanto, não foi sem propósito que esse objeto foi privilegiado e 

destacado, restando-nos a interrogação do motivo pelo qual a infância se configurou 

como o primeiro e principal foco das suas intervenções e produções de 

conhecimento. Há aí formulada uma primeira articulação: há um objeto e há uma 

forma de compreensão sobre ele. Torna-se necessário compreender de que forma 

esses dois elementos se costuram historicamente. 

Ferreira e Araújo (2009), pesquisadores interessados em compreender o surgimento 

da Psicologia do Desenvolvimento a partir de pressupostos da genealogia 

foucaultiana e da Nova História, associam a sua gênese à necessidade ou urgência 

da consolidação de um saber sobre a infância. Para os autores, é somente com a 

                                    
18 “A principal razão dos escritos antigos serem tão relevantes para algumas pesquisas recentes é 
que um tipo particular de psicologia emergiu preocupado com o modo como se adquire conhecimento 
sobre diferentes domínios da realidade, uma aproximação que liga as assunções ontológicas com as 
epistemológicas, algo que não foi feito por muito da psicologia do século XIX, mas que representa um 
poderoso elo com a filosofia, retornando, pelo menos, a Platão”. 
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criação da instituição escolar que um discurso sobre a infância surge, demandando 

um conhecimento específico sobre a gestão e padronização das práticas escolares, 

para responder a esse novo cenário. Baseando sua análise histórica sobretudo na 

obra de Philippe Ariès, História Social da Criança e da Família (1979), afirmam 

que apenas quando o ensino laico torna-se atribuição do governo, sob a ideia basal 

de que o desenvolvimento dos indivíduos através da educação é que assegura o 

progresso social, abre-se espaço para o surgimento de uma Psicologia que verse 

sobre o Desenvolvimento.  

Há aí, implícita, uma demanda social de educar, cujo objetivo – o progresso social 

de uma nação – evidencia que a criação do seu objeto – a infância – e a criação de 

um campo científico para dar sustentação às práticas escolares – a Psicologia do 

Desenvolvimento – são arbitrários e estão intrinsecamente ligados ao amplo 

processo político-econômico e social de uma época e um lugar. 

Contemporâneo à formalização da Psicologia como campo próprio com a 

delimitação de objetos, métodos e procedimentos experimentais, representada pelo 

empreendimento de Wilhelm Wundt (1832-1920) na construção do primeiro 

laboratório de Psicologia na Universidade de Leipzig em 1879, Ferreira e Araújo 

(2009) sublinham os estudos do alemão William Preyer (1842-1897) como um dos 

primeiros a utilizar pressupostos darwinistas no contexto desenvolvimental. Por se 

tratar de estudos observacionais, em geral, seu nome e sua obra são pouco 

conhecidos, segundo os autores.  

Essa ponderação aponta para um fato que nos parece curioso: o surgimento da 

Psicologia científica e os primeiros estudos sobre o desenvolvimento humano sob o 

enfoque psicológico encontram suas gêneses no mesmo período histórico. O que se 

distingue, e que também já fora sublinhado anteriormente, é que o reconhecimento 

de um campo científico, no século XIX, era balizado pela compreensão 

compartilhada entre os agentes das noções sobre ciência e seus critérios de 

validação, naquele período, ancorados nas bases empíricas das ciências naturais. 

É apenas nos Estados Unidos do século XX, que os discípulos de Wundt, Stanley 

Hall (1844-1924) e James Mckeen Cattel (1860-1944) organizaram o terreno para a 

consolidação da Psicologia do Desenvolvimento, servindo como mentores para 
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diversos psicólogos influentes da época como John Dewey (filósofo, educador e 

psicólogo), Arnold Gessel (psicólogo, educador e pediatra) e Lewis Terman 

(educador e psicólogo, pioneiro em Psicologia Educacional). Vemos aí a Psicologia 

do Desenvolvimento e a Psicologia da Educação entrecruzadas, reforçando a ideia 

de que têm raízes comuns (ibid.). 

A análise histórica realizada por Ferreira e Araújo (2009), tecida desde a invenção 

da infância, calcada na ideia de evolução, no século XIX19, até o surgimento da 

Psicologia do Desenvolvimento, no início do século XX, revela como não podem ser 

dissociadas as demandas por gerenciamento e organização dos indivíduos das 

mudanças sociais que ocorrem em cada época. A progressiva delimitação da 

Psicologia do Desenvolvimento, neste sentido, pode ser compreendida como uma 

resposta à necessidade de abordar novos problemas psicológicos oriundos da 

institucionalização da educação, a partir das novas técnicas de gestão liberais (ibid.). 

Outro fator relevante para o surgimento dos estudos psicológicos sobre o 

desenvolvimento humano foi o impacto da divulgação da teoria evolucionista de 

Darwin. Servindo-se do pressuposto darwinista de que o ambiente encontra-se 

intrinsecamente ligado a adaptações e preservação de características genéticas dos 

organismos, propondo um tipo de relação entre contexto e desenvolvimento das 

espécies, a Psicologia do Desenvolvimento inicia a sua produção, agora, com 

identidade própria e distinta (LERNER, 2002). Uma tríade parece dar a sua primeira 

configuração: infância – empirismo – ambiente. Lembramos, porém, que, no século 

XIX, Preyer já havia aplicado postulados darwinistas ao estudo do desenvolvimento. 

Das formulações evolucionistas, compreende-se o desenvolvimento humano como 

um fenômeno articulado a contextos integrativos, não havendo como pensá-lo de 

forma isolada. Ultrapassam-se, assim, discussões sobre o que é “naturalmente” 

vinculado ao organismo, configurado como predisposição inata ao desenvolvimento, 

chegando à concepção da natureza humana como manifestação em relação com o 

ambiente, o qual é modificado por suas ações, ao passo que também delimita o 

curso das manifestações genéticas (ibid.). 

                                    
19 Os autores demarcam, porém, que o surgimento da primeira noção de infância já pode ser 
encontrado entre os séculos XVI e XVIII, porém, é apenas no século XIX, com as modificações das 
formas de gerir as populações e assegurar o controle disciplinar, que a infância torna-se objeto de 
intervenções, inicialmente realizadas no campo educacional. 
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A contribuição de Darwin na conformação da Psicologia do Desenvolvimento, 

entretanto, não é consenso para todos os autores. De acordo com Charlesworth 

(1992), ambos os campos do saber são oriundos de um mesmo período histórico, 

sendo difícil demarcar o impacto causal de um deles em relação ao outro. Schultz 

(1981) descreve possíveis influências do pensamento de Darwin à Psicologia do 

Desenvolvimento, a saber: a) reconhecimento da similaridade do funcionamento 

mental entre humanos e animais; b) ênfase nas diferenças individuais; c) foco na 

função de adaptação ao ambiente, ao invés do foco nas estruturas ou elementos 

mentais. Ao analisar tais contribuições a partir das produções da Psicologia do 

Desenvolvimento, o autor avalia que elas não se aplicam, pois: a produção de 

conhecimento relativa a estudos comparativos entre homens e animais é reduzida, 

de modo que as contribuições a e b, acima descritas, não se sustentam. Por outro 

lado, estudos que avaliem o impacto ambiental sobre adaptação e manutenção das 

espécies só podem ser realizados de forma longitudinal, e sob a forma de 

observação naturalista. Esse pressuposto, por sua vez, não é encontrado de forma 

significativa, visto que, objetivando ser reconhecida, tal qual a Psicologia em geral, a 

partir do rigor científico próprio dos estudos empíricos, as pesquisas 

desenvolvimentais negligenciam estudos observacionais e naturalistas para dar 

ênfase à experimentação e testagem na predição de comportamentos. 

Chalesworth (1992) conclui que, apesar do elo frágil entre a teoria evolucionista de 

Darwin e a Psicologia do Desenvolvimento, é possível que esta última possa 

avançar em diversos aspectos da ontogênese proximal (genética, neurofisiologia, 

sociabilidade, e cognição), que Darwin não pôde antever, favorecendo e 

contribuindo para o progresso dos estudos sobre a evolução (ibid.).  

No que se refere à constituição dos temas que irão de algum modo balizar 

pesquisas e formações profissionais em Psicologia no Brasil, temos as importantes 

contribuições de Marina Massimi (2009; 2010). A autora faz uma genealogia da 

História da Psicologia no país, tomando como foco as ideias psicológicas trazidas 

pelos jesuítas da Companhia de Jesus no Brasil colônia, desde 1549. Essa 

pedagogia humanista, como a autora a caracteriza, encontra-se ancorada 

basicamente “no conhecimento de si mesmo (através do discernimento dos 

espíritos) e no diálogo interpessoal visando à compreensão da dinâmica interior 

(através da direção espiritual)” (MASSIMI, 2009, p. 76), eixos provenientes dos 
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“conceitos teóricos e receitas práticas próprios de toda a tradição clássica e 

medieval” (ibid.) do Ocidente. A autora nos mostra como, entre fins do século XVIII e 

começo do XIX, em função da proibição de criação de universidades no Brasil pela 

coroa portuguesa, praticamente impõe-se aos filhos da elite brasileira o êxodo para 

a Europa, principalmente Coimbra e Paris, como única forma de ingresso em 

estudos superiores. Em consequência, pontua Massimi (ibid.), dois tipos de 

formação intelectual no país: autodidática, saída possível dos menos abastados que 

não podiam deslocar-se para o continente europeu e a formação eurocêntrica, 

portanto distanciada da realidade e dos problemas nacionais. Vemos, nesse trajeto 

historiográfico de Massimi, os contornos da formação das ideias psicológicas no 

Brasil entrelaçando Psicologia, Educação e Religião católica. 

Tendo realizado esse percurso histórico em que buscamos o delineamento dos 

estudos sobre o desenvolvimento humano, na perspectiva da Psicologia, cabe-nos 

agora o esforço de precisar suas questões norteadoras e averiguar se a Psicologia 

do Desenvolvimento comportaria um objeto específico de investigação. 

Overton (2006) considera que os pesquisadores em Psicologia do Desenvolvimento 

devem focar sua atenção sobre as modificações que surgem no decorrer da vida 

dos indivíduos. A partir dessa proposição, entende que as pesquisas engendradas 

desde tal perspectiva deverão estabelecer compreensões sobre mudanças 

comportamentais ao longo da vida, desde a concepção à morte, ou a partir de 

alguns estágios como infância, adolescência, adultez e maturidade avançada. 

Interessaria a esses estudiosos, também, os processos implicados nas mudanças 

comportamentais como pensamento, percepção, intenção e sentimento. 

Toma revelo em sua formulação, quanto ao objeto dessa Psicologia, a ideia de que 

não se trata de qualquer comportamento, porém, apenas aqueles observáveis. Em 

outras palavras: o alvo da pesquisa empírica em Psicologia do Desenvolvimento 

seriam as mudanças nos comportamentos observáveis, ao longo dos anos. Segundo 

o autor, comportamentos observáveis permitem tanto elucidar os componentes 

expressivos quanto aqueles comunicativos das mudanças, favorecendo, assim, a 

verificação dos aspectos da constituição e a função dos fenômenos ao longo do 

tempo (ibid.).  
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A especificação dos comportamentos observáveis, realizada por Overton (ibid.), nos 

remete aos primeiros estudos sobre o desenvolvimento, em que a observação foi a 

primeira técnica utilizada. Haveria, aqui, um retorno? Poderíamos formular que a 

observação manteve-se como forma privilegiada de abordar o objeto da Psicologia 

do Desenvolvimento, assumindo, agora, a forma científica (como experimentos 

filmados, por exemplo)? O que mudou? 

Newcombe (1999), em uma direção similar, afirma que estudos com enfoque sobre 

o desenvolvimento humano são realizados para a obtenção de resposta à questão: 

Como e por que o organismo humano cresce e se modifica no decorrer da vida? 

Desse problema inicial, define-se o desenvolvimento humano por mudanças que 

ocorrem ao longo do tempo, de maneira ordenada e relativamente duradoura, as 

quais afetam estruturas físicas e neurológicas, processos de pensamento, emoções, 

formas de interações sociais e muitos outros comportamentos.  

De maneira ampla, a autora delimita os três aspectos centrais sobre os quais a 

Psicologia do Desenvolvimento deve debruçar-se na produção de conhecimento: 1. 

padrões universais: características compartilhadas e universalizadas por todos os 

seres humanos no curso do desenvolvimento, salientando aquilo que os especifica 

como semelhantes ou participantes de um mesmo grupo ou espécie; 2. diferenças 

individuais: o que de singular cada organismo produziu no curso do seu 

desenvolvimento. Essa temática resulta no interesse de pesquisadores não em 

qualificar como iguais e similares os indivíduos, mas compreender, frente às suas 

distintas formas de passagem pelo processo desenvolvimental, como o organismo 

desenvolveu determinadas características a partir de um determinado contexto, e 

como se pode expandir o conhecimento generalizável acerca do desenvolvimento 

humano a partir das singularidades das relações contextuais; 3. influências 

contextuais: o modo como o ambiente se relaciona com mudanças 

desenvolvimentais, de que modo as determinam ou influenciam o seu curso, e como 

podem favorecer ou obstruir o desenvolvimento. 

Desses três pontos abordados como enfoques dados ao objeto da Psicologia do 

Desenvolvimento, são ressaltadas as principais questões norteadoras para 

pesquisas, reveladas sempre como binômios representados de forma opositiva, a 

partir dos quais buscam teorizações, dados empíricos ou mesmo a agregação de 
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ambos, para formular enunciados desenvolvimentais: Biologia x Ambiente; Natureza 

Ativa x Natureza Passiva; Continuidade x Descontinuidade; Estabilidade no decorrer 

do tempo; Consistência na diversidade das situações (ibid.).  

Buscando especificar o que é próprio da Psicologia do Desenvolvimento, Biaggio 

(1975, p. 20) formula que “O que interessa à Psicologia do Desenvolvimento são as 

mudanças de comportamento não em função do tempo, mas em função de 

processos intra-organísmicos e de eventos ambientais que levam a mudanças do 

comportamento”. Desenhar-se-ia, então, como possível objeto específico, processos 

intraindividuais e ambientais que levam a mudanças no comportamento. Entretanto, 

pontua Biaggio (1975), tal objeto não é exclusivo, visto que está também agregado a 

muitas outras disciplinas, como Psicologia da Personalidade, Psicologia da 

Aprendizagem, Psicologia Social, Psicopatologia, Psicologia da Percepção, 

Psicologia Fisiologista, dentre outras. 

Ainda sobre esse esforço de melhor precisar um objeto próprio da Psicologia do 

Desenvolvimento, diferenciando-a dos demais subcampos da Psicologia e 

estabelecendo suas fronteiras, são utilizados pela autora três critérios distintivos 

(ibid.):  

1. Interesse pelas mudanças no comportamento durante um 
tempo longo (compreensão de ciclo). 

2. Foco em mudanças de comportamento em períodos de 
transição rápida e instabilidades. 

3. Foco na mudança ao longo de todo o ciclo da vida humana. 

 

Essas distinções são atravessadas pela percepção de que, se o desenvolvimento 

humano é interesse de todo o campo da Psicologia, a Psicologia do 

Desenvolvimento busca compreendê-lo em sua relação com todo o ciclo do 

desenvolvimento, não focado em uma etapa, fase ou fenômeno do processo, e não 

desarticulado, atomizado ou destacado do seu contexto maior e longitudinal (ibid.). 

Tal proposta, entretanto, traz consigo a marca do tempo em que é formulada, já que 

vimos, anteriormente, que os estudos em Psicologia do Desenvolvimento começam 

a ser produzidos, ou melhor, são possibilitados com a invenção da infância como 

fase delimitada, a partir da qual investigações são formalizadas. Há sempre que se 
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demarcar sob que perspectiva histórica as definições são realizadas já que tais 

fronteiras assumem contornos distintos em diferentes momentos. 

Alguns autores definem a Psicologia do Desenvolvimento como estudos científicos 

que abordam o modo como “[...] as pessoas mudam ou como elas ficam iguais, 

desde a concepção até a morte” (PAPALIA & OLDS, 2000 apud MOTA, 2005, p. 

106). Ao levar em consideração o aspecto temporal do desenvolvimento e sendo 

este um dos critérios para caracterização dos seus estudos, Mota (2005, p.107) 

propõe a delimitação conceitual da Psicologia do Desenvolvimento, que seria  

O estudo, através de metodologia específica e levando em 
consideração o contexto sócio-histórico [sic], das múltiplas variáveis, 
sejam elas cognitivas, afetivas, biológicas ou sociais, internas ou 
externas ao indivíduo que afetam o desenvolvimento humano ao 
longo da vida. 

 

Apesar dos esforços conceituais de estabelecer a especificidade da Psicologia do 

Desenvolvimento, percebemos delimitações bastante amplas (BIAGGIO, 1975; 

MOTA, 2005; PAPALIA & OLDS, 2000), fazendo-nos questionar se, de fato, se trata, 

aqui, de um subcampo, com características e dinâmicas próprias, tal como postula 

Pierre Bourdieu. 

Poderíamos antever que, ao considerar como particular da Psicologia do 

Desenvolvimento a compreensão do processo desenvolvimental ao longo da vida, 

abre-se a possibilidade de surgimento de um subcampo que, devido às 

características próprias do seu objeto, priorizariam estratégias metodológicas 

também próprias, como estudos longitudinais e transversais, com análises 

realizadas em longos períodos de tempo. Entretanto, como pudemos observar, a 

provável gênese dos estudos em Psicologia do Desenvolvimento privilegiou, 

historicamente, a etapa ou fase infantil do processo desenvolvimental. Parece haver, 

aí, um paradoxo – ou, talvez, uma modificação – entre as definições conceituais do 

que seria a Psicologia do Desenvolvimento, formuladas por autores do final do 

século XX e início do século XXI, e as primeiras evidências de estudos empíricos em 

desenvolvimento humano, cuja predileção é a infância, sem que haja menção a 

outras fases ou estágios desenvolvimentais. 
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Não apenas as delimitações conceituais do que seria a Psicologia do 

Desenvolvimento e do seu objeto e métodos particulares de investigação parecem 

ter sofrido modificações ao longo do tempo. Também é possível identificar 

transformações no modo como esses objetos foram sendo abordados ao longo das 

décadas, o que permitiu alguns autores (BROFENBRENNER, 1963; BIAGGIO, 

1975; MOTA, 2005; SOUZA, BRANCO & OLIVEIRA, 2008) dividir o estudo em 

Psicologia do Desenvolvimento em períodos.  

Bronfenbrenner (1963) postula que, no decorrer das décadas, a forma como as 

investigações em Psicologia do Desenvolvimento foram realizadas foi sendo 

modificada, passando de estudos mais concretos (1920-1939), relacionados, 

sobremaneira, a marcadores orgânicos do processo de desenvolvimento, cuja 

metodologia descritiva e normativa era matriz (primeira fase), para uma segunda 

fase (1940-1959) de metodologia correlacional, caracterizada por estudos funcionais 

em que duas ou mais variáveis eram comparadas visando à compreensão do 

processo de desenvolvimento. A terceira fase (1960-1979), por sua vez, distinguiu-

se por seu caráter experimental, cujo foco foi a aprendizagem social. Concluímos, 

assim, que o objeto da Psicologia do Desenvolvimento, nos decorrer das décadas, 

mantém-se o mesmo, entretanto a forma como ele é compreendido, abordado e se 

estabelecem as relações entre as variáveis assume outros contornos. 

Utilizando-se dessa perspectiva de Bronfenbrenner, cujo propósito era caracterizar a 

produção em desenvolvimento humano ao longo das décadas, Biaggio (1975) 

salienta novas tendências a serem desenvolvidas na década de 1980. Ainda em 

meados da década de 1970, a autora marcava suas apostas no estudo do fenômeno 

do desenvolver e as novas pesquisas: o processamento de informação, Psicologia 

Dialética, Psicologia Ecológica e Sociobiologia.  

Ao analisar a história atual da Psicologia do Desenvolvimento a partir das suas 

questões centrais e metodologias de pesquisa, Mota (2005), apoiada sobre os 

trabalhos de Cairns (1983) e Biaggio e Monteiro (1998), afirma que o período 

compreendido entre a década de 1970 e o ano de 1989, correspondeu à Revolução 

Cognitiva. O interesse pelas causas comportamentais ressurge com ênfase na 

produção de conhecimento vinculada às bases biológicas do comportamento. 

Correspondente com esse interesse, a metodologia utilizada no período foi, 



 58

sobretudo, experimental e correlacional, articulada a estudos longitudinais, com o 

propósito de averiguar a continuidade das transformações do desenvolvimento no 

curso do tempo. 

No que se refere às produções da década de 1990 até os dias atuais, a autora 

pontua a emergência de novos paradigmas que questionam a possibilidade de 

existência desse saber dissociado de outros que o sustentem. Em outras palavras, a 

autora sublinha que a produção em Psicologia do Desenvolvimento passa a ser mais 

integrativa, levando em consideração os contextos desenvolvimentais nos quais os 

indivíduos se constituem e se modificam, revelando suas articulações com 

Educação, Saúde, Biologia, dentre outros (ibid.).  

A autora também concorda que não há modificação quanto ao objeto com relação às 

décadas anteriores, porém torna-se cada vez mais evidente o interesse por estudos 

que abordem o curso da vida através de perspectivas contextualistas, sistêmicas e 

integrativas. Os métodos passam a se concentrar em estudos longitudinais, 

transculturais, transgeracionais – o que, comparado ao início dos trabalhos em 

Psicologia do Desenvolvimento, aparece como uma evolução ou mudança – com a 

presença, também, de métodos múltiplos para uma mesma pesquisa, revelando 

maior pluralidade teórica e metodológica para abordar mudanças nas trajetórias de 

vida dos indivíduos (ibid.).  

Souza, Branco e Oliveira (2008) salientam, porém, que historicamente os estudos 

sobre desenvolvimento humano não levaram em consideração o seu caráter 

relacional e contextual, estando orientados para a análise individual, ora sob um 

enquadre intra-individual, ora interindividual. Segundo as autoras, por ter tomado a 

Psicologia e a Biologia como discursos que legitimam o fazer científico, a Psicologia 

do Desenvolvimento deixou de lado perspectivas qualitativas, consideradas por elas 

como as mais adequadas já que “[...] situam os fenômenos do desenvolvimento em 

seus contextos culturais e enfatizam os mediadores sociais na constituição da 

subjetividade” (SOUZA, BRANCO & OLIVEIRA, 2008, p. 358). 

Para compreender de que modo os métodos são utilizados na pesquisa em 

Psicologia do Desenvolvimento, as autoras (2008) realizam uma retrospectiva 
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histórica, agrupando as orientações metodológicas dos estudos em Psicologia do 

Desenvolvimento em três fases. 

Na primeira delas, compreendida entre o final do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, identifica-se a adoção de estratégias qualitativas. As pesquisas daquele 

período observam a complexidade das relações através de diários, entrevistas 

clinicas e observações detalhadas. Cabe a ressalva de que, apesar dessa 

orientação, o pensamento sobre o desenvolvimento humano ainda é fortemente 

marcado pelo caráter universal e maturacional (ibid.).  

Na segunda fase, correspondente a quase toda a extensão do século XX, marcada 

pelas guerras mundiais e o pós-guerra, há uma virada, tanto metodológica quanto 

epistemológica: os estudos tornam-se majoritariamente focados no indivíduo, a partir 

de modelos de pesquisa que visavam à predição. Neste sentido, as autoras 

concluem que “O zeitgeist entre e pós-guerras contribuiu para perda da visão 

holística e processual do fenômeno psicológico, fortalecendo um modelo de ciência 

positivista calcado em tecnologias de mensuração e classificação” (ibid., p. 359).  

A terceira fase, entre o fim do século XX, aproximadamente na década de 1970, até 

os dias atuais, corresponde à redescoberta dos métodos qualitativos20. Os estudos 

sobre o desenvolvimento tendem a ser não-reducionistas e adotar perspectivas 

relacionais para sua compreensão21. O interesse agora volta-se aos significados 

construídos e as interpretações sobre o processo desenvolvimental. 

Se, tradicionalmente, a pesquisa em desenvolvimento humano focou-se no estudo 

da criança e do adolescente (BEE, 1984), atualmente, é perceptível certo 

deslocamento desse interesse. A atenção volta-se, agora, para a velhice e para o 

processo de envelhecer (COLE & COLE, 2004). De acordo com Moreira (2012), a 

necessidade de delimitar um campo de estudo do processo do envelhecimento data 

de 1903 com Metchnikoff. Entretanto, apenas cinquenta anos depois, essas 

                                    
20 As autoras postulam, porém, que, apesar da mudança de percepção do desenvolvimento, houve 
poucas modificações metodológicas, já que parte das pesquisas ditas qualitativas ainda 
encontravam-se orientadas pela lógica quantitativa; o reconhecimento e a avaliação de qualidade de 
trabalhos científicos da época ainda parece fortemente balizado pelo método das ciências naturais.  
21 Os estudos sobre desenvolvimento humano, que eram unilineares e mais interessados nos 
produtos do desenvolvimento, nesta terceira fase, revelam o interesse dos pesquisadores nos 
processos desenvolvimentais; passa-se, então, do produto ao processo. 
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pesquisas tornam-se mais sistemáticas, tendo por importante marcador histórico a 

proposta de Ciclo de Vida de Erikson (1950-1998). Como possível causa desse hiato 

temporal, a autora pontua a representação social, sobretudo, na cultura ocidental, da 

velhice como declínio e, em decorrência disso, o menor investimento científico, 

econômico e cultural dirigido a essa fase do desenvolvimento. A autora ainda pontua 

que, apesar da primeira modificação desse paradigma ter sido iniciada com as 

pesquisas de Erikson, é na década de 1970, com a proposta do paradigma do Life-

Span de Baltes e Goulet que os estudos sobre envelhecimento adquirem maior 

representatividade.  

Dixon e Lerner (1999) salientam que os estudos sobre ciclo de vida, compreendidos 

não como estágios estanques, mas como processo e trajetória, realçam a 

necessidade de analisar o indivíduo dentro da sua história, a fim de compreender 

sua situação atual. É sob esse paradigma mais longitudinal que a abordagem vem 

sendo expandida. Ao compreender a plasticidade humana como uma ideia base 

para o processo de desenvolvimento, não mais vinculada a uma teoria central e 

única a explicar modificações no curso da vida, tal abordagem passa a privilegiar 

estudos sobre a velhice e o envelhecer, entendendo-os como fenômenos múltiplos 

em diversas esferas da existência humana. 

Além disso, novas vertentes como as chamadas Teorias do ciclo de vida tendem a 

concebê-lo na sua complexidade e polifonia, averiguando se as generalizações se 

aplicam a contextos únicos, nos quais as relações organismo-ambiente se realizam 

peculiarmente. Assim, tais estudos não recorrem mais a uma teoria única e central 

para explicar os processos de desenvolvimento. 

Apesar da grande variação no conceito de desenvolvimento, é possível demarcar 

formulações comuns, como ênfase no processo, interação com o contexto, 

dependência mútua entre cultura e subjetividade (BRANCO; ROCHA, 1998, apud 

SOUZA, BRANCO & OLIVEIRA, 2008). A cultura, incluída na compreensão do 

desenvolvimento, requer outra abordagem do processo de desenvolvimento; será 
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necessário que se estabeleçam novos métodos para aproximação desse fenômeno 

que ganha contornos novos e readquire maior complexidade22.  

Em síntese, concluem as autoras  

[...] a decisão da metodologia mais adequada ao estudo do 
desenvolvimento deve partir de como este é definido [...] 
Concordamos com Lyra e Moura (2000) que a perspectiva positivista 
tradicional não dá conta do fenômeno do desenvolvimento, pois se 
apoia numa lógica linear e estática. Para se estudar o 
desenvolvimento é necessário contemplar tanto o processo de 
mudança como os resultados desse processo (SOUZA, BRANCO & 
OLIVEIRA, 2008, p. 361). 

 

Foguel (2000), ao analisar os artigos de um número especial da revista Psicologia: 

Reflexão e Crítica sobre estudos recentes em Psicologia do Desenvolvimento, 

conclui que as pesquisas atuais denunciam um rompimento com as concepções 

tanto de pessoas, ou seja, do indivíduo e a forma como ele é compreendido, como 

do seu desenvolvimento. A autora pontua que tais estudos, cada vez mais, orientam-

se para a compreensão do desenvolvimento humano articulado a redes de relações 

e sistemas, não sendo mais possível acreditar cegamente na predição de 

comportamentos, desconsiderando a dinâmica das relações complexas.  

Falar em relações entre cultura e desenvolvimento implica apontar para o tratamento 

das questões culturais. No trabalho de Zittoun, Mirza e Perret-Clermont (2007), 

localizamos uma reflexão sobre o modo como o tema da cultura foi inserido tanto 

nas discussões teóricas quanto nos direcionamentos metodológicos das pesquisa 

em Psicologia do Desenvolvimento. As questões que nortearam esses estudos 

estão ligadas, principalmente, segundo as autoras, a interrogações sobre os 

sentidos privados e as significações compartilhadas de conhecimentos, ações e 

objetos da cultura (ibid.).  

As autoras identificam quatro tradições da abordagem da cultura pela Psicologia do 

Desenvolvimento, que têm como base, principalmente, as obras de Piaget e 

Vigostki:  

                                    
22 Lembramos que na primeira fase apresentada, o interesse no tema do desenvolvimento humano 
era holístico, compreendido como processo dinâmico. 



 62

1. As narrativas: representadas, sobretudo, pelos trabalhos de Brunner (1960; 

1983; 1990; 2002), fortemente influenciados por leituras vigotskianas. Tratam 

de significações e construção de sentido, abordados em contextos de 

aprendizagem e educação.  

Nesses trabalhos, o problema do desenvolvimento torna-se, então, 
ligado àquele da construção da significação e do sentido: os objetos 
de conhecimento tomam sentidos específicos para as pessoas e os 
grupos, em função dos percursos e dos seus saberes, em situações 
específicas (ZITTOUN, MIRZA & PERRET-CLERMONT, 2007, p. 
68). 

2. A atividade: representada pelos trabalhos de Cole (1996), Scribner 

(SCRIBNER & COLE, 1981), Wertsch (1991, 1998), dentre outros, enfatizam 

que, na atividade humana, os conhecimentos se constituem, devendo ser 

considerados a mediação com os pares, o papel dos instrumentos culturais e 

a importância do contexto. Nessa tradição, “A questão do desenvolvimento é 

aqui secundária e aparece essencialmente sob a perspectiva da socialização 

e da participação competente nas atividades.” (ibid., p. 69). 

3. Os processos semióticos: compreendem os trabalhos de Valsiner (1998; 

2000), realizados a partir da sua leitura de Vigotski, cujo interesse se centra 

na dimensão semiótica dos pensamentos, atividades e comunicação humana. 

Zittoun, Mirza e Perret-Clermont (2007) enfatizam, a respeito dos trabalhos de 

Valsiner, que eles: “[...] repousam sobre a ideia da irreversibilidade do tempo, 

e têm por objeto a emergência de novas formas de conduta; nesse sentido, 

eles são eminentemente desenvolvimentistas” (ibid., p. 69).  

4. Perspectivas dialógicas, desenvolvida a partir do cruzamento das tradições 

anteriormente abordadas e estudos pós-piagetianos. Esses trabalhos 

abordam o modo como as pessoas se relacionam, constroem e negociam 

conhecimento e posições frente às estruturas preexistentes, cristalizando-as 

ou transformando-as. 

Zittoun, Mirza e Perret-Clermont (2007) concluem, então, que as questões sobre o 

sentido e a significação, nos estudos culturais em Psicologia do Desenvolvimento, 

são fundamentais já que nas quatro tradições identificadas, esses temas são 

onipresentes. As autoras avaliam, por fim, que a decisão de incluir a cultura e os 
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processos semióticos nas pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento modificou a 

própria concepção do objeto e 

levaram a um deslocamento da questão do desenvolvimento. Não 
são mais as crianças, adquirindo uma sucessão de competências 
práticas e cognitivas tornando-as adultos, que são estudadas. A 
pesquisa em desenvolvimento examina, no momento, pessoas de 
todas as idades, fazendo constantemente a experiência de situações 
inéditas, e para as quais elas produzem (às vezes) novas condutas. 
A mudança, o desenvolvimento, surge, então, no espaço de tensões, 
de fricções entre as significações partilhadas das coisas e o sentido 
único e sempre por reinventar que lhes atribuem as pessoas (ibid., p. 
70). 

 

Consequentemente, tal virada modificou também as estratégias metodológicas no 

campo, valorizando estudos sobre narrativas, pois  

os pesquisadores, com freqüência, renunciaram ao controle estrito 
de certas variáveis, e procuraram estabelecer métodos de coleta de 
dados compatíveis com sua compreensão do que pode ser a cultura, 
tomando principalmente em consideração as atividades cotidianas 
nas quais as pessoas estão envolvidas (ibid., p. 71). 

 

Dessa leitura, pudemos observar que a Psicologia Cultural do Desenvolvimento 

utiliza o referencial da Semiótica, retomando os sentidos construídos e significações, 

no âmbito das narrativas dos indivíduos, e trazem para o primeiro plano a ideia de 

que a cultura está implicada nos processos cognitivos desenvolvimentais. Por sua 

vez, ao considerá-la de forma preponderante, tais estudos enfatizam a interação 

indivíduo-ambiente. Destacam-se, ainda, as contribuições de Bastos que vem 

realizando, desde o final da década de 1990, estudos em Psicologia do 

Desenvolvimento, através de diferentes perspectivas. Em uma breve busca no 

SciELO Brasil, encontramos alguns trabalhos, todos realizados em parceria, dentre 

os quais identificamos: as diferentes ecologias do desenvolvimento adolescente 

(IRIART; BASTOS, 2007), considerando, especialmente, o contexto soteropolitano; a 

avaliação do impacto sociocultural de políticas públicas, (TRAD; BASTOS, 1998; 

TRAD, BASTOS, 2002), e sua interferência sobre o desenvolvimento (FRANCO; 

BASTOS, 2002); desenvolvimento cognitivo articulado a ambientes (SANTOS et al, 

2008; ANDRADE et al, 2005); dentre muitos outros, ilustrando a amplidão de 
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possibilidades de abordar o desenvolvimento desde uma proposta em que cultura e 

ambiente estão em relação. 

Não iremos tratar aqui das grandes contribuições de Jerome Bruner e Jaan Valsiner 

sobre o papel e a importância das narrativas para a Psicologia do Desenvolvimento 

e para a Psicologia da Educação, nem sequer abordar a contribuição pioneira de 

Vigotski sobre o assunto. Contudo, consideramos importante apontar que tanto 

Bruner quanto Valsiner apostaram na direção do que Vigotski trouxe de 

contribuições para o campo da Psicologia e, em particular, para a Psicologia do 

Desenvolvimento e suas obras realizam um extraordinário e bem sucedido esforço 

no sentido de reconhecer a centralidade da cultura nos estudos sobre o 

desenvolvimento humano. Diante dessa importância, pareceu-nos surpreendente a 

pouca receptividade e escassa presença de trabalhos brasileiros que de fato 

valorizem o que há de inovador, interdisciplinar e complexo nessa vertente da 

Psicologia. Do mesmo modo, é notável a quase ausência de componentes 

curriculares dedicados a explorar os conceitos e métodos propostos por esses 

autores, tanto na graduação quanto na pós-graduação no país. Em algumas 

universidades como a nossa (UFBA), Vigotski é bem mais explorado no campo da 

Educação que em Psicologia. Bruner e Valsiner são praticamente desconhecidos 

entre os estudantes de graduação.  

É importante sinalizar, ademais, a existência de uma vertente psicológica, a 

Psicologia Ambiental que, fundada na década de 1970, nos Estados Unidos, aborda, 

também, as inter-relações entre o ser humano e seu contexto físico e social, 

considerando tanto aspectos individuais quanto coletivos (SOUZA, 2006). De acordo 

com Günther e Rozestraten (2005), seis aspectos centrais caracterizam os estudos 

em Psicologia Ambiental: a abordagem holística; a inter-relação homem-ambiente e 

sua reciprocidade; a sua relação com a Psicologia Social23; a interdisciplinaridade; a 

pluralidade metodológica e a orientação de pesquisas que visem a resolução de um 

                                    
23 Segundo os autores (2005), parte dos temas abordados pela Psicologia Ambiental, como espaço 
pessoal, superpopulação etc., e até mesmo os métodos utilizados para produção de pesquisas nessa 
abordagem psicológica, foram “emprestados” da Psicologia Social. Moser (1998, p. 126) endossa tal 
posição ao pontuar que “[...] os psicólogos sociais deram alguns conceitos que nós utilizamos, como 
atitudes, representação social, a noção de tempo de Lewin e outros. Mas também pelo fato de eles 
estarem centrados na interação entre o indivíduo e outros indivíduos [...]”. Podemos inferir, dessa 
formulação, que para a consolidação de tal vertente, foram utilizados temas e métodos de um 
subcampo da Psicologia já legitimado. 
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problema ambiental prático. Além dessas características, os autores elencam seus 

principais temas (ibid., p. 2, grifo nosso):  

[...] percepção e cognição do ambiente; efeito do ambiente no 
comportamento; ambientes diferenciados para crianças, jovens, 
adultos, trabalhadores; ambientes específicos como cidades; 
construção de ambientes para obter determinados efeitos sobre o 
comportamento; mudanças de atitudes, percepções e 
comportamento frente ao ambiente; mudanças e planejamento do 
ambiente e preservação do meio ambiente. 

 

A abordagem de tal relação complexa proposta pela Psicologia Ambiental nos 

permite perceber interseções com as questões trazidas pela Psicologia do 

Desenvolvimento, cujo foco se dirige cada vez mais aos contextos e às redes 

complexas de relações: de que modo o ambiente pode afetar o desenvolvimento dos 

indivíduos? Como estabelecer distinção entre estudos desenvolvimentais, orientados 

para a leitura e compreensão de impactos desenvolvimentais em contextos 

específicos e o estudo das inter-relações propostas pela Psicologia Ambiental? 

Novamente, colocamos em questão a delimitação ou distinção da Psicologia do 

Desenvolvimento frente aos demais subcampos da Psicologia. 

Curiosamente, ainda segundo os autores (ibid.), não há concordância entre os 

pesquisadores em Psicologia Ambiental em indexarem seus estudos como uma 

subdisciplina da Psicologia, como é o caso de Darley e Gilbert (1985, p. 949 apud 

GÜNTHER & ROZESTRATEN, 2005, p. 2), para os quais é mais interessante pensá-

la “[...] como uma federação de várias áreas de pesquisa ativa”. 

Em uma palestra proferida na Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte em 27 de agosto de 1997, Gabriel Moser (1998), professor de 

Psicologia Social e Psicologia Ambiental da Universidade René Descartes – Paris V, 

onde também é diretor do Laboratório de Psicologia Ambiental, marca que o que 

especifica a Psicologia Ambiental é a análise do modo como o indivíduo avalia e 

percebe o ambiente, ao mesmo tempo em que é influenciado por ele. Cabe aos 

pesquisadores em Psicologia Ambiental, então “[...] caracterizar as incidências 

específicas de certos micro e macros ambientes sobre o indivíduo” (MOSER, 1998, 

p. 122). 
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Ainda segundo Moser (ibid.), “enxergar” (ibid., p. 123) o ambiente não é temática 

peculiar da Psicologia Ambiental, já que esta abordagem é também encontrada em 

outros ramos da Psicologia, como a Psicologia Geral, Social e do Desenvolvimento; 

o que a distingue de tais abordagens é o objetivo de compreender como diferentes 

espaços físicos, ao longo do tempo, podem afetar os comportamentos. Em síntese, 

este autor postula que as percepções e impactos do espaço físico, compreendidos 

na sua dimensão temporal, favorecem a construção da identidade (place-identity). 

Porém, como sinaliza, a formação em Psicologia Ambiental não é própria, já que “Os 

psicólogos ambientais são, em grande parte, formados em Psicologia Social, mas 

alguns vêm também da Psicologia Geral, da Psicologia do Desenvolvimento e 

também da Psicopatologia [...]” (ibid., p. 126). 

Discordando de Darley e Gilbert (1985, apud GÜNTHER & ROZESTRATEN, 2005), 

Moser (1998) advoga que a Psicologia Ambiental, que tem uma posição transversal 

dentro da e fora Psicologia, agregando ideias advindas do Urbanismo, Arquitetura, 

por exemplo, deve ser vista como uma disciplina psicológica como a Psicologia 

Clínica, a Psicologia Social e a Psicologia do Desenvolvimento. A justificativa seria 

encontrada no fato de apresentar conceitos próprios – a exemplo do espaço físico, 

dimensão temporal, place-identity etc. – e métodos múltiplos e plurais devido à 

complexidade do seu objeto. 

Identificamos, de acordo com Moser (1998), que haveria uma disciplina intitulada 

Psicologia do Desenvolvimento, cuja formação é especializada, e que agrega ou 

pode integrar a formação de pesquisadores em Psicologia Ambiental. Porém, 

conforme discutido anteriormente, essa noção delimitada da Psicologia do 

Desenvolvimento pode ser questionada a partir da sua história, que parece 

estabelecer seu contorno como uma teoria que embasa a atuação de psicólogos, em 

geral, e especificamente de psicólogos escolares. 

Como sinalizamos, a partir da periodização dos estudos em Psicologia do 

Desenvolvimento, a tendência em pesquisas cada vez mais direcionadas a analisar 

relações entre desenvolvimento e contexto/ambiente nos faz indagar o que 

estabeleceria a distinção entre estas supostas disciplinas psicológicas. Tanto a 

Psicologia do Desenvolvimento – em especial, na sua compreensão e delimitação 

mais atual – quanto a Psicologia Ambiental interessam-se pela inter-relação entre 
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indivíduo e ambiente ao longo do tempo; porém, enquanto a Psicologia Ambiental 

tem por foco ambientes e as suas transformações, podendo gerar, também 

diferentes percepções sobre os indivíduos, a Psicologia do Desenvolvimento 

interessa-se pelo processo desenvolvimental que ocorre em ambientes. 

Após ter identificado estudos que incluem aspectos culturais, não como pano de 

fundo, mas com centralidade em Psicologia do Desenvolvimento, vimos que tal 

delimitação, tanto teórica quanto metodológica, é marcada pelos determinantes de 

um período histórico, passando à Psicologia Ambiental, cujo objeto revela 

similaridades com as abordagens mais atuais deste possível subcampo da 

Psicologia. Parece-nos então que, se há atualmente uma Psicologia do 

Desenvolvimento, com temas e métodos próprios, ainda que de natureza mais 

explicitamente interdisciplinar, ela encontra-se justamente nessas abordagens 

relativas ao encontro do Desenvolvimento com a Psicologia Ambiental e a Psicologia 

Cultural do Desenvolvimento que vem sendo construída e explorada por Valsiner e 

seus seguidores24.  

Como afirmam Ferreira, Calvoso e Gonzales (2002), a produção das ciências 

contemporâneas, após passar por uma crise de paradigma, teve de encontrar novas 

respostas para sua produção e para o escoamento de trabalhos. 

Por fim, devemos acrescentar que, também recentemente, alguns pesquisadores 

desenvolvimentais brasileiros têm discutido propostas no sentido de ultrapassar a 

perspectiva disciplinar em estudos sobre o desenvolvimento na direção de uma nova 

ciência. A partir da concepção integralizada dos saberes sobre Desenvolvimento 

Humano, encontramos uma proposta visando ao estabelecimento de uma ciência 

independente e por oposição a concepções lineares e disciplinares. 

Maria Auxiliadora Dessen25, pesquisadora da Psicologia do Desenvolvimento, 

propõe, em entrevista a Lamas e Freitas (2011) uma Ciência do Desenvolvimento, 

                                    
24 Dentre eles, devemos destacar Aaro Toomela, na Estônia, e Ana Cecília Bastos, no Brasil 
(UFBA/UCSAL), com importantes contribuições, a maioria delas em inglês, como, por exemplo, 
Cultural Dynamics of Women's Lives (2012) editado por Ana Cecília Bastos; Kristiina Uriko e Jaan 
Valsiner. 
25 Dessen é professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, coordenadora do Laboratório de 
Desenvolvimento Familiar e docente do Programa de Pós-Graduação em Processos de 
Desenvolvimento Humano e Saúde. 



 68

que considere o fenômeno do desenvolvimento em função da complexidade do seu 

objeto, concentrando esforços de diversas disciplinas para sua elucidação. A 

proposta está ancorada no pressuposto de que estudos genéticos têm caminhado 

para o mapeamento de determinantes cromossômicos visando explicar o 

comportamento humano. Contudo, a despeito do avanço científico e de pesquisas 

na área do genoma humano, sabe-se que a probabilidade de manifestações 

comportamentais também está relacionada a aspectos ambientais, tornando-se 

necessária uma abordagem integrativa. Caberia aos psicólogos do desenvolvimento, 

então, mapear o ambiente (LAMAS & FREITAS, 2011, p. 87). 

‘Mapear o ambiente’ significa conhecer que efeitos o ambiente 
provoca nos genes e vice-versa; significa produzir conhecimento 
empírico que nos possibilite descrever as inter-relações entre genes 
e ambientes, o que nos permite traçar as trajetórias probabilísticas de 
desenvolvimento do indivíduo. 

 

Dessas considerações iniciais, vemos que essa vertente do estudo sobre o 

desenvolvimento humano está centrada no pressuposto epigenético e probabilístico. 

Caberia ao pesquisador conseguir prever trajetórias possíveis do processo 

desenvolvimental, mapeá-las, identificá-las e analisá-las a partir das rotas possíveis. 

Como tal, a ciência do desenvolvimento focaliza a ontogênese dos 
processos evolutivos, destacando as trajetórias no ciclo de vida do 
indivíduo, considerando-o como ser biológico inserido em 
determinado tempo e espaço, o que implica enfatizar as mudanças 
biológicas, temporais, culturais e sociais. O seu foco de análise varia 
desde os eventos genéticos até os processos culturais, desde os 
fisiológicos até as interações sociais, com os padrões de adaptação 
sendo entendidos mediante interações dos níveis internos e externos 
ao indivíduo (DESSEN & GUEDEA, 2005, p. 11). 

 

Essa nova ciência, enfim, teria como função a previsão de comportamentos a partir 

da análise das predisposições inatas na sua relação com o ambiente. Será, então, 

na visão da pesquisadora, tanto mais exitosa quanto mais puder prever resultados 

da interação entre potencialidades genéticas e os contextos aos quais os indivíduos 

encontram-se expostos.  
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Realizamos esse percurso histórico objetivando elucidar o modo como a Psicologia 

do Desenvolvimento buscou e segue buscando sua demarcação. Vimos que não há 

praticamente distinção, do ponto de vista histórico, entre Psicologia e Psicologia do 

Desenvolvimento. Por outro lado, Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia 

Educacional são historicamente entrelaçadas. Observamos uma tentativa mais ou 

menos explicitada de tomar a Psicologia do Desenvolvimento como base teórica 

para as aplicações da Psicologia Escolar. Encontramos, também mais 

recentemente, esforços de destacar a Psicologia do Desenvolvimento como um 

subcampo da Psicologia, através da delimitação de objeto e métodos próprios, mas 

encontramos também proposta na direção de destacar-se do campo da Psicologia, 

inserindo-se numa perspectiva não disciplinar, como Ciência do Desenvolvimento. 

Interessa-nos, agora, pensar de que forma esse percurso ou trajetória histórica 

ganhou representação nas produções da realidade brasileira. Como pudemos 

observar, diferentes concepções de um determinado objeto de investigação, 

correspondem a distintas estratégias metodológicas de abordagem.  

 

 

2.2. BREVE PANORAMA SOBRE AS PRODUÇÕES 

A produção de conhecimento em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil 

acompanha as variações que ocorrem no contexto internacional. Contudo, a forma 

como essas pesquisas são conduzidas revela relações complexas entre o estudo 

sobre o desenvolvimento por parte da Psicologia e as condições de sua produção.  

Uma análise da produção de artigos em Psicologia do Desenvolvimento, realizada a 

partir dos periódicos encontrados pela base de dados internacional PsycLit, entre os 

anos de 1974 a 1996, mostra que a produção nacional, apesar de ainda revelar 

poucas publicações, vem crescendo, sobretudo no período compreendido entre as 

décadas de 1970 e 1980. Nas décadas subsequentes, pôde ser evidenciada uma 

estabilidade na produção, o que revelava a necessidade de internacionalização das 

pesquisas nacionais (MOTA, 2005). Nessas publicações encontradas, algumas 

características da produção nacional puderam ser destacadas, tais como a grande 
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concentração de estudos sobre a infância e adolescência, que correspondem ao 

período inicial de construção de pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento na 

interface com o campo da Educação (ibid.). 

Entrevistada por Lamas & Freitas (2011), Dessen indica que o principal obstáculo ao 

incremento de produções em Desenvolvimento no Brasil é a ausência de interesse 

das agências fomentadoras em pesquisas sobre o tema. Ao abordar a ênfase de 

estudos na infância e adolescência no território nacional, indica que esse quadro 

repete um padrão mundial. Entretanto, a produção não deve ser comparada a 

países que possuem grande infraestrutura e financiamento público para o 

desenvolvimento de projetos. As pesquisas longitudinais, por exemplo, consideradas 

como as mais indicadas para estabelecer resultados sobre trajetórias de vida, 

demandam investimento em laboratórios ou institutos consolidados, além de 

financiamentos de maior porte.  

Se a grande tarefa do pesquisador em desenvolvimento humano é 
traçar trajetórias probabilísticas, precisamos, obviamente, de projetos 
de pesquisa que produzam medidas em diferentes pontos no tempo. 
E projeto longitudinal, não se consegue fazer muito no Brasil, devido 
à falta de recursos financeiros, recursos humanos qualificados para a 
pesquisa e, também, por conta da excessiva pressão para 
publicação que sofremos, o que não favorece a realização de 
pesquisas com qualidade na área de desenvolvimento humano 
(LAMAS & FREITAS 2011, p. 89). 

 

Os autores também destacam que, na situação brasileira, a fim de avançar nos 

estudos, e apesar das dificuldades encontradas, os pesquisadores devem ousar. 

Essa postura deve estar afinada com o planejamento dos estudos, os quais devem 

articular teoria e método de forma a contemplar questões emergentes (ibid.). 

Não se pode desconsiderar que a maior parte da literatura em Psicologia do 

Desenvolvimento é produzida em língua inglesa. A fim de dar maior visibilidade às 

produções de países latino-americanos, asiáticos e africanos, os grupos de pesquisa 

desses países deveriam, segundo Seidl de Moura & Moncorvo (2006), tornar os 

resultados encontrados nas suas pesquisas acessíveis ao público internacional, 

utilizando a língua inglesa, para favorecer a comunicação, já que estas pesquisas, 

realizadas em realidades particulares, apresentam singularidades contextuais 
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relevantes para a compreensão dos processos de desenvolvimento que interessam 

aos pesquisadores de todo o mundo (ibid.).  

Tomando esse dado com o objetivo de analisar as características dos grupos de 

pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil, Seidl de Moura e Moncorvo 

(2006) realizaram busca no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil do CNPq, 

onde encontraram 76 grupos nos quais ao menos uma das linhas de pesquisa era 

relativa à Psicologia do Desenvolvimento Humano. Desses grupos, 47% estavam 

concentrados no Sudeste, seguido do Sul, com 38%. As regiões Centro-Oeste e 

Nordeste compareceram, cada uma, com 7% e a região Norte, com apenas 1% dos 

grupos. Ainda com relação a esses grupos, puderam ser identificadas 146 linhas de 

pesquisa. Nem todos os grupos apresentaram fundamentação teórica, na descrição 

de suas linhas de pesquisa, o que permitiu afirmar que não havia uma tendência 

teórica dominante dentre os grupos, mas perspectivas diversas (ibid.).  

Com relação à produtividade dos líderes dos grupos, destaca-se no estudo que 

desse universo, apenas 22 eram bolsistas de produtividade do CNPq, dentre os 

quais nove da subárea do Desenvolvimento Humano. Esse dado reflete a inserção 

dos agentes de forma heterogênea, já que há pesquisadores que fazem parte de 

outras linhas de pesquisa para além do Desenvolvimento e há também indicação de 

pesquisadores em mais de uma linha de pesquisa em Desenvolvimento. 

Observando a produtividade dos líderes, entre 2001 a 2005, os autores destacaram 

algumas tendências gerais quanto aos temas: compreensão do desenvolvimento do 

ponto de vista biopsicossocial, concepção do sujeito como ativo no processo 

desenvolvimental, valorização do contexto, das interações e construções de 

significados, e interações entre afetividade e cognição, cultura e biologia (ibid.). 

Resulta, nas considerações finais desse estudo, a hipótese de que, entre os grupos 

de pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento, há um subgrupo ativo e outro 

artificial, o qual tem sua existência justificada, possivelmente, devido a pressões 

institucionais (ibid.). A concentração de grupos no eixo Sul-Sudeste é evidente e 

esses grupos, em geral, são formados por estudantes e pesquisadores de uma 

mesma instituição, havendo, também, crescimento e qualificação dos trabalhos 

publicados em periódicos, cuja publicação internacional é ainda muito incipiente. 
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A produção em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil, até o final da década de 

1980, apresenta predominância de estudos sobre a criança, revelando baixa 

ocorrência de estudos sobre adultos ou idosos. Nessa década, há um movimento 

peculiar quanto aos aspectos desenvolvimentais, com interesse em processos 

sociais, contextuais e integrativos do desenvolvimento em detrimento dos processos 

cognitivos. Nesse período, não aparecem estudos longitudinais; estudos descritivos 

são prevalentes, e as técnicas de pesquisa utilizadas dão preferência à observação 

do comportamento e instrumentos psicométricos (SOUZA, GAUER & HUTZ, 2004).  

A partir desse quadro, constatamos que a pesquisa em Psicologia do 

Desenvolvimento na década de 1980 não concebia conceitualmente o seu objeto 

articulado às mudanças no curso da vida, mas focalizava em etapas ou fases. 

Uma análise sobre a produção na década subsequente – 1990 – apresenta 

modificações e continuidades. Souza, Gauer e Hutz (2004) realizaram um estudo 

tomando os artigos encontrados em dois periódicos nacionais com reconhecimento 

e abrangência internacionais (Psicologia: reflexão e crítica e Psicologia: teoria e 

pesquisa). Destacamos alguns resultados gerais do estudo que permitem 

caracterizar a produção em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil na década de 

1990:  

1. A região Sudeste concentra a maioria dos agentes desse subcampo, seguida 
pelas regiões Nordeste e Sul. O Estado de São Paulo apresenta maior destaque, 
seguido do Rio Grande do Sul e Pernambuco.  

2. 70% dos artigos foram produzidos no âmbito federal, seguido por 27,5% no âmbito 
estadual. As instituições públicas comparecem com quase 90% dos artigos e a 
esfera particular representa-se de forma incipiente.  

3. 72,5% dos artigos encontrados são classificados como empíricos, o que significa 
dizer que apresentam coleta e análise de dados, ao passo que 27,5% caracterizam-
se por serem unicamente teóricos. Dentre os artigos empíricos, 82,8% utilizaram 
procedimentos quantitativos de análise estatística dos dados, em contraposição a 
17,2%, cujos procedimentos são qualitativos.  

4. Há, dentre todos os artigos analisados, preferência temática pelas faixas etárias 
que correspondem à infância e adolescência, dado que sugere confluência com 
aqueles pontuados em referência à década anterior (ibid.). 
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Com o intuito de realizar uma análise crítica e reflexiva das produções em Psicologia 

do Desenvolvimento no Brasil, Mota (2010) analisou três artigos nacionais que 

tratam a pesquisa chamada quantitativa. A autora organizou o material acerca do 

tema, pouco explorado nacionalmente, em questões centrais, evidenciando de que 

modo as perguntas de pesquisa confluem para escolhas metodológicas que deem 

resposta aos enunciados iniciais. A autora afirma que dois delineamentos 

tradicionais surgem como possibilidades metodológicas: o estudo transversal e o 

longitudinal. Sobre as primeiras, para as quais se pretende estabelecer 

comparações entre indivíduos de diferentes idades quanto a uma variável 

específica, ressaltam-se problemas quanto à variabilidade individual (ibid.). O 

obstáculo é reduzido em trabalhos cujo delineamento é longitudinal, pois o 

acompanhamento ao longo do tempo controla diferenças individuais. Por sua vez, a 

quantidade de participantes nessas pesquisas é reduzida e corre-se o risco de 

abandono. Uma forma de equacionar tais limitações seria utilizar métodos múltiplos: 

[...] se pode combinar os pontos fortes e fracos das pesquisas 
quantitativas de laboratório e de campo, oferecendo um quadro geral 
do conhecimento da área confirmado nos diferentes contextos de 
pesquisa. A proposta não é a de se realizar todas as etapas 
propostas ao mesmo tempo, mas de se organizar um programa de 
pesquisa que se inicie com a etapa 1 e que vá gradativamente 
avançando nas demais etapas. Os resultados das pesquisas 
realizadas nessas diferentes etapas constituiriam um conjunto de 
evidências que substanciariam a questão centrada investigada 
(MOTA, 2010, p. 148). 

 

No que concerne a estudos de abordagem qualitativa, Souza, Branco e Oliveira 

(2008) pontuam que há grande ocorrência de trabalhos cujo interesse de pesquisa 

são mudanças intra ou interindividuais, calcadas na noção moderna de produção de 

conhecimento. Tais enfoques deixam de lado condições culturais e relacionais dos 

indivíduos, como a multilinearidade e a criatividade.  

Ao realizar uma análise histórica da produção em Psicologia do Desenvolvimento, 

tais autoras postulam que as práticas de pesquisa qualitativa, no que se refere a 

métodos, são preponderantes. Formulam, em acréscimo, que a abordagem 

qualitativa para pesquisa no desenvolvimento humano pode ser bastante proveitosa, 

já que possibilita a construção teórica na medida em que os dados são, também, 
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construídos. Concluem que “O que mais importa diante de um problema de 

pesquisa, portanto, é a adequação do método ao fenômeno investigado, às 

questões formuladas e aos objetivos da pesquisa (SOUZA, BRANCO & OLIVEIRA, 

2008, p.362).  

Por considerar que a atividade de pesquisa é incompatível com a ideia de 

neutralidade do pesquisador, e, ao invés, baseia-se na ideia da construção dos 

dados – e não coleta – e nos pressupostos teóricos do pesquisador, explícitos ou 

implícitos, postulam (ibid.) que a metodologia deixa de ser uma caixa de ferramentas 

para resolução de problemas e se torna um processo, cíclico e dinâmico, em relação 

indissociável com o objeto que irá investigar.  

[...] a resistência às pesquisas qualitativas é de natureza política e 
não epistemológica. Ocorre porque o enfoque qualitativo representa 
a crítica necessária ao projeto positivista, sendo interpretada como 
uma afronta ao que é legitimado como sendo socialmente a única 
opção para a busca da verdade, na concepção hegemônica da 
ciência no campo da Psicologia (SOUZA, BRANCO & OLIVEIRA, 
2008, p. 363). 

 

Na visão dessas autoras, o método deve adequar-se ao fenômeno estudado. Ao 

conceber o desenvolvimento humano como processos de mudanças no curso da 

vida, favorece-se o uso de abordagens ditas qualitativas. Porém, indicam, ao 

analisar as pesquisas autodeclaradas qualitativas, a presença de delineamentos 

quantitativos utilizados sob a nomenclatura qualitativa, o que denota o esforço de 

pesquisadores do campo em se adequar ao rigor hegemônico das avaliações, para 

as quais a confiabilidade e, então, a cientificidade se evidenciaria pela utilização da 

estatística, ou, como diz Bourdieu (2004), para corresponder ao ideal positivista de 

ciência26. 

Advogando ainda sobre a importância das chamadas pesquisas qualitativas para a 

produção de conhecimento na Psicologia do Desenvolvimento, Souza, Branco e 

                                    
26 Michel Foucault também aborda o problema da cientifização das ciências humanas, dizendo que “o 
recurso às matemáticas, sob uma forma ou outra, sempre foi a maneira mais simples de emprestar ao 
saber positivo sobre o homem um estilo, uma forma, uma justificação científica” (FOUCAULT, 2007, 
p. 485). 
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Oliveira (2008) estabelecem aqueles que seriam os pressupostos27 para uma 

epistemologia qualitativa (ibid., p. 363-4): 

(1) A produção do conhecimento é um ato ético e político que 
enfoca a relação ciência-política-poder, sendo, portanto, contextualizada, 
interativa e interpretativa; 
(2) O conhecimento é construído a partir das perspectivas e dos 
significados negociados entre os participantes de comunidades 
discursivas, considerando-se a construção de significados um processo 
coletivo, individual, afetivo e mediado pelos sistemas semióticos; 
(3) A realidade social e a realidade subjetiva são abordadas em 
suas complexidades e dinamismos sistêmicos, com destaque para o 
papel da cultura no desenvolvimento humano. A cultura é enfocada não 
como variável ou como fonte de erro, mas como cenário e instrumento 
que constitui os sujeitos em processo de desenvolvimento; 
(4) A pesquisa é vista como um processo que exige múltiplos níveis 
de análise, ao colocar em interação diversos aspectos dos participantes, 
como suas histórias pessoais, biografias, gênero, classe social e etnia; 
(5) A crença na competência interpretativa do pesquisador alia-se a 
sua condição de sujeito situado em classe social e cultura particulares, 
que se constitui ao mesmo tempo como participante da pesquisa e 
encarregado da construção de dados; 
(6) Os participantes são concebidos sujeitos intencionais, interativos 
e que co-constroem significados. Na pesquisa, sujeitos e pesquisadores 
afetam-se mutuamente e alteram suas construções, comportamentos e 
percepções com base nas interações estabelecidas; 
(7) Os resultados das pesquisas são partes de um processo cultural 
de produção de conhecimento; não são produtos em si mesmos. Os 
relatos de pesquisa são caracterizados pelo uso de linguagem expressiva 
e persuasiva; 
(8) Especial atenção é dada às particularidades, aos casos 
singulares. Os estudos de caso buscam fazer o link entre as vidas 
individuais e a história social. É a partir dos estudos aprofundados dos 
processos que regularidades significativas poderão ser inferidas e se 
inscrever no âmbito da teoria científica. 

 

Frente a este breve panorama das pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento 

realizada ao longo das décadas no Brasil, interessa-nos investigar quais 

temas/objetos vêm sendo tratados sob esta rubrica, na atualidade, em PPGs de 

Psicologia no Brasil e quais quadros teóricos e escolhas metodológicas são 

                                    
27 Souza, Branco e Oliveira (2008) elaboram esses pressupostos a partir da leitura de diversos 
autores, tais quais Camic, Rhodes e Yardley (2003), Creswell (1998), Denzin e Lincoln (1998), 
Gaskins, Miller e Corsaro (1992), González Rey (1997), Lyra e Moura (2000), Madureira e Branco 
(2001), Marecek (2003). 



 76

utilizados para a sua investigação. Para tanto, o processo de exploração, descrição 

e análise dessa produção são apresentados no capítulo a seguir. 
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3. ESCOLHAS METODOLÓGICAS  

O presente trabalho orientou-se metodologicamente como estudo de caso. De 

acordo com Yin (2005), estudo de caso é uma investigação empírica sobre um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, comumente utilizado quando os 

limites entre fenômeno e contexto não estão claramente definidos.  

Este método é considerado pertinente em pesquisas de avaliação ou de exploração 

em que se quer compreender a singularidade de um fenômeno, pois leva em conta a 

complexidade inerente ao objeto. Assim, seu objetivo é expandir e generalizar 

teorias (generalização analítica) e não enumerar frequências (generalização 

estatística) (YIN, 2005). De acordo com Yin (2005), a generalização estatística é 

feita através “[...] inferências sobre uma população (ou um universo determinado) 

com base nos dados empíricos coletados de uma amostra” (YIN, 2005, p. 53), o que 

depende do seu “[...] tamanho e da variação interna” (ibid.). Em contraposição, a 

generalização analítica permite o desenvolvimento da teoria, já que põe à prova o 

conhecimento previamente estabelecido como modelo, através dos achados do 

estudo, sejam únicos ou múltiplos. Podemos desejar, pois, que a replicação deste 

estudo possa contribuir com conhecimentos mais precisos ou questionar 

pressupostos do campo da Psicologia e, especialmente, da Psicologia do 

Desenvolvimento. 

Este estudo de caso pode ser considerado, segundo proposta de Yin (2005), como 

de tipo único. De acordo com este autor, tal tipo é apropriado a diversas 

circunstâncias, devendo corresponder a ao menos um dos cinco fundamentos 

lógicos da sua aplicação: 1. Ser um caso decisivo para testar uma teoria bem 

formulada; 2. Representar um caso raro ou extremo; 3. Ser um caso representativo 

ou típico; 4 Ser um caso revelador; e/ou 5. Ser um caso longitudinal. 

Compreendemos que a produção acadêmica em Psicologia do Desenvolvimento, 

importante vertente da Psicologia no âmbito universitário, constitui um caso 

representativo da diversidade teórico-metodológica presente na Psicologia e, ao 

mesmo tempo, parece ser um caso revelador da dispersão interna dessa chamada 

subárea da Psicologia. 
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Assim, explorar, descrever e analisar parte dessa produção pode favorecer alguns 

eixos de investigação: destacar peculiaridades, sublinhar contradições e colocar em 

xeque compreensões naturalizadas em relação aos ditos subcampos que constituem 

o campo da Psicologia e verificar se é possível identificar a lógica que preside o 

gerenciamento das informações realizado pelas agências de fomento nos produtos 

gerados por tal sistema. Por outro lado, pensamos que este trabalho também põe à 

prova formulações bourdieusianas acerca do conceito de campo e seus correlatos, 

instrumentais heurísticos para análise do material escolhido. Fomos motivados pelo 

convite de Bourdieu, para quem 

[...] não podemos capturar a lógica mais profunda do mundo social a 
não ser submergindo na particularidade de uma realidade empírica, 
historicamente situada e datada, para construí-la como ‘caso 
particular do possível’ [...] como uma figura em um universo de 
configurações possíveis” (1996b, p. 15). 

 

O objeto de nossa investigação é parte da produção acadêmica autodeclarada 

Psicologia do Desenvolvimento em PPGs em Psicologia no país, portanto, uma 

particularidade desse universo. O corpus escolhido para acessar essa produção é 

composto de todos os resumos das dissertações produzidas no triênio 2007-2009 

nos PPGs em Psicologia e disponíveis no Banco de Teses da CAPES. 

Evidentemente a produção de dissertações ou teses com temática relativa ao 

Desenvolvimento Humano não se resume à Área da Psicologia, tal como as 

agências de fomento a denominam. Poderíamos fazer outro recorte, visando 

identificar dissertações ou teses produzidas em PPGs de todas as áreas ou até 

mesmo todas as dissertações ou teses em Psicologia do Desenvolvimento 

exteriores ao campo da Psicologia. A nossa escolha em restringir tal produção ao 

campo da Psicologia e, mais ainda, às dissertações, deveu-se à necessidade que 

experimentamos de discutir, num mestrado em Psicologia, com área de 

Concentração em Psicologia do Desenvolvimento, o que é considerado ou não como 

Psicologia do Desenvolvimento. 

Apesar do esforço de alguns pesquisadores (BIAGGIO, 1975; SEIDL DE MOURA & 

MOSCOVO, 2006; MOTA, 2005; SOUZA, GAUER & HUTZ, 2004; SOUZA, 

BRANCO & OLIVEIRA, 2008; MOTA, 2010) em analisar a produção científica da 
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Psicologia do Desenvolvimento no Brasil, observamos uma carência de trabalhos 

que a caracterizem teórico-metodologicamente, no âmbito das dissertações/teses 

em PPGs em Psicologia. Os trabalhos supracitados dedicam-se a examinar a 

produção específica através de publicações em periódicos, capítulos de livros e 

grupos de pesquisa encontrados no DGPB, inexistindo, até o momento, estudos 

sobre dissertações em Psicologia do Desenvolvimento. 

Tendo em vista a lacuna existente, tomamos por objeto de investigação, conforme já 

esclarecido acima, parte da produção acadêmica em Psicologia do 

Desenvolvimento, abordada através dos Resumos28 das dissertações. Buscamos, 

assim, trazer para discussão uma questão recorrente durante o mestrado: de que se 

ocupa a Psicologia do Desenvolvimento? Em outras palavras, nos interrogamos 

sobre o lugar que o Desenvolvimento ocupa na Psicologia, buscando compreender o 

modo como esse saber vem sendo construído, reproduzido e, eventualmente, 

transformado e até situado em outros campos.  

De acordo com Bourdieu, 

Podemos pensar un campo como un espacio dentro del cual se 
ejerce un efecto de campo, de manera que todo aquello que le ocurre 
a cualquier objeto que lo atraviesa no puede ser explicado 
únicamente mediante las propiedades intrínsecas del objeto en 
cuestión. Los límites del campo están donde los efectos del campo 
cesan (2005, p. 154)29. 

 

A primeira redução do material – teses e dissertações – ocorreu segundo dois 

critérios: não tivemos ainda a experiência de realizar uma tese. Nossa inserção é no 

mestrado e, por isso, julgamos mais adequado examinar dissertações; ademais, 

valemo-nos de uma proposta de Bourdieu, no que se refere à presença do 

investigador no campo: tornar-se “um observador observado” que se implica, 

objetivando-se na observação empírica (2005, p. 113). É uma proposta de passar da 

ingênua “observação participante” à “objetivação participante” (ibid., p. 112). 

                                    
28 Consultar nota 1 da Introdução, onde esclarecemos a diferença na grafia entre Resumo e resumo. 
29 “Podemos pensar um campo como um espaço dentro do qual se exerce um efeito de um campo, 
de maneira que tudo aquilo que ocorre a qualquer objeto que lhe atravessa não pode ser explicado 
unicamente mediante as propriedades intrínsecas do objeto em questão. Os limites do campo estão 
onde os efeitos do campo cessam”. 
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Considerando tais formulações, e também um dos nossos objetivos – estabelecer 

um panorama das produções em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil –, a partir 

do contato com o campo, optamos pelo escopo mais amplo de estudos, ou seja, 

dirigimos as nossas análises aos Resumos das dissertações. 

O procedimento adotado foi dividido em duas etapas. A primeira delas, exploratória, 

compreendeu o contato inicial com o Banco de Teses da CAPES e a busca pelo 

assunto “Psicologia do Desenvolvimento”, em dissertações. O interesse, naquele 

momento, foi o de coletar e conhecer as produções para melhor delimitar o corpus. 

Assim, fomos nos aproximando do nosso objeto – o qual pôde ser mais bem 

elucidado na fricção entre a experiência da exploração e o esforço epistêmico de 

pensá-lo à luz do referencial teórico, apresentado no capítulo anterior. Em seguida, 

produzimos um quadro preliminar, composto pela primeira unidade incorporada de 

análise, intitulada Informações Gerais sobre as Dissertações.  

A segunda etapa, descritivo/analítica, foi compreendida como a organização e 

configuração do cenário das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no 

Brasil no triênio, para uma discussão e análise à luz do conceito de campo. Como 

produtos dessa etapa, destacamos a elaboração do segundo quadro contendo as 

categorias escolhidas: aspectos teóricos e metodológicos das dissertações, e as 

primeiras análises, nas quais comparamos nossos achados com aqueles presentes 

em estudos anteriores (BIAGGIO, 1975; SEIDL DE MOURA & MOSCOVO, 2006; 

MOTA, 2005; SOUZA, GAUER & HUTZ, 2004; MOTA, 2010; SOUZA, BRANCO & 

OLIVEIRA, 2008) sobre a produção de conhecimento nesta subárea da Psicologia, 

bem como com as informações contidas nos relatórios CAPES da área.  

Ambos os procedimentos adotados em cada um desses momentos encontram-se 

descritos a seguir. 

 

 

3.1. CONHECENDO O CAMPO: UM PROCESSO EXPLORATÓRIO 

A fim de conhecer as produções em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil, 

conforme sintetizado acima, realizamos a Etapa Exploratória deste estudo. Ao 



 81

identificar tendências temáticas, teóricas e/ou metodológicas atuais, buscamos 

contribuir com a construção do perfil desse possível subcampo da Psicologia, 

confrontando-o com o que foi realizado por alguns autores em períodos anteriores 

(BRONFENBRENNER, 1963; BIAGGIO, 1975; MOTA, 2005; SOUZA, BRANCO & 

OLIVEIRA, 2008). 

A seguir, descreveremos como este processo foi desenvolvido, esclarecendo, por 

conseguinte, o modo como se deu nossa interação com o campo, já não mais 

apenas na condição de mestrando, mas de pesquisador interessado e implicado na 

constituição do campo e suas problemáticas. 

O levantamento do material, dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no 

Brasil, realizado entre os meses de abril e agosto do ano de 2011, foi conduzido a 

partir da pesquisa ao Banco de Teses da CAPES, espaço virtual em que são 

indexados os Resumos das dissertações e teses produzidas nacionalmente, desde o 

ano de 1987, e cujas informações são fornecidas à CAPES diretamente pelos PPGs. 

Dirigimos a nossa coleta através da busca sistemática pelo assunto Psicologia do 

Desenvolvimento.  

Nesse Banco, há três modalidades de filtros quanto ao assunto a localizar: 1. “Todas 

as palavras”: apresenta ocorrências em que todas as palavras da expressão estão 

presentes no título e/ou nas palavras-chave, na linha de pesquisa, na área do 

conhecimento, e/ou no resumo, podendo vir juntas ou separadas; 2. “Qualquer uma 

das palavras”: qualquer uma das palavras (apenas uma, algumas, ou todas) está 

presente; 3. “Expressão exata”: as palavras que compõem o termo, em qualquer um 

dos campos citados, aparecem necessariamente juntas.  

Com o objetivo de abranger a maior quantidade de Resumos, evitando eliminações 

indevidas, orientamos nossa primeira extração pela modalidade “Todas as 

Palavras”. A exclusão das demais se justifica pelos seguintes fatores: a) A opção 

“Expressão exata” restringiria o material apenas aos Resumos com a expressão 

Psicologia do Desenvolvimento, descartando as ocorrências em que o termo 

Desenvolvimento aparece vinculado a outros, como Desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, juvenil, infantil, e que também são estudos em Psicologia do 

Desenvolvimento; b) A partir da modalidade “Qualquer uma das palavras”, 
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encontraríamos um material por demais amplo que não necessariamente contém, no 

Resumo, os termos Psicologia e Desenvolvimento, podendo nos distanciar do 

corpus que interessava conhecer. Ademais, ao iniciar as primeiras buscas por esse 

procedimento amplo, pudemos observar quão genéricos e diversos são a expressão 

Psicologia do Desenvolvimento e o termo Desenvolvimento, além de nos possibilitar 

recolher os modos como são empregados. 

Inicialmente, nossa investigação foi feita sem especificação prévia do período de 

abrangência. Objetivamos, nesta primeira busca, observar o modo como as 

produções – dissertações e teses – supostamente em Psicologia do 

Desenvolvimento apareciam, o que, mais tarde, nos permitiu estabelecer critérios de 

filtragens, realizadas posteriormente. Esse primeiro contato com o campo resultou 

na percepção quantitativa dessa produção ao longo do tempo (1987 a 2011). 

Identificamos que, no decorrer dos anos, a produção de dissertações e teses que 

parecem vinculadas à Psicologia do Desenvolvimento, em qualquer das Áreas do 

conhecimento no Brasil foi aumentando progressivamente, sendo que, a partir do 

final da década de 1990, pode ser observado um crescimento considerável.  

Tais observações não puderam ser feitas de forma rigorosa, apenas aproximativa, já 

que os resultados encontrados não necessariamente espelham toda a produção 

naquele período, podendo haver trabalhos não registrados no Banco de Teses. Além 

disso, a busca pelo assunto Psicologia do Desenvolvimento com o filtro “Todas as 

palavras” não assegura que os trabalhos tratem de temas da Psicologia do 

Desenvolvimento nem mesmo que tenham sido produzidos em PPGs em Psicologia. 

Tendo em vista tais limitações, foi necessário realizar uma série de filtragens sobre o 

material para que análises mais acuradas pudessem ser empreendidas. Por fim, em 

bases de dados como esta, que pode ser permanentemente atualizada, os dados 

mais antigos tendem a ser mais fidedignos que os mais recentes, pois os PPGs têm 

a possibilidade de, ao longo do tempo, diagnosticar ausências e inserir no sistema 

trabalhos produzidos anteriormente e que haviam sido “esquecidos”. 

Realizamos também uma redução do material, correspondendo ao recorte temporal 

2007-2009, em consonância com a padronização trienal encontrada nos 
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documentos oficiais da CAPES, que contêm avaliações periódicas da produção em 

PPGs.  

Do universo de 5.500 produções, entre teses e dissertações, localizadas pela busca 

no Banco de Tese da CAPES pelo assunto Psicologia do Desenvolvimento, no filtro 

“Todas as palavras”, destacamos 4.016 dissertações. Sobre este material, já 

reduzido, identificamos, entre os anos de 2007-2009, 303 dissertações produzidas 

no ano de 2007, 343 dissertações no ano de 2008 e 340, no ano de 2009, 

totalizando 986 trabalhos (Apêndice II).  

A partir desse quadro, passamos a considerar critérios para a seleção do material 

coletado. Os seguintes aspectos foram considerados nos Resumos das 

dissertações: 1. Ocorrência do termo Psicologia na Área do Conhecimento; 2. O 

termo Desenvolvimento sugerir aderência ou vinculação às temáticas da Psicologia 

do Desenvolvimento e 3. Ter sido produzida em um PPG em Psicologia. O objetivo 

das filtragens foi reduzir tal montante às produções na Área da Psicologia, cujos 

desdobramentos teóricos, metodológicos e seus objetos estivessem vinculados aos 

estudos em Psicologia do Desenvolvimento, produzidos em PPGs de Psicologia no 

Brasil. Como poderá ser melhor explicitado a seguir, tais filtragens foram realizadas 

processualmente, seguindo a ordem estabelecida acima. 

Filtro I: Termo Psicologia na Área do Conhecimento: ao explorar os 986 resumos, 

verificamos que grande parte dessas produções não se referia à Área “Psicologia” e 

tampouco pôde ser identificada como pertencente à Subárea “Psicologia do 

Desenvolvimento”. Esclarecemos que a unidade “Área(s) do conhecimento” 

encontra-se nos Resumos do Banco de Teses da CAPES e que tal especificação 

não corresponde nem aos nomes dos programas, nem às áreas de concentração, 

nem às linhas existentes nos PPGs em Psicologia. Tendo em vista essas questões, 

realizamos uma filtragem na qual o termo Psicologia deveria aparecer na “Área do 

Conhecimento”, tendo sido considerado também o termo psicológica30, uma vez que 

ela também sugere aderência à produção em Psicologia. Objetivamos, assim, 

assegurar que as dissertações estivessem relacionadas à Psicologia. 

                                    
30 A inclusão desse termo se justifica por um motivo simples: ao explorar o material, encontramos a 
explicitação de uma Área do conhecimento descrita como “Tratamento e prevenção psicológica”, 
sendo o termo psicológica, o único encontrado, além de Psicologia, no que se refere a aderência à 
Psicologia.  
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Com esta restrição, foram descartadas 613 dissertações, chegando ao número de 

373 trabalhos (Apêndice III). Sobre os Resumos excluídos, sublinhamos que os 

termos Psicologia e Desenvolvimento apresentam ocorrências em diversas outras 

áreas do saber, não estando restritos à Psicologia. Dos 613 Resumos, encontramos 

trabalhos em que ambos os termos estão presentes na Área da Educação, que 

comparece de forma substancial com 211 ocorrências; Enfermagem, com 51; 

Administração, com 40; Medicina, com 36, dentre outras áreas (Apêndice IV). 

Filtro II: Termo Desenvolvimento vinculado à Psicologia do Desenvolvimento: dos 

373 Resumos de dissertações que apresentam o termo Psicologia ou psicológica na 

“Área do Conhecimento”, foi realizada uma nova filtragem cujo objetivo foi averiguar 

a sua vinculação à Psicologia do Desenvolvimento. Esse procedimento 

compreendeu a leitura de todos os Resumos de cada uma das 373 dissertações, 

resultando na redução do nosso universo a 212 dissertações (Apêndice V).  

Para estabelecer se um Resumo tinha ou não aderência à Psicologia do 

Desenvolvimento, partimos de alguns critérios. Como foi abordado no capítulo 

anterior, não há uma definição consensual para a Psicologia do Desenvolvimento. 

Podemos, entretanto, verificar alguns pontos-chave: a Psicologia do 

Desenvolvimento compreende o estudo das mudanças que ocorrem ao longo da 

vida (OVERTON, 2006; NEWCOMBE, 1999; BIAGGIO, 1975), sejam elas 

observadas a partir de estágios ou fases (OVERTON, 2006), seja através da 

modificação das estruturas físicas e neurológicas, dos processos de pensamento, 

emoções, interações sociais (NEWCOMBE, 1999), considerando assim, tanto 

processos intra-organísmicos quanto eventos ambientais que influem nesses 

processos (BIAGGIO, 1975). De acordo com Mota (2005), Desenvolvimento refere-

se, em Psicologia, a estudos do contexto socio-histórico em relação com variáveis 

cognitivas, afetivas, biológicas ou sociais, internas ou externas que afetam o 

Desenvolvimento ao longo do ciclo de vida. 

A partir da amplitude dessas formulações, consideramos dissertações em Psicologia 

do Desenvolvimento aqueles Resumos que contivessem nos “Título”, “Palavras-

chave”, “Área do conhecimento” ou “resumo”: 1. O termo Psicologia do 

Desenvolvimento; 2. O termo Desenvolvimento humano; 3. O termo 

Desenvolvimento articulado a processos específicos de aquisição de habilidades ou 
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competências no curso da vida; 4. O termo Desenvolvimento articulado a etapas, 

períodos ou fases da vida, estabelecido a partir de contextos específicos; 5. O termo 

Ciclo Vital (Apêndice VI). 

Filtro III: Pertencer a PPG em Psicologia: conforme apontamos anteriormente, ao 

realizar as buscas no Banco de Teses da CAPES, observamos que essa plataforma 

permite apenas localizar trabalhos a partir de alguns filtros (autor, assunto, 

instituição, nível ou ano), sem que possa ser especificado o PPG no qual os 

trabalhos estão inseridos. Devido a essa limitação, não era possível afirmar que as 

212 dissertações selecionadas tivessem sido produzidas em PPGs em Psicologia. 

Como o objetivo desta pesquisa foi avaliar quadros teóricos e escolhas 

metodológicas em dissertações sobre Psicologia do Desenvolvimento, produzidas 

em PPGs do campo da Psicologia no Brasil, foi necessário realizar nova filtragem 

dos dados, assegurando que esses resumos tivessem sido produzidos em PPGs de 

Psicologia. Para tanto, examinamos os currículos dos autores na Plataforma Lattes, 

onde foi realizada checagem do PPG em que a dissertação estava inserida. Dessa 

filtragem, chegamos a 153 Resumos de dissertações.  

Novamente, dirigimos o nosso olhar aos Resumos das dissertações excluídas, com 

o propósito de identificar a diversidade de PPGs que produzem dissertações sobre 

temas que supostamente estão vinculados à Psicologia do Desenvolvimento. 

Observamos ocorrências de pesquisas sobre Desenvolvimento Humano em PPGs 

de Educação, Odontopediatria, Administração, Arquitetura, Economia Doméstica, 

Enfermagem, Letras, Serviço Social, Saúde Pública, dentre outros. Esses achados 

parecem ratificar o interesse de diversos campos sobre o tema do Desenvolvimento 

Humano, demonstrando seu caráter intrinsecamente interdisciplinar. 

Abaixo, encontra-se o fluxo geral das filtragens realizadas, partindo do montante 

inicial de trabalhos encontrados em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil até 

chegar ao corpus analisado nesta dissertação. 

Figura 1 Fluxo de filtragem das produções em Psicologia do Desenvolvimento 1987-
2011 
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Do processo exploratório descrito acima, delimitamos o corpus da nossa pesquisa, 

os 153 Resumos de dissertações em Psicologia do Desenvolvimento disponíveis no 

Banco de Teses da CAPES nos anos de 2007, 2008 e 2009.  

Neste estudo, estabelecemos algumas unidades de análise, o que o caracteriza 

como do tipo incorporado. Para Yin (2005), “De qualquer maneira que as unidades 

sejam selecionadas, o projeto resultante seria denominado projeto de estudo de 

caso incorporado” (ibid., p. 65). Destacamos que foi nosso objetivo produzir análises 

dos dados tanto a partir de unidades previstas quanto de outras construídas durante 

o contato com o campo. Essas unidades nos auxiliaram a atingir as duas Categorias 

do estudo: aspectos teóricos e aspectos metodológicos das dissertações. 

Com as informações contidas nos Resumos, construímos um Banco de Dados 

inicial, composto pela unidade incorporada de análise nomeada Informações Gerais 

sobre as dissertações, na qual foram destacados os seguintes dados: ano de 

defesa, autor, orientador, instituição, palavras-chave, área do conhecimento, linha de 

pesquisa, agência financiadora, dependência administrativa (Federal, Estadual ou 

Municipal, pública ou particular), banca examinadora e resumo (Apêndice VII). 
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Ressaltamos que tais categorias estão nomeadas desta maneira nos formulários do 

Banco de Teses da CAPES.  

 

3.2. CARACTERIZANDO O CAMPO: UM PROCESSO DESCRITIVO-ANALÍTICO 

O momento seguinte deste estudo correspondeu à etapa descritivo-analítica, cujo 

objetivo foi descrever e analisar os resumos das dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento, a partir de dados e informações coletados na primeira etapa.  

Após ter realizado o mapeamento e a caracterização das dissertações a partir da 

análise e descrição da unidade incorporada Informações Gerais sobre as 

dissertações, passamos às duas categorias específicas: Quadros Teóricos e 

Escolhas Metodológicas. O procedimento adotado para a coleta foi a leitura dos 153 

Resumos das dissertações e, posteriormente, a seleção dos dados referentes aos 

aspectos teórico-metodológicos. Tais informações permitiram realizar correlações 

entre temas mais recorrentes e Região ou Estado onde há esse predomínio; 

referencial teórico e instituições que mais se servem dessas teorizações para 

construção de projetos de pesquisa; principais agentes do campo (orientadores e 

examinadores) e principais escolhas metodológicas que realizam.  

O campo do Resumo que mais oferece informações teórico-metodológicas sobre as 

dissertações é o resumo propriamente dito, podendo ser complementadas, às vezes, 

com a leitura do Título e das Palavras-Chave. Ao realizar a leitura do material, 

percebemos que há resumos que apresentam com clareza todos os dados relativos 

a quadros teóricos e escolhas metodológicas, porém está longe de constituir uma 

regra geral. Há uma quantidade considerável de resumos em que informações 

teórico-metodológicas não são mencionadas. 

A forma como o preenchimento dos Resumos é realizada no sistema on line 

representa, por vezes, um obstáculo para investigações que os tomam por fonte 

principal para coleta de dados. Isso em parte ocorre porque não há qualquer trava 

no sistema de preenchimento que obrigue a preencher todos os itens do Resumo, 

ou preencher completamente cada um deles, antes de passar ao seguinte. Desse 

modo, há falta de informações e muitas delas estão incompletas. 
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A coleta e posterior organização do material relativo às categorias “Quadros 

teóricos” e “Escolhas metodológicas” foram realizadas duas vezes, a partir de 

abordagens distintas. A seguir, explicitaremos o modo como essas aproximações ao 

corpus de investigação foram feitas, esclarecendo e justificando como as nossas 

posições foram se modificando a partir do contato e maior conhecimento da 

realidade empírica. Assim, também seguimos Bourdieu para quem “En el trabajo de 

investigación empírica la construcción de un campo no se efectúa por un acto de 

imposición” (2005, p. 154)31. 

Inicialmente, conduzimos a coleta de dados com foco em algumas unidades 

referentes às duas categorias previstas. Para a categoria “Quadros teóricos”, a 

coleta foi orientada pelas unidades “Tema”, “Objeto”, “Referencial teórico”. Por sua 

vez, a categoria “Escolhas metodológicas” partiu da observação das unidades 

“Desenho de pesquisa”, “Técnicas” e “Instrumentos”. Da leitura dos 153 Resumos, 

retiramos apenas as informações autodeclaradas pelos autores/instituições, visando 

reduzir possíveis vieses de interpretação e organização de tais informações. 

Após a coleta, organizamos os dados quanto às unidades “Tema” e “Objeto” de 

acordo com critérios que permitissem seu agrupamento. Por entender que é a partir 

dos temas que os objetos são recortados, servirmo-nos dos mesmos eixos temáticos 

para tratar de ambas as unidades. As informações foram organizadas segundo seis 

eixos, retirados de um estudo realizado por Seidl-de-Moura e Moncorvo (2006) em 

que os autores agrupam os principais temas das linhas de investigação dos grupos 

de pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento cadastrados no DGPB. São eles: 1. 

Processos de desenvolvimento no ciclo vital; 2. Contextos de desenvolvimento / 

Família e desenvolvimento; 3, Desenvolvimento cognitivo, da linguagem e 

aprendizado de matemática; 4. Desenvolvimento afetivo e sociocognitivo; 5. Gênero 

e desenvolvimento; 6. Desenvolvimento e saúde. Em acréscimo, criamos a categoria 

7, intitulada “Intervenção terapêutica no desenvolvimento”, referente ao impacto / 

resultado de intervenção terapêutica no processo de desenvolvimento, avaliação de 

intervenção e seus benefícios/prejuízos no desenvolvimento. Apenas esta categoria 

foi estabelecida por nós, sendo sua constituição justificada pela recorrência de 

                                    
31 “No trabalho de investigação empírica, a construção de um campo não se efetua por um ato de 
imposição”. 
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trabalhos nesse eixo e que não puderam ser “encaixados” nos eixos descritos pela 

literatura.  

Os dados são tão variados e distintos que, muitas vezes, sentimo-nos impedidos de 

realizar uma organização precisa que abarcasse toda a pluralidade encontrada entre 

os temas e objetos nos resumos. Apesar de utilizarmos a itemização proposta por 

Seidl-de-Moura e Moncorvo (2006), muitas vezes nos apercebíamos buscando 

inserir temas e objetos em uma categoria preestabelecida sem que o material 

destacado permitisse, plenamente, realizar tal indexação. Por exemplo: encontramos 

em alguns resumos temas e objetos que tratam da aprendizagem e dos processos 

educativos a partir de variados contextos, estudos que não caberiam – salvo o 

esforço de fazê-lo caber – no eixo “Desenvolvimento cognitivo, da linguagem e do 

aprendizado da matemática”. O foco desses trabalhos, em grande parte, está nas 

condições de aprendizagem e não nos efeitos ou consequências cognitivas dela.  

Os dados quanto ao “Referencial teórico” foram enumerados e organizados de 

acordo com a sua ocorrência. O mesmo procedimento foi utilizado para aqueles 

referentes às unidades “Instrumentos” e “Desenho de pesquisa”. Por fim, no que 

tange à unidade “Técnica”, agrupamos seus resultados em “Técnica única” ou 

“Multitécnicas”.  

Como apontamos anteriormente, o procedimento de coleta realizado nesse primeiro 

momento selecionou apenas o material autodeclarado pelos autores/instituições. 

Com essa abordagem, aqueles resumos cujas informações teórico-metodológicas 

não estavam claramente explicitadas foram categorizados como “Não informado”. 

Feito isso, observamos que, em quase metade dos Resumos, esses dados estavam 

ausentes, o que nos fez repensar tanto a forma de realizar a busca por informações, 

pautada em unidades de análise preestabelecidas, quanto a maneira de organizar 

os achados a partir de categorias criadas por outros autores e estudos.  

A partir desses primeiros achados, foi necessário regressar ao campo, com novas 

categorias e uma distinta compreensão quanto aos dados coletados. Esse retorno, e 

consequente retomada da construção do objeto de pesquisa – ou uma nova tomada 

de posição, para usar a expressão de Bourdieu (2004b) – foi realizado devido a 

alguns motivos. O primeiro deles diz respeito à atitude de reflexividade proposta por 
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Bourdieu. Segundo ele, tal reflexividade inclui uma necessária vigilância no sentido 

de não tomar como resultados nossos próprios interesses, vieses ou pressupostos. 

Notamos, também, que, ao analisar apenas a presença de dados teórico-

metodológicos declarados nos Resumos, sem que a ausência dessa informação 

fosse investigada, estávamos apoiados na crença de que tais dados seriam 

verídicos, servindo para que a “realidade” fosse “retratada”. Partíamos, desde essa 

perspectiva, de um simplista binarismo: a autodeclaração asseguraria a existência 

do dado; por sua vez, a não declaração, o invalidaria. 

Sabemos, contudo, que nossas representações e expectativas sobre o mundo não 

são reflexo de uma realidade única e fixada. Para Bourdieu, “o real é relacional” 

(2007, p. 16), isto é, não existe a realidade “em si”, independente das práticas. 

Bourdieu localiza esses modos de apreensão substancialistas no senso comum, 

materializando-se, por exemplo, no racismo, que identifica atividades ou gostos de 

indivíduos ou grupos num determinado momento e lugar como propriedades 

substanciais, inscritas numa essência dada, seja ela biológica ou cultural. 

Desse modo, vimos que restringir os dados apenas àqueles autodeclarados nos 

faria perder parte do material. O não declarado é assim conformado e categorizado 

por algum motivo. Compreender o que subjaz àquilo que está colocado como uma 

realidade objetiva (VASCONCELLOS, 2002) representa a própria análise. 

Pensamos, então, que observar com mais insistência a ausência de dados e suas 

possíveis causas nos resultaria mais produtivo já que, ao pensar relacionalmente, ou 

seja, tomar os dados em um contexto ou implicados numa realidade da qual foram 

extraídos, compreenderíamos outros fatores que interferem no campo: “[...] 

sabendo-se como é a realidade de que se abstraiu um fragmento e o que dela se 

faz, se podem pelo menos desenhar as grandes linhas de força do espaço cuja 

pressão se exerce sobre um ponto considerado” (BOURDIEU, 2012, p. 31). 

Partindo dessas elaborações iniciais, somente possibilitadas pela aproximação ao 

campo, passamos para uma nova exploração. Norteamos a coleta a partir de uma 

categoria única, “Aspectos teórico-metodológicos”, a partir da qual recolhemos 

dados quanto às unidades “Título”, “Palavras-chave”, “Objeto”, “Referencial teórico”, 

“Objetivos” e “Métodos” (Apêndice VIII). Analisar características teórico-

metodológicas de um possível subcampo da Psicologia a partir de uma única 
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categoria de análise obedeceu também ao postulado bourdieusiano (ibid.) referente 

à sua proposição de método de investigação – sociológica, devemos sublinhar – 

para o qual é mais proveitoso partir de um quadro de caracteres pertinentes a um 

conjunto, ou seja, informações sobre o objeto, que abordar ou investigar traços não 

necessariamente presentes. Assim, não poderíamos identificar os quadros teóricos e 

escolhas metodológicas através de unidades preestabelecidas a partir, apenas, do 

nosso interesse de investigação. Ou seja, se o nosso objeto é parte da produção em 

Psicologia do Desenvolvimento, analisado através dos Resumos das dissertações 

produzidas sobre essa rubrica no Brasil, é indispensável saber se estas informações 

estão presentes nos resumos. Em outras palavras: uma coisa é a ausência ser 

significativa, porque um importante dado falta; outra situação é supor que um dado 

deveria estar ali, a priori, sem vinculação com o material empírico. 

Decidimos assim averiguar se as unidades inicialmente formuladas aproximavam-se 

ou não daquilo que manuais de estilo e normas acadêmicas indicam para compor 

um resumo acadêmico. Servimo-nos da normatização NBR 6028 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003) e de manuais disponibilizados por 

universidade federais brasileiras, os quais destacam o tipo de informação que deve 

estar presente nos resumos: objeto, objetivos, estado da arte ou revisão da literatura 

sobre o tema, métodos, resultados e discussão.  

Após a realização da nova coleta, cada unidade – Título, Palavras-chave, Objeto, 

Referencial teórico, Objetivos e Métodos – foi separada em quadros únicos e, uma a 

uma, lida repetidamente, até que pudéssemos estabelecer suas características. 

Após serem identificadas nominalmente, iniciamos um processo de síntese. A 

seguir, esclarecemos o que pôde ser sintetizado de cada uma das unidades. 

Ao nos debruçarmos sobre a leitura e análise dos Títulos, percebemos que, de 

acordo com a normatização (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2003) e o que efetivamente foi encontrado, algumas características relacionais 

podiam ser destacadas. Buscamos comparar o Título com Objeto, Referencial 

teórico e Método quanto explicitamente declarados e, caso contrário, procedemos 

através de indícios de formulação de tais elementos. Visávamos, assim, evidenciar 

os aspectos teórico-metodológicos enfatizados a partir dessa unidade, o Título. 

Essas correlações foram propostas, levando em consideração que um título de 
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trabalho acadêmico seria o menor resumo possível de um trabalho (GUIA PARA 

PREPARAÇÃO DE ARTIGOS, 2004, p.12). De acordo com Santos (2013, p. 115), “o 

título traduziria coerentemente o conteúdo do trabalho, sua concisão facilitaria a 

indexação e a busca, evitando palavras redundantes ou desnecessárias”. 

Contrastamos, também, essas informações com os dados referentes às unidades 

“Método” e “Referencial teórico”, estabelecendo sínteses mais integradas e 

relacionais. A partir dessa comparação, poderíamos indicar, por exemplo, que 

Resumos cujo Referencial teórico é claramente explicitado inserem nos Títulos dos 

trabalhos tal informação. Orientamos nossa análise dessa maneira, compreendendo 

que não deve haver solução de continuidade entre os diversos elementos que 

compõem um Resumo (inclusive internamente no resumo, propriamente dito). 

Sobre a unidade Palavras-chave, inicialmente, devemos esclarecer que aqui 

tomamos os termos Palavra-chave e descritor como sinônimo, embora em certos 

ambientes acadêmicos e na própria ABNT haja relativa controvérsia sobre isso. O 

termo Descritor é utilizado para referir-se ao vocabulário controlado e hierarquizado 

de termos catalogados em relações com outros descritores e fixados em bases de 

dados públicas como MEDLINE, na área de saúde. De acordo com a ABNT, a 

Palavra-chave “Representa o conteúdo do documento, escolhida, preferencialmente, 

em vocábulo controlado” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2003). Talvez por ser um termo mais flexível e menos controlado, a ABNT utiliza nas 

normas o termo Palavra-chave. 

Consideramos relevante sublinhar a importância de bem manejar essa ferramenta, 

nem sempre conscientemente trabalhada nos Resumos de teses e dissertações. O 

conjunto de Palavras-chave permite localizar ou não um tema de pesquisa na rede 

WEB, notadamente no Banco de Teses da CAPES, na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT)32 e nas bases eletrônicas especializadas como SciELO, Bireme, 

MEDLINE, LILACS, PAHO, BVS etc. 

                                    
32 Disponível em: <http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/biblioteca-
digital-Brasileira-de-teses-e-dissertacoes-bdtd/apresentacao>. Acesso em 3 jan. 2013. 
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No nosso caso, as Palavras-chave passaram um por levantamento nominal para 

verificação de possíveis recorrências dos termos. Pensamos, ao fazê-lo, que a 

recorrência de determinados descritores poderia sugerir algo da especificidade de 

um subcampo, já que as escolhas, desde a perspectiva bourdieusiana, não são 

aleatórias, mas arbitradas internamente e naturalizadas, tornando-se habitus 

(disposições incorporadas). Posteriormente, identificamos características quanto à 

escolha desses termos. Guiamos nossa análise pelos seguintes aspectos: 

a) Conexão entre Palavras-chave e Título, fornecendo informações 

complementares sobre o trabalho;  

b) Utilização do termo Psicologia do Desenvolvimento e seus correlatos, 

como Ciclo de Vida, entre as Palavras-chave, declarando sua aderência 

de forma direta. Além dessa indicação de adesão a um campo ou 

subcampo, anotamos indícios de referência à Psicologia do 

Desenvolvimento, realizada com a utilização de descritores de fases ou 

etapas do desenvolvimento; família, adoção e parentalidade; ou temas, 

conceitos e conteúdos comumente atribuídos às pesquisas em Psicologia 

do Desenvolvimento, tais como “Apego” e “Brincadeira”;  

c) Presença de Referencial teórico, indicando marco teórico ou possíveis 

referências utilizadas na delimitação do objeto e/ ou na análise dos dados. 

Observamos, também, se, entre as Palavras-chave ou no próprio resumo, 

nomes de autores de referência foram utilizados. Esta observação deve-

se ao fato de que nem sempre estão claros os limites entre marco teórico 

e estado da arte num trabalho acadêmico. Desse modo, buscamos 

identificar, através da sinalização de autores da revisão, indícios do marco 

teórico naqueles resumos nos quais esse dado não apareceu explicitado; 

d) Indicações quanto ao Método utilizado e seus instrumentos e técnicas. 

A sistematização da Unidade Objeto, a partir de eixos temáticos já existentes na 

literatura, como pontuado anteriormente, também foi repensada por nós. 

Consideramos que, se nos servíssemos de percepções anteriormente formuladas 

por autores em Psicologia do Desenvolvimento, ou seja, cristalizadas e 

sistematizadas por agentes desse suposto subcampo, não faríamos mais que 

regurgitar, ou, em termos bourdieusianos, reproduzir crenças compartilhadas, as 

quais implicitamente trazem consigo estratégias, intrínsecas ao campo, de acúmulo 
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e manutenção de capital simbólico33. Dessa forma, o processo de agrupamento dos 

objetos se deu a partir da leitura sistemática do material, que nos permitiu identificar 

algumas similaridades com o que está relatado na literatura.  

A partir da organização das características comuns entre eles, propusemos os 

seguintes eixos: 

1. Contextos e condições de saúde no desenvolvimento humano: agregam 

estudos sobre transtornos; adoecimentos e seu impacto sobre o processo 

de desenvolvimento; condições subjetivas de pais, cuidadores e 

profissionais de saúde no tratamento de indivíduos com necessidades 

especiais em decorrência de enfermidades ou diagnósticos clínicos; 

2. Processos educativos, contextos de aprendizagem e fatores 

sociocognitivos: enfatizam a interação entre aspectos sociais e cognitivos 

e a educação e aprendizagem, dos contextos primários de educação até 

o universitário; diversos modos de educar e suas consequências; estudos 

sobre os efeitos de determinados contextos educacionais sobre a atuação 

de professores; formação continuada do professorado; aspectos 

singulares de resiliência em estudantes provenientes de contextos 

precários de desenvolvimento; objetos que versam sobre a superdotação; 

3. Parentalidade, relações familiares e contextos de desenvolvimento: tratam 

de impactos sobre a parentalidade e estilos parentais em decorrência de 

contextos desenvolvimentais específicos; paternidade e maternidade 

vivenciadas em condições peculiares, como determinadas condições de 

saúde, estudo ou trabalho; significados e sentidos das experiências de ser 

mãe e pai; 

4. Risco, vulnerabilidade e proteção no desenvolvimento adolescente: 

fatores de risco e proteção; intervenções e possibilidades de melhoria das 

condições de desenvolvimento; estudo sobre ambientes supostamente 

desfavoráveis ao desenvolvimento dito normal, (favela, baixa renda, 

escolaridade prejudicada e consumo de substâncias psicoativas); 

                                    
33 Apesar dessa compreensão, os eixos temáticos previamente estabelecidos pela literatura do 
campo nos serviram como ponto de partida para a leitura e organização do material. 
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ilegalidade e confronto com a lei, bem como medidas punitivas a jovens 

infratores e impacto sobre o desenvolvimento; 

5. Interações, processos e contextos de desenvolvimento na infância: 

desenvolvimento infantil, compreendido através de diferentes 

perspectivas. O eixo concentra os temas da institucionalização da infância 

e seus efeitos, brincadeiras, efeitos de processos psicoterápicos ou 

intervenções nessa fase da vida, estudos sobre resiliência infantil e 

processos específicos de desenvolvimento (moral, social, entre outros); 

6. Vocação, identidade profissional e aspectos laborais no desenvolvimento: 

tratam da orientação profissional de adolescentes e sua relação e 

interação com expectativas parentais; identidade do jovem profissional e 

processos de subjetivação identitária no trabalho; capacitação para 

desenvolvimento de atividades laborais e condições de desenvolvimento 

de determinadas atividades. De forma geral, esse eixo apresenta maior 

ênfase sobre o desenvolvimento adulto, ou jovem adulto, em relação com 

a atuação no mundo; 

7. Sexualidade e gênero no ciclo desenvolvimental: ênfase em experiências 

sexuais em diferentes etapas do desenvolvimento e diferentes 

percepções a partir dos gêneros; impacto do abuso sexual ou exercício 

sexual na infância e adolescência; relações de gênero vinculadas a 

processos laborais e papéis sociais; estratégias sexuais e comportamento 

de flerte na escolha de parceiros; 

8. Aspectos conceituais e epistemológicos: produção do conhecimento em 

Psicologia do Desenvolvimento; aspectos epistemológicos de estudos 

sobre infância e adolescência; análise da produção de conhecimento 

sobre as rubricas anteriormente citadas; estudos conceituais sobre 

desenvolvimento humano; 

9. Envelhecimento e processos de mudanças no ciclo vital: sistematização 

de objetos de investigação com foco na velhice; efeitos da aposentadoria; 

percepções de indivíduos sobre o processo de envelhecimento; perdas, 

perspectivas, planejamento ou projetos de vida; 

10. Padronização, normatização e validação de testagem psicológica no ciclo 

vital: aplicação de testes em determinados estágios do desenvolvimento 
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no ciclo vital, tanto para estabelecer comparações (infância, adolescência, 

adultez, envelhecimento), quanto para validar e normatizar instrumentos; 

Como tais nomeações deixam transparecer, o termo “contexto” advém como 

componente em quatro dos 10 eixos. Isso se deve à compreensão, já difundida e 

assimilada no campo, de que tais objetos de investigação não se resumem a 

modificações nas faixas etárias ou etapas estanques, mas se aproximam, cada vez 

mais, da análise da interação entre organismo e contexto.  

Com a organização dos objetos, pudemos visualizar os principais temas abordados 

neste corpus. A partir dessa descrição, respondemos a uma das perguntas iniciais 

que incitaram a produção desta pesquisa, a saber: quais os principais temas que 

vêm sendo investigados sob a rubrica Psicologia do Desenvolvimento no Brasil? 

Para analisar o Referenciais teórico presente nos resumos, fizemos um 

levantamento de termos que indicassem determinada(s) teoria(s) ou explicitassem 

autores reconhecidos pelo campo ou pela tradição mais ampla em qualquer campo 

do conhecimento, com especial interesse para os autores da Psicologia, ressaltando 

recorrência de utilização. Esses referenciais foram agrupados em “Referencial único” 

e “Referenciais múltiplos”. Cabe a ressalva de que essa primeira análise se realizou 

sobre os Referenciais declarados de forma precisa e objetiva nos resumos. 

Quanto ao Referencial não explicitado claramente, identificamos e descrevemos três 

modalidades: 1. Não explicita referência teórica; 2. Apresenta conceitos, a partir dos 

quais pudemos supor o quadro teórico utilizado; 3. Referenciais teóricos não 

especificados explicitamente, mas que podiam ser destacados indiretamente. 

As sínteses realizadas sobre Método foram feitas de forma similar àquelas 

realizadas com os Referenciais teóricos. Inicialmente, identificamos os métodos 

declarados de forma explícita no resumo, subdivididos em “Método único” e 

“Métodos múltiplos”. Posteriormente, observamos os resumos cujos métodos não 

estavam declarados, identificando: 1. Ocorrência de trabalho cujo método não é 

explicitado de nenhuma maneira; 2. Aquele cuja informação metodológica pode ser 

suposta através do que foi enunciado, através de instrumentos ou técnicas, por 

exemplo; 3. Método inferido pela descrição do trabalho. 
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Os Objetivos encontrados foram analisados a partir de um único critério: informar, 

com clareza, a ação a ser realizada. Partimos, nesta análise, do pressuposto de que, 

em pesquisas chamadas de qualitativas deve-se manter a investigação aberta e 

emergente, sugerindo a utilização de verbos de ação como “descrever”, “entender”, 

“desenvolver”, “examinar o significado de” ou “descobrir”. As declarações de objetivo 

em pesquisas ditas quantitativas “diferem consideravelmente dos modelos 

qualitativos em termos de linguagens e foco nas variáveis ou nas construções 

relacionadas ou de comparação” (CRESWELL, 2007, p. 106), sendo representadas 

por ações que conectam as variáveis independente e dependente do estudo, 

podendo ser identificadas em objetivos em que se pretende identificar a relação 

entre variáveis ou comparar grupos distintos. Assim, identificamos os verbos de ação 

empregados, para verificar tipo de ação; repetições; se os mais utilizados guardam 

relação entre si; se poderiam indicar interesses dos agentes sobre os objetos 

abordados, desde perspectivas emergentes ou de comparação de variáveis. 

Este conjunto de informações, somatório das etapas exploratória e descritiva, 

permitiu propor algumas respostas aos problemas iniciais mencionados na 

introdução desta dissertação e levantar uma nova pergunta, como veremos a seguir.  

Esta etapa discutiu organização, mapeamento e caracterização das abordagens 

teórico-metodológicas, tendo sido realizadas, também, outras análises nas quais 

comparamos nossos achados com dados encontrados na literatura, relativos aos 

quadros teóricos e escolhas metodológicas em artigos, grupos e linhas de pesquisa. 

Observamos ainda mudanças em alguns eixos temáticos, neste recorte temporal, 

representando tendências e possíveis direcionamentos na produção de 

conhecimento em Psicologia do Desenvolvimento. 

 

 

3.3. A INTERPRETAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DO CONCEITO DE CAMPO 

BOURDIEUSIANO: UMA DIREÇÃO PARA A ANÁLISE DOS DADOS  

Após a exploração e descrição dos Resumos das dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento, o que nos proporcionou extrair indícios da conformação do campo 
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e suas lutas internas de filiação, manutenção, reprodução e até mesmo tentativas de 

subversão, novas questões emergiram, trazendo discussões sobre a configuração 

desse suposto subcampo e sua estrutura. Quando nos referimos a subversões, 

estamos seguindo Bourdieu que compreende qualquer campo social e, 

especificamente o científico como espaço legítimo de lutas e concorrência. 

Como espacio de fuerzas potenciales y activas, el campo es también 
un campo de luchas tendientes a preservar o transformar la 
configuración de dichas fuerzas. Además, el campo como estructura 
de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza subyace y guía a 
las estrategias mediante las cuales los ocupantes de dichas 
posiciones buscan, individual o colectivamente, salvaguardar o 
mejorar su posición e imponer los principios de jerarquización más 
favorables para sus propios productos. Las estrategias de los 
agentes dependen de su posición en el campo, esto es, en la 
distribución del capital específico y de la percepción que tengan del 
campo según el punto de vista que adopten sobre el campo como 
una visión desde un punto en el campo (2005, p. 155-6)34. 

 

Ademais, em relação à possibilidade de reconstruir uma conformação específica, 

ainda que parcial e enviesadamente por conta do ponto de vista implicado do 

investigador, Bourdieu nos adverte: “Hay historia sólo en la medida en que la gente 

se rebela, resiste, actúa. Las instituciones totales — asilos, prisiones, campos de 

concentración — o los estados dictatoriales son intentos de instituir un fin de la 

historia” (2005, p. 157)35. 

Para empreender análises coerentes com o nosso marco teórico, retornamos aos 

dados com novas questões, a partir de uma visão mais clara da produção 

específica, agora mapeada e descrita, compreendendo que não há algo cristalizado 

como produção especificamente científica, pois a prática dos agentes encontra-se 

constantemente atravessada por interesses políticos, financeiros, de prestígio 

                                    
34 “Como espaços de forças potenciais e ativas, o campo é também um campo de lutas que tendem a 
preservar ou transformar a configuração dessas forças. Ademais, o campo como estrutura de 
relações objetivas entre posições de força subjaz e guia as estratégias mediante as quais os 
ocupantes dessas posições buscam, individual ou coletivamente, salvaguardar ou melhorar sua 
posição e impor os princípios de hierarquização mais favoráveis para seus próprios produtos. As 
estratégias dos agentes dependem de sua posição no campo, isto é, na distribuição de capital 
específico e da percepção que tenham do campo, de acordo com o ponto de vista que adotem sobre 
o campo como uma visão desde um ponto do campo”.  

35 “Existe história apenas na medida em que as pessoas se rebelam, resistem, atuam. As instituições 
totais – asilos, prisões, campos de concentração – ou os estados ditatoriais são tentativas de instituir 
um fim da história”. 
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pessoal ou simplesmente pessoais. Por outro lado, a ação prática no campo 

científico, para Bourdieu, está longe de ser uma mera execução mecânica de 

princípios ditados pela teoria. Os limites do dado empírico desenham os limites do 

campo, estando nos objetos construídos a objetivação do sujeito investigador. 

Nesta sociologia reflexiva, não há possibilidade de pensar em qualquer tipo de 

desenvolvimento imanente da estrutura de um campo ou de uma Razão superior. 

Sobre a estruturação dos campos, notadamente o científico ou acadêmico, Bourdieu 

os compara ao funcionamento do campo político, no qual atuam tendências opostas 

e concomitantes, “[...] donde un espectro de factores relacionados con la falta de 

capital cultural entre las clases dominadas tiende a promover la concentración de 

capital político” (2005, p. 157-8)36. A presença ou ausência de determinados nomes 

ou teorias no campo não depende apenas de uma “real” problemática de 

investigações naquele lugar e naquele momento. No caso do campo acadêmico, 

lutas concorrenciais de caráter político tenderiam a mobilizar os agentes para outros 

tipos de ação e reflexão não diretamente relativos a protocolos de pesquisa.  

Para sintetizar nossa compreensão a respeito das buscas e categorização em 

unidades de análise, diremos que os dados coletados em uma única fonte (Banco de 

Teses da CAPES), reduzidos a um recorte temporal de intervalo curto, não se 

mostram suficientemente robustos para realizar análises aprofundadas sobre os 

determinantes dos comportamentos dos agentes, habitus e illusio, haja vista que 

esses conceitos, explorados por Bourdieu para evidenciar a configuração de um 

campo, remetem às disposições incorporadas por seus agentes. Para nos 

aproximarmos dessas disposições simbólicas, regras implícitas e a pertença a uma 

disputa por capital simbólico, seria necessário coletar e analisar outros dados a partir 

de fontes diversas, tais como participações em congressos e eventos, mapear a 

presença dos agentes em organizações ou associações representativas, fora, 

portanto, do escopo deste trabalho.  

De acordo com Bourdieu (2005, p. 117), 

Cada indicador de notoriedad intelectual que utilizo requirió una 
enorme cantidad de trabajo de construcción porque, en un universo 

                                    
36 “[... ] onde um espectro de fatores relacionados com a falta de capital cultural entre as classes 
dominadas tende a promover a concentração de capital político”.  
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donde la identidad se forja en gran medida mediante estrategias 
simbólicas, y descansa en el análisis final de la creencia colectiva, la 
más mínima pieza de información tenía que ser independientemente 
verificada a partir de fuentes diversas.37  

 

Com tais reduções e a partir da delimitação do corpus aos Resumos das 

dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no Brasil entre os anos de 2007 e 

2009, uma nova questão foi formulada, com o propósito de analisar o quadro desde 

a teoria dos campos: a Psicologia do Desenvolvimento seria um subcampo 

específico da Psicologia, com objetos e métodos próprios? Se sim, de que modo se 

configura, levando em consideração suas características quanto aos quadros 

teóricos e escolhas metodológicas? Lançar tais perguntas, que tem como base a 

célebre dúvida metódica cartesiana, desestabiliza a compreensão mais ou menos 

estável no campo de que há um subcampo da Psicologia do Desenvolvimento. As 

problematizações e suas consequentes perguntas, num trabalho de investigação, 

cumprem o importante papel de desnaturalizar pressupostos cristalizados e 

promover a produção de novos conhecimentos. 

Na Sociologia reflexiva de Bourdieu, o processo de naturalização é sinônimo de 

legitimação ideológica; portanto, uma produção não científica. Não se trata de uma 

luta pura e desinteressada pelo progresso do conhecimento. O processo de 

desnaturalização é também um espaço-tempo de lutas interessadas, visando 

desestabilizar certos conceitos e objetos, o que também desloca certos agentes 

competidores, que Bourdieu chama, não sem ironia, de “os especialistas”, sem 

negligenciar o papel também importante do público, isto é “os não-especialistas”. 

Em segundo lugar, esse movimento de desnaturalização sustenta-se em uma outra 

formulação de Bourdieu, para quem “[...] un campo no tiene partes, componentes. 

Cada subcampo tiene su propia lógica, reglas y regularidades, y cada estadio de la 

división de un campo [...] implica un auténtico salto cualitativo” (2005, p. 159)38. 

                                    
37 “Cada indicador de notoriedade intelectual que utilizo requereu uma enorme quantidade de 
trabalho de construção porque, em um universo onde a identidade se forja em grande medida 
mediante estratégias simbólicas, e descansa na análise final da crença coletiva, a mínima peça de 
informação tinha que ser independentemente verificada a partir de fontes diversas”. 
38 “[...] um campo não tem partes, componentes. Cada subcampo tem sua própria lógica, regras e 
regularidades, e cada estado da divisão de um campo [...] implica um autêntico salto qualitativo”.  
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Desse modo, os jogos praticados no campo, e que eventualmente produzem 

subcampos, têm como peças do tabuleiro objetos que constituem parte do capital 

simbólico do campo, e que são manejados, de modo consciente ou não, na luta por 

autonomia e, às vezes, também, contraditoriamente, pelas contingências advindas 

da tentativa de manutenção de certos elementos dominantes. Assim, “Es 

especialmente necesario, en estos casos, romper con las representaciones 

espontáneas vigentes en el mundo intelectual” (ibid., p.139)39. 

De acordo com tal ponto de vista, os agentes que se autonomeiam, naturalizando-

se, na Psicologia do Desenvolvimento, via de regra aceitaram entrar no campo 

(jogo) da Psicologia como "fracción dominada de la clase dominante" (2005, p. 

160)40. Porém, tais agentes não se submetem aos constrangimentos do campo de 

poder mais amplo de modo passivo e estável. Também eles passam a competir, de 

forma quase sempre legítima, para adquirir autoridade. Para tanto, não podem 

sujeitar-se apenas a reproduzir padrões acostumados de práticas (sejam elas 

teóricas ou empíricas). É desse modo que alguns encontram oportunidades de 

inventar novos objetos e métodos e também, como vimos neste trabalho, construir 

alianças fora do campo. Contudo, sabemos que tais alianças externas, que podem 

conduzir à formação de novos campos, só se tornam possíveis quando 

externamente certos objetos caros àquele subcampo já estão sendo compartilhados 

por outros subcampos ou campos, atraindo agentes de outros “jogos” e 

conformando novas unidades de reflexão e práticas. 

Para Bourdieu, o encontro entre intenções subversivas de uma fração dos agentes 

produtores com as expectativas de uma fração do público num determinado 

momento pode promover importantes transformações das relações que se 

desenvolvem num determinado campo intelectual mais amplo (BOURDIEU, 2008).  

No que se refere à partilha e disputa de objetos (aí incluídos marcos teóricos, 

autores de referência, estratégias metodológicas), Bourdieu toma partido da 

proposta de Bachelard (1996) ao tratar como obstáculo epistemológico a intuição 

primeira ou o senso comum. Entretanto, não se trata de uma recusa direta: 

                                    
39 É especialmente necessário, nesses casos, romper com as representações espontâneas vigentes 
no mundo intelectual”.  
40 “fração dominada da classe dominante”. 
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[...] la renuncia a la intuición de primera mano es el producto final de 
un largo proceso dialéctico en que la intuición, formulada en una 
operación empírica, se analiza y verifica o se desmiente a sí misma, 
engendrando nuevas hipótesis, de basamento cada vez más firme, 
que a su vez serán trascendidas gracias a los problemas, fracasos y 
expectativas que sacan a la luz (2005, p. 164)41. 

 

Essa questão, referente à configuração do campo, desdobra-se da hipótese de que 

concentrações em determinados aportes teórico-metodológicos bem como 

recorrência de determinados eixos temáticos, a partir dos quais agentes travam 

batalhas, indicaria, por consequência, elementos de conformação de um subcampo. 

De antemão, estamos advertidos de que a configuração de um campo ou subcampo 

não é algo dado ou natural. Como indicado na introdução deste trabalho, sua 

estrutura depende do acúmulo de capital simbólico (o que não quer dizer imaterial) 

por parte dos agentes – sejam indivíduos ou instituições (BOURDIEU, 2004a). Tais 

limites ou fronteiras, por sua vez, só se tornam verificáveis através da objetivação da 

realidade, conseguida ainda que parcialmente através do trajeto sistemático de uma 

pesquisa. Nas palavras de Bourdieu: "[...] las fronteras del campo sólo pueden ser 

determinadas por una investigación empírica. Sólo rara vez toman la forma de 

fronteras jurídicas [...], si bien siempre están demarcadas por 'barreras de ingreso' 

más o menos institucionalizadas42" (BOURDIEU, 2005, p. 154). 

A fim de realizar nossas análises, fizemos um movimento de retorno à teorização 

sobre o campo na obra de Pierre Bourdieu, buscando referências que estivessem 

mais afinadas com o material empírico. Deste modo, a revisão do marco teórico foi 

ampliada no momento da discussão dos resultados, em que acolhemos, em adição, 

elucidações sobre os objetos de interesse de um determinado campo, a noção de 

autonomia relativa e de refração dos campos, e algumas considerações sobre teoria 

e método, compreendidos desde a perspectiva Bourdieu. Tais acepções serão mais 

                                    
41 “[...] a renúncia a intuição de primeira mão é produto final de um longo processo dialético em que a 
intuição, formulada em uma operação empírica, se analisa e verifica ou se desmente a si mesma, 
engendrando novas hipóteses, de fundamento cada vez mais firme, que, por sua vez, serão 
transcendidas graças aos problemas, fracassos e expectativas que são postos a luz”. 
42 “[...] as fronteiras do campo só podem ser determinadas por uma investigação empírica. Salvo raras 
vezes, elas tomam a forma de fronteiras jurídicas [...] sempre demarcadas por ‘barreiras de ingresso’ 
mais ou menos institucionalizadas”. 
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bem exploradas, delimitadas e discutidas mais a fundo no decorrer das análises, 

entretanto, cabe, aqui, sintetizarmos as noções mais gerais desses construtos. 

O conceito de campo, como já pontuado anteriormente, atravessa toda a obra de 

Bourdieu e pode ser considerado chave para compreensão da sua teoria social. Não 

é possível, desde a sua perspectiva, estabelecer compreensões sobre um produto 

social – seja ele cultural, científico etc. –, retirando-o do seu contexto e isolando-o, 

sem que a marca de onde ele foi obtido esteja impressa (BOURDIEU, 2004a).  

Os objetos encontrados, por exemplo, em um determinado campo científico – no 

nosso caso, parte da produção científica em Psicologia do Desenvolvimento – só 

podem ser compreendidos considerando-se as tensões e lutas inerentes ao campo, 

travadas pela dominação e monopólio de capital simbólico, e aqui, mais 

especialmente, o científico ou acadêmico. Dessa forma, objetos de um campo, bem 

como problemas configurados dentro desse microscosmo, teorias adotadas e 

métodos utilizados passam a ser interpretados não como escolhas aleatórias, 

eleições personalistas e desvinculadas dos jogos de poder que ocorrem entre os 

agentes, mas como a busca dos agentes pelo reconhecimento dos seus pares-

concorrentes (BOURDIEU, 2003). “El reconocimiento socialmente marcado y 

garantizado [...] es función del valor distintivo de sus productos y de la originalidad 

[...] colectivamente reconocida a la contribución quel él aporta a lós recursos 

científicos ya acumulados43” (BOURDIEU, 2003, p. 85). 

Objeto, referencial teórico e método devem, então, ser compreendidos 

relacionalmente. A partir dessa breve elucidação das formulações de Bourdieu, 

sintetizamos que: 1. os objetos são criações que estão circunscritas a um 

determinado campo e originam-se de problemas encontrados por pesquisadores 

agentes, cujo investimento obedece à lógica implícita de acúmulo de capital; 2. As 

teorias, amarradas ao método, são entendidas como estratégias – que também 

passam pelo crivo grupal, ou seja, são de algum modo compartilhadas entre os 

agentes de um campo – que legitimam a construção de verdades científicas – ou, 

em outras palavras, dão existência e credibilidade aos objetos investigados. Sobre a 

                                    
43 “O reconhecimento socialmente marcado e garantido [...] é função do valor distintivo de seus 
produtos e da originalidade [...] coletivamente reconhecida à contribuição que ele traz aos recursos 
científicos já acumulados”. 
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necessária busca de produção de verdades, Bourdieu comenta o lugar que a palavra 

do cientista ocupa na comunidade mais ampla, o mundo social: 

Como cualquier universo social, el mundo académico es el lugar de 
una lucha acerca de la verdad del mundo académico y del mundo 
social en general. Apresuradamente, podemos decir que el mundo 
social es el lugar de luchas continuas por definir qué es el mundo 
social; pero el mundo académico tiene hoy esa peculiaridad de que 
sus veredictos y pronunciamientos están entre los socialmente más 
poderosos44 (2005, p. 116). 

 

Conforme indicado, os objetos de um campo são inerentes a ele e, por sua vez, 

conformam o campo. Poderíamos nos questionar, a partir dessa elaboração, de que 

forma as demandas externas ao campo interferem na produção de objetos e 

estratégias de investigação no campo da Psicologia, produzindo ocasionalmente 

novos interesses, objetos, métodos e, no limite, novos campos. Visamos averiguar 

com isso a maneira como produzem, constrangem ou modificam seu capital, no 

nosso caso, os seus aspectos teórico-metodológicos. 

Segundo Bourdieu (2004a), a autonomia de um campo é sempre relativa: ao mesmo 

tempo em que não se pode acreditar em uma “ciência pura”, livre de quaisquer 

imposições sociais, não é possível, também, depositar crenças no fazer acadêmico 

que se traduza, por simplista oposição binária em “ciência escrava”. Assim, o autor 

postula que as pressões externas ao campo são mediatizadas por sua lógica 

intrínseca, sendo retraduzidas e incorporadas a partir da sua capacidade de 

refração. Compreendemos, então, que quanto mais autônomo é um campo, maior a 

sua capacidade de refratar pressões ou demandas externas; em contraposição, um 

campo heterônomo “manifesta-se, essencialmente, pelo fato de que os problemas 

exteriores [...] aí se exprimem diretamente” (ibid., p. 22). 

A sociologia bourdieusiana, tributária das contribuições de Bachelard e de 

Canguilhem, entende que não é possível pensar no método apartado das condições 

materiais de cada investigação particular nem, por outro lado, de uma compreensão 

                                    
44 “Como qualquer universo social, o mundo acadêmico é o lugar de uma luta sobre a verdade do 
mundo acadêmico e do mundo social em geral. Rapidamente podemos dizer que o mundo social é 
um lugar de lutas contínuas para definir o que é o mundo social; mas o mundo acadêmico tem hoje 
essa peculiaridade de que seus vereditos e pronunciamentos estão entre os socialmente mais 
poderosos”. 
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mais ampla do que é a atividade chamada ciência, de seus pressupostos, paradoxos 

e limites. Desse modo, para Bourdieu é imperativo 

Submeter as operações da prática sociológica à polêmica da razão 
epistemológica para definir e, se possível inculcar uma atitude de 
vigilância que encontre no conhecimento adequado do erro e dos 
mecanismos capazes de engendrá-lo um dos meios de superá-lo. A 
intenção de dar ao pesquisador os meios de assumir por si próprio a 
vigilância de seu trabalho científico opõe-se às chamadas à ordem 
dos censores, cujo negativismo peremptório só pode suscitar o terror 
em relação ao erro e o recurso resignado a uma tecnologia investida 
da função de exorcismo (BOURDIEU, 2007, p. 11). 

 

Para Bachelard a investigação científica é uma posição “comprometida”, pois “É 

preciso então conhecer o método de conhecer para captar o objeto a conhecer, isto 

é, no reino do conhecimento metodologicamente valorizado, o objeto suscetível de 

transformar o método de conhecer” (BACHELARD, 1983, p. 121-2, grifos do autor). 

Todo o esforço de Bourdieu na explicitação de suas investigações empíricas vem 

nos sentido de demonstrar que conceitos e métodos não servem a não ser como 

ferramentas, que podem inclusive ser “arrancadas do seu contexto original” (2007, p. 

13), tal como a nossa investigação que retira conceitos do campo sociológico para 

aplicá-los ao campo da Psicologia. Compreende também que o saber que se pode 

produzir não é separável dos conceitos utilizados e do modo como foram manejados 

naquela investigação, ainda que possam, ou devam, retornar à teoria para 

esclarecer, contradizer ou alargar o campo e, por consequência, os campos. 

Reconhecendo que o rigor metodológico é importante ferramenta na construção de 

qualquer investigação acadêmica, ressaltamos que isso não pode ser confundido 

com uma submissão cega ao empírico. Bourdieu indica que métodos não são 

receitas de cozinha. Ele comenta: “Os que levam a preocupação metodológica até a 

obsessão nos fazem pensar nesse doente, mencionado por Freud, que passava seu 

tempo a limpar os óculos sem nunca colocá-los (2007, p. 14). 

A seguir, apresentaremos resultados e discussões do nosso estudo. 
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4. A PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: UMA 
CARACTERIZAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DOS RESUMOS DE 
DISSERTAÇÕES 

Nossos resultados foram organizados, descritos e analisados em dois momentos. 

No primeiro deles, com os dados referentes à unidade Informações gerais sobre as 

dissertações, realizamos o mapeamento das dissertações – caracterizando-as 

quanto à Distribuição anual, Esfera Administrativa (natureza jurídica), Agência 

financiadora, Instituição do Ensino Superior (IES), Estado, Região, Orientadores e 

Banca Avaliadora – e também o cruzamentos entre esses dados. 

Posteriormente, com a construção da unidade Aspectos teórico-metodológicos, 

destacamos os quadros teóricos e escolhas metodológicas, a partir da análise de 

dados referentes às unidades Título; Palavras-chave; Objeto; Referencial teórico; 

Objetivo e Método. Tal análise esteve ancorada no conceito de campo proveniente 

da sociologia reflexiva de Bourdieu. Ao denominar dessa maneira o trabalho de 

Bourdieu, que poderia ser nomeado de outras maneiras, como puramente 

Sociologia, enfatizamos dois aspectos: esta nomeação é proposta pelo próprio 

Bourdieu em uma de suas obras, Una invitación a la sociologia reflexiva (2005); 

em segundo lugar, porque reconhecemos nesse epíteto 

[...] una concepción de la ciencia activa y (auto) crítica, liberada de 
los dogmas siameses de la inmaculada concepción y del 
instrumentalismo para siempre empañado por sus orígenes, y por lo 
tanto una vía de salida fuera de la alternativa estéril entre el 
positivismo instrumental que domina la ciencia social estadounidense 
y la hermenéutica generalizada que sobrevuela la inmensa mayoría 
de otros países45 (BOURDIEU; WAQUANT, 2005, p. 7). 

 

Partimos da pergunta: é possível caracterizar a subárea da Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil como um subcampo, tal como o compreende Bourdieu? 

Por essa perspectiva, isto é, no intuito de produzir uma interpretação do material à 

luz do marco teórico, consideramos desnecessário construir uma nova seção 

apenas para este propósito. 

                                    
45 “[...] uma concepção da ciência ativa e (auto) crítica, liberada dos dogmas siameses da imaculada 
concepção e do instrumentalismo para sempre manchado por suas origens, e por tanto uma via de 
saída diferente da alternativa estéril entre o positivismo instrumental que domina a ciência social 
estadunidense e a hermenêutica generalizada que sobrevoa a imensa maioria dos outros países”. 
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Na primeira seção, Mapa das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no 

Brasil, apresentamos o contexto a partir do qual as dissertações foram 

confeccionadas, visando oferecer indícios da configuração de parte da produção 

nacional. Objetivamos, também, identificar os agentes aí envolvidos, a partir dos 

dados referentes às unidades Orientador e Banca. 

Na segunda seção, Aspectos teórico-metodológicos, pretendemos produzir um 

panorama geral, especificando características dessas produções. Discutimos 

também a forma como os elementos de um resumo científico se interligam e deixam 

ver a dinâmica dos agentes e os jogos de poder. Trazemos análises específicas à 

luz das formulações de Pierre Bourdieu, que não podem ser compreendidas sem 

referência ao contexto de produção, ou seja, inseridas no campo. Ao final, 

discutimos a Psicologia do Desenvolvimento a partir, especificamente, do conceito 

de campo. 

No decorrer das duas seções, acrescentamos informações referentes aos PPGs em 

Psicologia, obtidas em documentos da CAPES, confrontadas com resultados da 

nossa investigação. Na medida em que apresentamos os nossos achados, 

apontamos e discutimos similaridades e diferenças com os achados da literatura 

revisada sobre a produção em Psicologia do Desenvolvimento. 

Para realizar análises com as ferramentas teóricas de Bourdieu, especialmente o 

conceito de campo, novos elementos foram adicionados à discussão como a noção 

de autonomia relativa, a ideia de refração e algumas discussões sobre objeto, teoria 

e método numa pesquisa, desde a perspectiva do referido autor. Esse movimento de 

retorno à teoria se justifica pela proposta epistemológica e metodológica de 

Bourdieu. De antemão, esclarecemos que os resultados a seguir apresentados, 

referentes a parte da produção nacional em Psicologia do Desenvolvimento – 

dissertações –, não resumem, descrevem ou evidenciam a totalidade dos jogos de 

poder e de reconhecimento que podem ser estabelecidos, mantidos ou subvertidos 

em um campo científico. Os dados referentes aos agentes do campo, temas, objetos 

e escolhas teórico-metodológicas, destacados e analisados, não são os únicos a 

especificar a dinâmica de legitimação, reconhecimento e acumulação de capital 

específico; diversas outras atividades, como por exemplo, produção de artigos 

científicos, livros e capítulos de livros, coletâneas, traduções, projetos de pesquisa, 
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participação em congressos, participação em grupos de pesquisas, dentre muitos 

outros, constituem modos de inserção dos agentes no espaço social universitário, 

marcando sua história e configurando o campo. 

 

4.1. MAPA DAS DISSERTAÇÕES EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO NO 

BRASIL 

De acordo com Seixas, Coelho-Lima e Costa (2010), com a estruturação do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG), em meados da década de 1960, as 

investigações passam a ser concebidas e realizadas dentro das universidades, 

sobretudo, na PG. Como consequência dessa mudança de lócus, a produção de 

teses e dissertações passa a ser “um aspecto chave tanto da avaliação dos 

Programas, quanto de sua própria estruturação interna” (SEIXAS; COELHO-LIMA; 

COSTA, 2010, p. 61). Os autores ponderam que, devido ao processo de 

consolidação da PG no Brasil ter ocorrido, histórica e substancialmente, na região 

Sudeste, grande parte da produção de conhecimento é realizada de maneira 

dissimétrica, havendo não só centralização em certos Estados, como é o caso de 

São Paulo, como em IES específicas, a USP, por exemplo.  

Ao enfatizar a PG em Psicologia no país, Seixas, Coelho-Lima e Costa (2010) 

indicam o ano de 1966 como data para o primeiro mestrado em Psicologia com PPG 

específico em Psicologia Clínica na PUC-RJ. Quase uma década mais tarde, 

precisamente em 1974, foi lançado o primeiro doutorado em Psicologia na USP, 

cujas áreas de concentração eram Psicologias Experimental e Psicologia Escolar. 

Os autores indicam, em acréscimo, que, atualmente, essa comunidade acadêmica 

está em expansão, o que vem despertando, por parte das agências reguladoras e 

pesquisadores da área, o interesse e a necessidade de avaliar os PPGs e sua 

produção, visando “estabelecer um padrão de qualidade compatível com o seu papel 

de formação profissional e disseminação científica” (ibid., p. 67). Essa realidade, 

porém, não é específica da Psicologia; de modo geral, a expansão da PG é 

observada no contexto nacional (COSTA, AMORIM & COSTA, 2010).  

Em recente publicação (MESTRES 2012), encontramos a informação de que “em 

2009, os programas de mestrado e doutorado brasileiros titularam 38.800 novos 
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mestres e 11.367 novos doutores” (ibid., p. 13), sendo que, de acordo com o Censo 

de 2010, “apenas 0,32% e 0,12% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade 

possuíam, respectivamente, títulos de mestrado e de doutorado” (MESTRES 2012, 

p. 16). Especificamente com relação ao mestrado, a publicação revela que em 2011, 

“o número de titulados em programas de mestrado já haviam crescido 312,26%” 

(ibid., p. 17). Um dado que chama a atenção neste documento é que, no Brasil, 

houve “excepcional crescimento dos programas de mestrado particulares. O número 

desses cresceu 427% entre 1996 e 2009. Tal taxa de crescimento foi mais de três 

vezes superior ao crescimento do número total de programas” (ibid., p. 47). 

Analisando, especificamente, a produção de artigos em periódicos nacionais sobre o 

tema da profissão de psicólogo, Costa, Amorim e Costa (2010) evidenciam, dentre 

outros resultados, a concentração dessa produção na região Sudeste do país, 

especialmente no Estado de São Paulo, vinculada a IES públicas, com um aumento 

considerável, desde os anos 2000. Ao discutir os resultados encontrados em sua 

pesquisa, estabelecendo possíveis causalidades para o quadro descrito, ressaltam 

que a concentração desigual permite reconhecer que as regiões que mais produzem 

investigações sobre a profissão de psicólogo concentram a maior quantidade de IES 

no país, correlacionando distribuição desigual de recursos e oportunidades 

educacionais. 

No que se refere à produção na PG, o quadro tende a ser o mesmo, pois “São Paulo 

tinha, em 2010, a maior concentração de mestres e doutores entre as unidades da 

Federação (respectivamente, 30,14% e 32,88% do total)” (MESTRES 2012, p. 22).  

Estratégias político-científicas vêm sendo implementadas no intuito de reverter esse 

quadro desigual. Entretanto, os autores concluem que, por serem “[...] tendências 

recentes e ainda em consolidação, tais avanços ainda não estão refletidos nos 

índices de produção científica estudados nesta investigação”. (COSTA, AMORIM & 

COSTA, 2010, p. 47). Para os autores, o incremento da produção na década de 

2000 pode ser entendido tanto pelo imperativo de produtividade, induzido, 

sobretudo, pelas agências que financiam os projetos, como também pela 

necessidade de concretizar o campo da Psicologia no país, tanto como ciência 

quanto profissão. Em uma perspectiva complementar, Yamamoto e Amorim (2010) 

ressaltam que o motivo que esclarece esse crescimento pode estar atrelado ao 
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aumento dos trabalhos de titulação – e aqui, podemos considerar mestrado e 

doutorado – nos quais, a produção científica, sobretudo de artigos, é um critério 

importante para avaliação dos PPGs. 

Em relação ao número de PPGs de mestrado (incluindo os profissionais) no Brasil, 

entre 1996-2009, temos um crescimento da ordem de 126%, com 2.679 PPGs 

(MESTRES 2012, p. 39) em todas as áreas. Na Área de Humanas, onde, para a 

CAPES, se localiza a Psicologia, no mesmo período, houve um crescimento de 

programas de mestrado da ordem de 133%, um pouco acima da média nacional em 

todas as áreas (ibid., p. 41). A produção de dissertações em Psicologia, produzidas 

em PPGs nacionais, encontrava-se distribuída, no triênio 2007-2009 em 64 

programas, fortemente concentrados no eixo Sul-Sudeste, sendo que apenas a 

região Sudeste detinha aproximadamente 58% destes (CAPES, 2009). 

Apesar da grande dispersão de Áreas ou Linhas de pesquisa, Féres-Carneiro e 

colaboradores (2010) indicam a concentração das pesquisas nacionais em PPGs em 

Psicologia, principalmente, em três subáreas: Psicologia Social, Psicologia do 

Desenvolvimento e Psicologia Clínica/Psicanálise, sendo que, somadas, 

concentrariam 54% do total. Dentre as três subáreas indicadas, a Psicologia do 

Desenvolvimento seria a terceira mais representativa (Gráfico 1). 

Gráfico 1 Distribuição percentual das Linhas de Pesquisa agrupadas por subárea  
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Fonte: FERES-CARNEIRO e colaboradores, 2010. 

É importante destacar que, de um universo de 64 PPGs em Psicologia no Brasil, 

havia no período apenas três em Desenvolvimento: o da UnB, em Processos de 

Desenvolvimento Humano e Saúde; o da UNESP-Bauru, em Psicologia do 

Desenvolvimento e Aprendizagem; e o da USP, em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano. Como vemos, todos explicitam a interface do 

desenvolvimento humano com os campos da Saúde e da Educação. 

De acordo com o Relatório de Avaliação 2007-2009 Trienal 2010, um dos itens 

utilizados para avaliar a proposta dos PPGs em Psicologia é “Coerência, 

consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de 

pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular”. Dentre os 64 Programas 

avaliados, esse item foi considerado “Muito bom” em 36 dos programas; “Bom” em 

21; “Regular” em 7. Nenhum dos Programas teve conceitos Fraco ou Deficiente 

(CAPES, 2010). De acordo com esse critério, vemos que os programas têm 

apresentado um desempenho entre “Muito bom” e “Bom” (quase 90%) no que se 

refere à consistência e coerência de suas linhas de pesquisa e áreas de 

concentração. Mais da metade (56%) está no extrato mais alto, considerado “Muito 

bom”. Contudo, a partir dos nossos achados, vimos que é muito difícil reconhecer 

critérios claros para avaliar como os PPGs em Psicologia denominam suas Áreas de 

Concentração e Linhas de pesquisa, dada a dispersão de temas e objetos presentes 

nas dissertações em Psicologia do Desenvolvimento e sua interface, sobretudo, com 

Saúde e Educação.  

Ao explorar os Resumos das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no 

Brasil, disponíveis no Banco de Teses da CAPES no triênio, notamos que as 

informações declaradas sobre a “Linha de Pesquisa” são bastante amplas e, muitas 

vezes, insuficientes para especificar o tipo de abordagem utilizada, os possíveis 

quadros explicativos empregados e as subáreas da Psicologia que os estudos 

representam. Não há uma norma de padronização que organize tais Linhas de 

pesquisa – cujas declarações são muito variadas e singulares, tanto na nomeação 

quanto na descrição dos trabalhos –, sendo difícil delimitar fronteiras entre as 

principais subáreas em que são desenvolvidos estudos. 
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Por esses motivo, é possível supor, como o faz Figueiredo (1995), que essa 

característica seja antes uma positividade da Psicologia que a demonstração de algo 

problemático ou negativo. Talvez possamos advogar que a Psicologia seja múltipla, 

existindo como espaço de dispersão de objetos, métodos, marcos teóricos e 

práticas, constituindo um campo por natureza interdisciplinar e que, por vocação 

histórica e não por deficiência de constituição, materializa e conforma uma práxis 

transdisciplinar.  

Em consonância com nossos achados e com as observações feitas por Féres-

Carneiro e colaboradores (2010), um documento oficial da área relativo ao ano de 

2009 (CAPES, 2009) observa que há uma assimetria na distribuição das Linhas de 

pesquisa pelas subáreas da Psicologia. Nesse documento, vemos formulada uma 

reflexão crítica sobre essa constatação, já que os avaliadores da CAPES declaram 

que o sistema utilizado para confecção desses marcadores é insuficiente para 

delimitar os quadros nacionais de pesquisa em Psicologia. 

A partir da análise dos Resumos das dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil, identificamos similaridades e distanciamentos 

importantes entre os trabalhos. Relembramos, ainda antes de iniciar a apresentação 

e discussão dos resultados, que o corpus analisado compreende 153 Resumos de 

dissertações registradas no Banco de Tese da CAPES, referentes aos anos de 

2007, 2008 e 2009. A seguir, iniciaremos a contextualização das dissertações em 

Psicologia do Desenvolvimento no Brasil, a partir da qual algumas características 

sobre esse suposto subcampo puderam ser evidenciadas.  

No que tange à Distribuição anual (Gráfico 2), vemos que a produção apresenta 

oscilação; entretanto, devido ao curto recorte temporal, não é possível inferir razões 

para o quadro encontrado. 

Gráfico 2 Distribuição Anual de Dissertações em Psicologia do Desenvolvimento 

2007-2009 
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Fonte: Banco de Teses CAPES. 

 

Quanto à Região onde foram produzidos os trabalhos em Psicologia do 

Desenvolvimento, encontramos aproximadamente 65% da produção no eixo Sul-

Sudeste, sendo que apenas a região Sudeste comparece com aproximadamente 

49% de toda a produção nacional. A Região configura-se como principal produtora 

de trabalhos, representando, no Brasil, o mais significativo polo de pesquisas. Por 

outro lado, parece claro que a Psicologia do Desenvolvimento, analisada através da 

produção em PPGs em Psicologia, apresenta-se frágil na Região Norte, que 

comparece com menos de 6% das dissertações no período (Gráfico 3).  

Gráfico 3 Distribuição das Dissertações em Psicologia do Desenvolvimento por 

Região 2007-2009 

 

Fonte: Banco de Teses CAPES. 
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Ao destrinchar a concentração regional pelos Estados, objetivando identificar se as 

produções estão concentradas em Estados específicos, constatamos novamente 

extraordinária produção do Estado de São Paulo, conforme sintetizamos abaixo. 

Gráfico 4 Distribuição de Dissertações por Estado 2007-2009 

 

Fonte: Banco de Teses CAPES. 

 

A quantidade de dissertações encontradas no Estado de São Paulo representa 42% 

de toda produção nacional, o que nos leva a concluir que, se a produção em 

Psicologia do Desenvolvimento concentra-se no Sudeste, é naquele Estado que 

apresenta maior destaque e expressão. Como apontado anteriormente (COSTA; 

AMORIM; COSTA, 2010; SEIXAS; COELHO-LIMA; COSTA, 2010; CAPES, 2009; 

YAMATOTO; AMORIM, 2010), esse resultado retrata tanto a situação nacional da 

PG em Psicologia, como também a característica geral da PG em todo o Brasil. 

Se observarmos apenas a concentração de dissertações nos Estados do Sudeste 

(Gráfico 5), notamos que São Paulo detém aproximadamente 85% da produção 

regional, Confirmamos, desse modo, que a desigualdade encontrada na 

concentração de dissertações em Psicologia do Desenvolvimento na esfera 

nacional, repete-se, também, dentro da Região. 

Gráfico 5 Distribuição das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento por 

Estado - Região Sudeste (2007-2009) 
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Fonte: Banco de Teses CAPES. 

O mesmo procedimento de verificar diferenças estaduais foi realizado com as 

demais regiões do Brasil, visando localizar eventuais polos de produção locais 

(Gráficos 6, 7, 8 e 9). 

Gráfico 6 Distribuição das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento por 

Estado - Região Sul (2007-2009) 

 

Fonte: Banco de Teses CAPES. 

 

O Rio Grande do Sul é indiscutivelmente o polo da Região. 

Gráfico 7 Distribuição das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento por 

Estado - Região Centro-Oeste (2007-2009) 
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Fonte: Banco de Teses CAPES. 

 

Aqui, temos Brasília como polo, sendo que a quase totalidade dos trabalhos provém 

de uma única IES, a UnB. 

Gráfico 8 Distribuição das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento por 

Estado - Região Nordeste (2007-2009) 

 

Fonte: Banco de Teses CAPES. 

No Nordeste, a mesma desigual distribuição; Pernambuco é, de longe, o maior polo. 

Por fim, na Região Norte, abaixo, temos a maior disparidade nacional, com a quase 

totalidade da produção concentrada em um Estado, o Pará. 

Gráfico 9 Distribuição das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento por 

Estado - Região Norte (2007-2009) 
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Fonte: Banco de Teses CAPES. 

Em todas as regiões, portanto, observamos grande disparidade entre o Estado que 

mais produz dissertações e os demais, sempre da ordem de mais de 50%; na 

Região Norte, o Pará com 89%; no Centro-Oeste, Brasília, com 70%; no Sul, o Rio 

Grande do Sul com 56%, e no Nordeste, Pernambuco, com 52%.  

No que se refere à Dependência Administrativa (situação jurídica das instituições, tal 

como denominado pelo Banco de Teses), 66 delas estão no âmbito Particular e 87 

são Públicas. Dentre estas, 57 dissertações foram produzidas em IES Federais e 30 

no âmbito Estadual. Dentre as particulares, a produção é quase exclusivamente de 

IES confessionais ou comunitárias, isto é, instituições sem fins lucrativos. Esses 

dados podem não ser exatos, pois como a CAPES não faz tal distinção, e apenas as 

classifica como públicas ou particulares, a distribuição precisa ser observada uma a 

uma, já que os nomes das universidades nem sempre esclarecem a procedência. 

As IES particulares apresentam, importante produção em Psicologia do 

Desenvolvimento (Gráfico 10). Esse dado nos chamou, especialmente, a atenção, 

uma vez que, como abordado no capítulo anterior, em um estudo realizado sobre as 

produções de artigos a partir de dois periódicos nacionais em Psicologia do 

Desenvolvimento na década de 1990, Souza, Gauer e Hutz (2004) afirmam que 70% 

das produções foram produzidas no âmbito federal, sendo que aproximadamente 

28% estavam vinculadas à esfera estadual, ou seja: mais de 90% da produção de 

artigos em Psicologia do Desenvolvimento, na década anterior àquela analisada por 

nós, foi realizada em IES Públicas. 
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Apesar do presente estudo não utilizar artigos para analisar a produção em 

Psicologia do Desenvolvimento, podemos especular que os dados encontrados por 

nós podem indicar uma mudança de natureza jurídica da produção, passando do 

âmbito público na década de 1990 para o particular, na década 2000. Sob essa linha 

de raciocínio, houve um incremento das pesquisas em Psicologia do 

Desenvolvimento em IES particulares, especialmente nas confessionais. 

Sublinhamos que, dentre os 153 Resumos analisados, correspondendo a um 

universo de 34 instituições, 1/3 delas foram produzidas em instituições de cunho 

religioso, as quais representam 79% das Instituições particulares. Contudo, nem 

sempre a produção de dissertações vem acompanhada de artigos, capítulos e livros, 

sobretudo quando esta produção provém da iniciativa privada. 

A grande ocorrência de produção de conhecimento em IES particulares e vinculadas 

aos Estados e Regiões com maiores concentrações econômicas evidencia a 

interpenetração entre campo político-econômico e campo científico. Isto nos faz 

lembrar que os campos, apesar de serem microcosmos relativamente autônomos 

(BOURDIEU, 2004b), estabelecidos a partir de regras próprias, sofrem influência de 

outros campos com os quais fazem contato, denotando que, mesmo distintos, não 

são independentes (OLIVEIRA, 2012). Assim, torna-se claro que os campos são 

articulados não apenas pela interpenetração de conflitos, mas também pela 

contaminação de ideias (BONNEWITZ, 2002 apud THIRY-CHERQUES, 2006) e, 

quiçá, de ideais. 

A condição socioeconômica dos Estados e Regiões que mais produzem 

dissertações em Psicologia do Desenvolvimento implica, também, maiores 

investimentos em pesquisa. Apesar de distintos, os campos político-econômicos e o 

científico podem favorecer o incremento de produções e/ou o interesse de afiliação 

dirigido a determinadas IES, em vista de possíveis benefícios encontrados nessa 

configuração. Em outras palavras: se o suposto subcampo da Psicologia do 

Desenvolvimento encontra concentrações de produção em Estados com maiores 

índices socioeconômicos e se nessas IES há maiores possibilidades de 

financiamento de pesquisas, parece óbvio que o interesse dos agentes irá dirigir-se, 

quando possível, para tais instituições. Em consequência, a produção nessas IES 

tenderá a ser maior, devido às próprias condições de produção de pesquisas, com 

melhores laboratórios, por exemplo. 
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Ressaltamos, também, que o crescimento da produção em IES confessionais revela 

a interpenetração do campo religioso nesse jogo que, muitas vezes, não é percebido 

ou reconhecido pelos agentes, que tendem a tomar tal situação como natural. 

Lembramos as relações históricas entre os campos religioso, educacional e cientifico 

(MASSIMI, 2009). A produção em PPGs de Psicologia voltadas para a Psicologia do 

Desenvolvimento parece manter tal tradição e apresenta-se como terreno profícuo 

de investigação. 

Gráfico 10 Distribuição das Dissertações em Psicologia do Desenvolvimento por 

Dependência Administrativa 2007-2009 

 

Fonte: Banco de Teses CAPES. 

 

Dentre aquelas IES que mais produziram – entre 10 e 17 dissertações –, 

destacamos a PUC (17) e a USP (11) paulistas e a UnB (11). Dentre as IES que 

produziram de cinco a nove trabalhos, a maioria se concentra, também, no eixo Sul-

Sudeste, seguidas da UFPA (8), UFPE (7) e a UCB (8). Com as menores 

ocorrências, as federais do Ceará, da Paraíba, de Rondônia; as estaduais do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo; e a IES privada Universidade Salgado de Oliveira - 

Universo com apenas uma dissertação cada (Apêndice IX). 

Ao cruzar dados institucionais com aqueles referentes a Região, Estado e 

Dependência Administrativa (Apêndice X), identificamos que Goiás e Mato Grosso 

do Sul apresentam produções apenas em IES particulares. São Paulo e Rio Grande 
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do Sul, dois dos maiores produtores em dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento, apresentam, também, maior ocorrência de produções na esfera 

privada. Em contraposição, no Centro-Oeste, por causa da UnB, e no Nordeste, as 

maiores frequências de dissertações se dão no âmbito federal, sendo que apenas na 

Paraíba encontramos dissertações realizadas em IES particulares unicamente. Por 

sua vez, no Norte, as nove ocorrências estão em IES federais, sendo 8 da 

Universidade Federal do Pará. 

Ao observar a Agência Financiadora, identificamos que 56% dos Resumos não 

apresentam informações quanto ao financiamento dos trabalhos. As informações 

disponíveis no Banco de Teses da CAPES não permitem afirmar, entretanto, se 

essa lacuna diz respeito a ausência de financiamento ou lapso no preenchimento do 

formulário. Com relação aos Resumos, cuja declaração de financiamento é 

explicitada, correspondendo a 67 trabalhos, encontramos 64% financiados pela 

CAPES, 21% pelo CNPq, 4% pela FAPESP, 3% pela Coordenadoria de Pesquisa da 

UNIMARCO e 8% igualmente distribuídos entre demais agências, a saber, 

FAPEMIG, FAPES, FUNDACP, UCDB e UNESP. Com esses dados, supomos que a 

CAPES é a maior Agência Financiadora de pesquisas em Psicologia do 

Desenvolvimento no país (Gráfico 11).  

Podemos perceber que o investimento em pesquisa na PG em Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil é quase exclusivamente realizado com recursos públicos, 

já que pelo menos 89% das dissertações são financiadas por agências estatais. 

Esse resultado nos chama atenção, já que, de acordo com Martins (2000, apud 

SEIXAS; COELHO-LIMA; COSTA, 2010), as IES privadas são as que mais formam 

profissionais em cursos superiores, entretanto, são as que menos investem em 

pesquisas e na própria PG. 

Gráfico 11 Distribuição das Dissertações em Psicologia do Desenvolvimento por 
Agência Financiadora 2007-2009 
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Fonte: Banco de Teses CAPES. 

 

Tendo realizado a contextualização da produção em Psicologia do Desenvolvimento 

no Brasil, cabe-nos agora elucidar como esse suposto subcampo da Psicologia se 

configura e se estrutura. Para tanto, servimo-nos de algumas conceituações 

bourdieusianas para orientar a análise. 

Para pensar a configuração de um campo científico devemos, de antemão, levar em 

conta que qualquer postulado, enunciado ou produto que fale de uma verdade 

científica deve ser analisado a partir das condições do seu surgimento, 

possibilidades do seu advento, e da estrutura intrínseca do campo que legitima, 

entre os pares concorrentes, essas produções. A epistemologia bourdieusiana parte 

do pressuposto de que o que se busca, na sociologia da ciência, é aquilo que subjaz 

aos fenômenos e suas manifestações, sendo papel do sociólogo “desvelar o que 

está ‘por detrás dos panos’” (VASCONCELLOS, 2002, p. 78), ou seja, investigar de 

que modo a objetivação que um agente realiza sobre a realidade é resultado das 

suas interações, como indivíduos ou instituições, localizadas numa “estrutura 

historicizante que se impõe sobre os pensamentos e ações” (THIRY-CHERQUES, 

2006, p. 30). Isto porque sua fundação é histórica, sua estrutura é dinâmica e se 

traduz numa ampla gama de relações, em determinado momento, e tanto produzem 

como são produtos de ações dos agentes.  
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Thiry-Cherques (2006), ao analisar o legado de Bourdieu a partir da implicação da 

sua teoria com a prática, pontua que, enquanto o conceito de habitus tangencia a 

internalização da estrutura social, campo é a externalização da internalização. 

Assim, a partir do que pode ser objetivado através do rigor do fazer científico pode-

se realizar ou tornar claro o que foi incorporado pelos agentes, a configuração de um 

campo e a dinâmica que nele se realiza. 

Para destacar os personagens implicados em um campo, Bourdieu utiliza o termo 

agente e não sujeito, compreendendo que somos produtos de estruturas profundas 

que denunciam as marcas do campo, seus princípios e introjeções sobre nós, e 

atuamos a partir de sistemas adquiridos (BOURDIEU, 1990). O autor rompe com a 

noção de passividade que o termo sujeito traz desde a sua etimologia, conferindo 

aos agentes responsabilidade sobre sua atuação no campo, que pode ser, também, 

crítica e transformadora, além ou apesar de sobredeterminada. Assim, agentes de 

um mesmo campo têm marcas comuns, que se refletem tanto nas suas disposições 

incorporadas (modos de perceber e pensar), quanto na sua vida prática (ações e 

comportamentos) (ibid.).  

Visando destacar os agentes, observamos os dados referentes às unidades 

Orientador e Banca avaliadora. Pretendemos identificar a recorrência das 

orientações e a presença, também recorrente, de determinados agentes na 

composição do exame das defesas realizadas no triênio. Importa destacar que, na 

avaliação do triênio feita pela CAPES (2010) sobre toda a produção em Psicologia, 

sem especificar subáreas, ao quantificar a produção intelectual dos orientadores, as 

médias de publicação dizem respeito a publicações feitas em periódicos. Não há 

qualquer menção ao exame de qualidade teórico-metodológica de teses e 

dissertações, mas apenas ao impacto das publicações delas decorrentes (CAPES, 

2010). 

Em primeiro lugar, devemos apontar um dado que nos chamou atenção: ao observar 

o gênero dos agentes desse possível subcampo, mestrandos e orientadores, 

identificamos que a maioria esmagadora é composta por mulheres (Gráfico 12). 

Quanto aos mestrandos, 91% são mulheres. Entre os pesquisadores do sexo 

masculino (14), mais da metade (8) é de IES do Sudeste, em sua maioria (5) 

católicas. Ao realizar a mesma análise com os orientadores, a situação é um pouco 
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menos desigual; o sexo feminino corresponde a 77% do universo analisado. A 

concentração no Sudeste e, especialmente em IES católicas, entre orientadores do 

sexo masculino, também repete os resultados encontrados sobre mestrandos: entre 

os 23% dos pesquisadores homens (36 ocorrências), identificamos que eles se 

encontram distribuídos em 20 IES, concentrados no Sudeste (20 ocorrências), com 

destaque para as IES católicas (8), especialmente a PUC-SP (6).  

Por sua vez, esses resultados coincidem com aqueles encontrados tanto na 

graduação em Psicologia quanto nos PPGs em Psicologia no país. 

Gráfico 12 Distribuição comparativa das dissertações Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil (2007-2009) por gênero dos orientadores e mestrandos  

 

 

No que se refere à distribuição de orientações (Apêndice XI), as ocorrências são 

bastante fracionadas, tanto ao serem analisadas através do cruzamento com regiões 

e estados, quanto ao cruzarmos esses dados com as IES em que os pesquisadores 

estão inseridos. No triênio, não foram identificados agentes cujo número de 

orientações no período ultrapassou quatro trabalhos. De modo geral, do total de 124 

orientadores para as 153 dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no triênio, 

80% orientou apenas um trabalho, 18% orientou dois, 2% orientou três e apenas 1% 

orientou quatro dissertações. Não pôde ser evidenciado, assim, nenhum docente 

que pudesse ser, quantitativamente, caracterizado reconhecido como agente 

destacado. 
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Como já indicamos anteriormente, embora a maior parte das dissertações em 

Psicologia do Desenvolvimento sejam produzidas em IES confessionais e do eixo 

Sul-Sudeste, essa concentração se repete ao tomarmos por agentes os 

orientadores. Assim, os principais agentes são as IES (agentes coletivos) não 

federais e as particulares. Destacamos os nomes de Ceres Alves de Araújo, (PUC-

SP), com quatro orientações e Sônia Regina Pasian (USP-Ribeirão Preto) e Vera 

Lúcia Trevisan de Souza (PUC-Campinas), ambas com três orientações. Como 

podemos ver, os três agentes que concentram maior quantidade de orientações em 

Psicologia do Desenvolvimento são mulheres do Estado de São Paulo, sendo que 

duas são de IES particulares católicas. 

Outra unidade que permite caracterizar agentes, como já foi dito, é Banca 

examinadora. Uma primeira análise desse quadro, resultante do cruzamento das 

informações sobre a IES onde foi produzida a dissertação com os dados relativos às 

IES de onde os avaliadores são provenientes, nos permitiu perceber e analisar a 

mobilidade dos agentes entre os Estados (Apêndice XII). Identificar o trânsito dos 

agentes no campo favorece compreender de que forma o capital simbólico é 

distribuído; além disso, é possível inferir se a legitimação do conhecimento 

produzido – no caso, dissertações de mestrado – é balizada pelo intercâmbio de 

conhecimento e avaliações – representada por alta mobilidade interestadual ou inter-

regional – ou é sustentado por um corpus pequeno de pesquisadores de uma 

determinada IES, Região ou Estado. 

No Sudeste, 25% bancas tiveram, entre seus avaliadores, examinadores de outros 

Estados, sendo que em 13% houve mobilidade regional, e a maioria com agentes do 

Sul do país. No Sul, a interação é maior: mais da metade das bancas foram 

compostas por agentes de outros Estados; entretanto, a presença de avaliadores de 

outras regiões é baixa e concentra-se na região Sudeste, havendo apenas uma 

ocorrência de outra Região (Nordeste).  

Da dinâmica do eixo Sul-Sudeste, chegamos às seguintes conclusões: parece haver 

legitimação endógena da produção oriunda dessas IES; em outras palavras, os 

agentes de IES do Sudeste e Sul se reconhecem mutuamente, dando o contorno 

daquela que seria a forma de produção de conhecimento em Psicologia do 

Desenvolvimento nessas regiões e, consequentemente, para o país. A baixa 
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ocorrência de relações inter-regionais permite-nos supor, também, que esses 

produtos do conhecimento não são postos em xeque por outros agentes que 

possuem menos capital simbólico. 

Na região Centro-Oeste, em mais da metade das bancas há interação interestadual 

e inter-regional, sendo que as últimas ocorrem em maior quantidade com agentes de 

IES do Sudeste do país. Quadro similar ocorre no Nordeste, cuja recorrência de 

avaliadores externos é alta, sendo que em quase metade deles há interações extra-

regionais, sobretudo com IES do Sudeste e Sul. No Norte do país, o mesmo quadro 

se repete, e, entre as poucas ocorrências de avaliadores extra-regionais (3), duas 

são de IES do Sul do país. Tal quadro sinaliza grande reconhecimento dessas 

regiões aos agentes do Sul-Sudeste. 

Dentre as IES dos examinadores externos aqui especificados, poucas apresentam 

mais de uma ocorrência de intercâmbio dos seus agentes para avaliação de 

trabalhos em outros estados, o que permite dizer que, apesar de ter sido 

demonstrada a existência de relações interestaduais entre IES, essas interações 

têm baixa frequência. Ao focar na mobilidade inter-regional, esse quadro se torna 

ainda mais rarefeito. 

Pudemos identificar que a avaliação dos trabalhos é realizada por agentes, 

sobretudo, do Sul e Sudeste, regiões cujas IES concentram agentes com mais 

capital simbólico, o que nos permite pontuar que são essas IES, e seus respectivos 

agentes, que balizam, avaliam e legitimam os conhecimentos produzidos em 

Psicologia do Desenvolvimento, provavelmente empregando estratégias de 

conservação do monopólio de capital. 

Complementarmente, observamos que a grande maioria dos avaliadores tem 

somente uma participação em bancas; apenas 5% com três ou mais participações 

(Apêndice XIII). Dentre os agentes que concentram as maiores participações em 

bancas, aproximadamente 58% são de IES confessionais, das quais destacamos as 

PUCs de São Paulo, Brasília, Campinas, Pernambuco e Universidade Católica Dom 

Bosco. 

Se considerarmos que a participação em bancas pode ser um critério de 

reconhecimento dos agentes, destacamos os nomes de Ceres Alves de Araújo e 
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Durval Luiz de Faria, ambos da PUC-SP, como mais reconhecidos em frequência de 

participação. Curiosamente, a IES é aquela que apresenta a maior concentração de 

dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no triênio, o que nos permite inferir 

que a IES com maior número de dissertações apresenta também, em seu quadro de 

pesquisadores, aqueles de maior reconhecimento. Destacam-se, ainda na PUC-SP, 

Denise Gimenez Ramos, Edna Maria Severino Peters Kahhale e Liliana Liviano 

Wahba, todas com três ocorrências. 

Devemos pontuar, entretanto, que essa participação não é o único critério, nem o 

mais importante, para estabelecer que um agente possui maior ou menor 

reconhecimento, sendo essa atividade apenas um dos possíveis marcadores. Neste 

sentido, a forma como os agentes se movimentam em um campo não pode ser 

dissociada da dinâmica pautada, sobretudo, nas leis introjetadas que dão solidez ao 

habitus do campo. Este dado nos permite apontar outra possível característica da 

dinâmica dos agentes, já brevemente discutida anteriormente: se considerarmos que 

as bancas são compostas por juízes que certificam a adesão e validade das 

pesquisas em um subcampo específico – como pode ser o caso da Psicologia do 

Desenvolvimento –, a baixa mobilidade dos agentes na esfera interestadual e maior 

recorrência entre instituições locais pode indicar uma validação dos saberes 

realizada de forma circunscrita, em que determinado quadro de professores legitima 

os conhecimentos produzidos, configurando, pois, certa endogenia e tentativa de 

reprodução no campo. 

Após ter traçado o mapeamento das dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil entre os anos de 2007 e 2009, apresentamos, a seguir, 

os resultados referentes aos quadros teóricos e escolhas metodológicas 

identificados nos Resumos dessas dissertações.  

 

 

4.2. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DAS DISSERTAÇÕES 

Os dados obtidos com a unidade Aspectos teórico-metodológicos buscam averiguar 

características próprias da Psicologia do Desenvolvimento quanto às suas bases de 
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pesquisa. Ao traçar quais os principais objetos sobre os quais esses trabalhos foram 

propostos, foi possível observar parcialmente o investimento dirigido a determinadas 

temáticas, quadros explicativos empregados para construção e interpretação tanto 

do objeto de investigação quanto dos métodos e resultados. 

Além desses elementos, partimos do pressuposto de que a construção do Título e a 

escolha das Palavras-chave permitem identificar, na relação com o resumo, como os 

quadros teóricos e as escolhas metodológicas se apresentam. Essa abordagem é 

importante, também, por possibilitar a identificação de diferenças quanto à produção 

realizada em décadas anteriores, o que favorece verificar a existência de novos 

problemas, bem como os diversos caminhos seguidos na confecção das verdades 

científicas. 

Como explicitado no capítulo anterior, os dados coletados e sintetizados tiveram 

como uma das fontes os resumos das dissertações. Um resumo deve ser uma 

apresentação dos pontos fundamentais do estudo, redigido de forma concisa 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003). Nele, devem estar 

presentes informações relativas a objeto; desenho metodológico e instrumentos 

utilizados; resultados; discussão e conclusão. Foi com base nesse protocolo de 

pesquisa que procedemos à leitura dos resumos. A seguir, explicitaremos os 

resultados a partir dos dados referentes às seguintes unidades de análise: (a) Título; 

(b) Palavras-chave; (c) Objeto; (d) Referencial teórico; (e) Método; e (f) Objetivo. 

Esses achados serão discutidos de forma relacional, já que cada um desses 

aspectos deve estar integrado e conectado aos demais, assegurando unidade e 

coerência ao resumo.  

O título de um trabalho científico é fundamental para indexação e busca em bancos 

de dados, seja no espaço virtual ou através de sistemas informatizados de 

bibliotecas. Como já dissemos no capítulo 3, o título é o menor resumo de um 

trabalho. Dos 153 títulos analisados, 152 deles evidenciaram os objetos de pesquisa 

sobre os quais os estudos foram desenvolvidos (Tabela 1). Apenas uma dissertação 

apresenta disparidade entre o objeto que pôde ser destacado do resumo e aquele 

indicado no título, dificultando sua compreensão. 
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Tabela 1 Características relacionais dos títulos das dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil (2007 – 2009) 

CARACTERÍSTICAS RELACIONAIS DO TÍTULO OCORRÊNCIAS 
Evidencia o objeto 101 
Evidencia o objeto e o método 15 
Evidencia o objeto e o referencial teórico 18 
Evidencia o objeto parcialmente 14 
Evidencia o objeto, o método e o referencial teórico 3 
Evidencia o método e parcialmente o objeto  1 
Não evidencia, claramente, nem objeto nem método 1 

TOTAL 153 
 

Destacamos que 15 títulos evidenciam seus objetos parcialmente, ou seja, não 

descrevem elementos contextuais sobre os quais o objeto foi formulado. Como 

exemplo, temos o título “Brincando na ilha dos Frades”, o qual permite identificar que 

seu objeto é brincadeira. Entretanto, ao ler o resumo desse trabalho, percebemos 

que não se trata de brincadeira em geral, mas “brincadeiras infantis, ocorridas ao ar 

livre, na ilha de Frades”.  

Com esses achados, inferimos que a apresentação dos títulos na Psicologia do 

Desenvolvimento tem priorizado a declaração dos objetos de pesquisa, deixando 

para segundo plano informações quanto ao método e referencial teórico. Pensamos, 

porém, que essa forma de construção não é aleatória e discutiremos este ponto 

mais adiante, ao analisar os dados referentes às unidades “Referencial teórico” e 

“Método”. 

As palavras-chave de um trabalho científico devem estar articuladas ao título, com o 

objetivo de destacar daquela investigação seus mais relevantes termos, devendo, 

também, fornecer informações pontuais sobre o trabalho. A análise dessa unidade 

cumpriu o objetivo de sublinhar quais aspectos da dissertação são evidenciados; de 

que forma apresentam conexão com o título e se, através deles, podemos identificar 

aderência à Psicologia do Desenvolvimento. 

Entre os Resumos analisados, contabilizamos um total de 457 palavras-chave. Os 

descritores utilizados, apesar de diversos e variados, apresentam algumas 

repetições, como: “Psicologia” (8), “adolescência”, “identidade” e “desenvolvimento” 

(5), “adolescentes”, “família”, “personalidade”, “maternidade” e “crianças” (4). As 
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demais ocorrências não apresentam mais que três repetições e aproximadamente 

67% tem uma ocorrência. (Apêndice XIV).  

Percebemos que a decisão consciente de marcar uma aderência ao campo, 

evidenciada pelo uso do descritor “Psicologia”, é bastante fraca. Com o descritor 

“Psicologia do Desenvolvimento", mais fraca ainda, apenas três ocorrências. Em 68 

descritores, o termo sequer pôde ser inferido a partir dos demais. Contudo, em 82 

Resumos, identificamos indicações dessa conexão: em 41, há descritores que se 

referem a fases ou etapas do desenvolvimento humano, sendo que “adolescentes”, 

“adolescência” e “crianças” são as mais recorrentes, com quatro ocorrências cada; 

21 fazem as seguintes referências: “família” (4), “maternidade” e “parentalidade” (2). 

Com o termo “desenvolvimento”, 13 descritores, tanto isoladamente (5) quanto 

indicando especificidades: “desenvolvimento infantil” (2), “desenvolvimento humano”, 

“desenvolvimento moral”, “desenvolvimento do psiquismo”, “desenvolvimento infantil 

e adolescente”, “transtorno global do desenvolvimento” e “desenvolvimento 

cognitivo”, com uma ocorrência cada. Sete descritores, por fim, apresentam 

conceitos, autores e temas associados à Psicologia do Desenvolvimento: “apego”, 

“Piaget” e “brincadeiras” (Apêndice XV). 

Ainda sobre as palavras-chave, a identificação do referencial teórico não é uma 

regra. Entretanto, encontramos 28 palavras-chave que os especificam, dentre as 

quais destacamos o referencial psicanalítico, em seis dissertações, através dos 

descritores “Psicanálise” (3), “Complexo de Édipo”, “Psicanálise de crianças” e 

“Psicanálise de grupos” (1); Psicologia Analítica, através dos descritores “Psicologia 

analítica” (3) e “Psicologia Junguiana” (2); e a Psicologia Social, indicada 

exatamente com este descritor, em três dissertações. As demais palavras-chave que 

indicam campos, subcampos ou referências autorais, a saber, “Gestalt-terapia”, 

“Psicologia Cognitiva”, “Psicologia Evolucionista”, “Bevahiorismo”, “Fenomenologia”, 

“Fonoaudiologia”, “Psicologia Educacional”, “Psicologia Genética”, “Psicologia 

Pediátrica”, “Psicopedagogia” e “Teoria Vigotskiana” apresentam apenas uma 

ocorrência. 

Pesquisas orientadas pela Psicanálise e pela Psicologia Analítica apresentam mais 

claramente seu interesse em demarcar presença, facilitando seu reconhecimento 

através das palavras-chave. É curioso reconhecer este interesse que evidencia 
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investimento político dos agentes, já que sabemos que essas teorias encontram, no 

espaço social mais amplo, configurações próprias de um campo autônomo. No 

âmbito da produção universitária, a Psicanálise conta com três PPGs específicos, 

embora todos no Rio de Janeiro. Fora desse ambiente, há diversas instituições que 

acolhem candidatos a psicanalista e outras específicas de Psicologia Analítica 

Junguiana. Mesmo com tal reconhecimento social externo, esses agentes parecem 

buscar afirmar seu investimento na universidade. 

Constatamos, assim, que a escolha das palavras-chave não é, como se costuma 

pensar, desinteressada. A necessidade de afirmação de determinadas teorias – 

nesse caso, a Psicanálise e a Psicologia Analítica – pode representar o esforço 

combativo de determinados agentes que estão no âmbito da Psicologia do 

Desenvolvimento, por não encontrar alternativas de atuar em outro espaço 

acadêmico ou estarem “conformados” aos campos tradicionais e hegemônicos. 

Apenas três vezes encontramos autores entre as palavras-chave com “Wallon”, 

“Henri Wallon” e Piaget, além dos já citados indiretamente “Psicologia Junguiana” (2) 

e “Teoria Vigotskiana” (1). 

A declaração de informações quanto ao Método dentre as palavras-chave é ainda 

mais rarefeita: 144 trabalhos não fazem qualquer menção nem utilizam descritores 

que permitam identificá-lo. Dentre os nove trabalhos que explicitam uma direção 

metodológica, temos “Narrativas” e “História de vida” (3) e uma ocorrência de 

“Etnografia autobiográfica”, “Materialismo Histórico-Dialético” e “Pesquisa-Ação”, 

cada.  

Tanto para compreender a construção do título quanto a da escolha das palavras-

chave, é importante considerar informações referentes a objeto da pesquisa, 

referencial teórico e método. Ao pensar relacionalmente cada parte do resumo, 

tornou-se claro que lacunas de informações – como no caso de indicações acerca 

do método ou referenciais teóricos, tanto no título, quanto nas palavras-chave – ou 

apresentação de certas características – como no caso das evidências sobre o 

objeto nos títulos, observadas na quase totalidade dos trabalhos – parecem 

obedecer a leis próprias do funcionamento do campo. 
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Sobre os objetos indicados nos resumos, construímos 10 eixos a partir dos quais 

uma grande pluralidade de objetos foi agrupada (Tabela 2). Porém, estamos 

advertidos de que, para Bourdieu, todo sistema classificatório ou tipologia cristaliza 

uma situação (THIRTY-CHERQUES, 2006). Assim, compreendemos que esse 

processo resulta em uma redução ou uma representação localizada e parcial do 

real. Na tabela abaixo, estão descritos os principais achados. 

Tabela 2 Eixos dos Objetos de Pesquisa das Dissertações em Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil (2007 – 2009) 

EIXOS ORGANIZATIVOS DOS OBJETOS DE PESQUISA FREQUÊNCIA 
Contextos e condições de saúde no desenvolvimento humano  31 
Processos educativos, contextos de aprendizagem e fatores sociocognitivos 27 
Parentalidade, relações familiares e contextos de desenvolvimento 18 
Risco, vulnerabilidade e proteção no desenvolvimento adolescente 17 
Interações, processos e contextos de desenvolvimento na infância  12 
Vocação, identidade profissional e aspectos laborais no desenvolvimento 12 
Sexualidade e gênero no ciclo desenvolvimental 11 
Não está claro 9 
Aspectos conceituais e epistemológicos sobre a produção de conhecimento 
em desenvolvimento humano 8 
Envelhecimento e processos de mudanças no ciclo vital 4 
Padronização, normatização e validação de testagem psicológica no ciclo 
vital 4 
TOTAL 153 

 

Em primeiro lugar, podemos observar a prevalência do objeto Saúde, seguida da 

interface Desenvolvimento-Educação. Alguns detalhes merecem ser colocados em 

relevo: dentre os 31 estudos, cujos objetos tratam de Contextos e condições de 

saúde no desenvolvimento, aproximadamente 58% trata de transtornos, deficiências 

ou situações de fragilidade da saúde, especificamente, em crianças e bebês. Como 

seu foco principal é a abordagem dos agravos à saúde, foram indexados neste eixo. 

Entretanto, tais objetos também enfatizam o desenvolvimento de crianças. Feito 

esse adendo, observamos, que essas ocorrências, somadas àquelas do eixo 

Interações, processos e contextos de desenvolvimento na infância – já que doença 

também pode ser compreendida no contexto desenvolvimental – sugerem que 

grande parte do interesse específico dos agentes repousa sobre o tema do 

desenvolvimento infantil. 
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Este resultado nos remete diretamente à história da emergência da Psicologia do 

Desenvolvimento, que inicia suas investigações dirigidas à resolução de enigmas 

acerca da “essência” infantil. A infância, objeto privilegiado de interesse da 

Psicologia, atendia ao postulado de compreender a trajetória desenvolvimental, para 

adestrar e estabelecer previsões sobre os comportamentos (KEIL, 2000). O 

desenvolvimento infantil, e seu estudo por parte da Psicologia do Desenvolvimento, 

junto às práticas educativas inauguradas com a instituição escolar, conforme 

apontado no capítulo 2, são considerados elementos nodais para o desenvolvimento 

social de uma nação (FERREIRA & ARAÚJO, 2009). Há, como também referimos, o 

entrelaçamento entre práticas educacionais, realizadas pelos psicólogos escolares, 

e a teorização empreendida por pesquisadores em Psicologia do Desenvolvimento. 

Não sem propósito, o segundo maior eixo organizador dos objetos encontrados 

entre os resumos é aquele intitulado Processos educativos, contextos de 

aprendizagem e fatores sociocognitivos. 

O que parece evidenciar-se de modo mais atual, aqui, é o distanciamento das 

formulações essencialistas e universais sobre o que seria o processo de 

desenvolvimento e a infância. As condições de saúde e os processos educacionais 

são entendidos como contextos possíveis para o desenvolver infantil, que não 

parece mais atrelado a uma regra, padrão ou essência, mas compreendido de 

maneira integrada aos ambientes e levando em consideração contingências. A 

peculiaridade desses objetos na contemporaneidade refere-se às especificidades 

integrativas e complexas, evidenciando, cada vez mais, a tendência global dos 

estudos em Psicologia do Desenvolvimento, já apontada por alguns pesquisadores 

(NEWCOMBE, 1999; MOTA, 2005; SOUZA; BRANCO; OLIVEIRA, 2008; FOGUEL, 

2000), de afastar-se de formulações comparativas e estanques entre faixas etárias, 

enfatizando situações e contextos particulares que condicionam e/ ou interferem no 

desenvolvimento.  

A ênfase sobre aspectos da parentalidade e relações familiares, entendidas como 

espaços em que os indivíduos se desenvolvem, concentra parcela significativa dos 

trabalhos ao abordar o contexto familiar relacionado ao desenvolvimento, sobretudo, 

infantil, coadunando com a indicação de que essa etapa continua sendo a que mais 

interessa aos pesquisadores em Psicologia do Desenvolvimento.  
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Somando as ocorrências desses três eixos – Contextos e condições de saúde no 

desenvolvimento; Processos educativos, contextos de aprendizagem e fatores 

sociocognitivos; Parentalidade, relações familiares e contextos de desenvolvimento 

– que, apesar de focos específicos, condensam grande parcela dos trabalhos 

voltados ao estudo sobre infância – ao eixo Interações, processos e contextos de 

desenvolvimento na infância, verificamos que a infância seria um objeto prevalente, 

comparecendo com pelo menos metade dos trabalhos. Notamos, também, que o 

interesse em situações de risco social, vulnerabilidade e fatores de proteção 

aparecem vinculados ao desenvolvimento adolescente. Concluímos, então, que 

além do desenvolvimento infantil, os aspectos ambientais do desenvolvimento 

adolescente parecem indicar interesse dos pesquisadores em Psicologia do 

Desenvolvimento, o que ratifica a afirmação de Bee (1984) de que as pesquisas 

realizadas sobre o desenvolvimento humano, tradicionalmente enfocaram infância e 

adolescência. 

Por outro lado, a produção de conhecimento sobre o envelhecimento ainda aparece 

de forma tímida, evidenciada como uma das menores ocorrências nos resumos. 

Esses resultados podem sugerir indícios do que foi apontado por Dixon e Lerner 

(1999) e Cole e Cole (2004) de que os estudos em Psicologia do Desenvolvimento 

começam a buscar compreender mudanças ao longo de todo o ciclo de vida. 

Trabalhos que abordam vocação e aspectos laborais associados ao processo de 

desenvolvimento surgem como novidade, se considerarmos que a revisão de 

literatura sobre os principais temas e objetos em Psicologia do Desenvolvimento não 

o apontaram. Parte desses trabalhos aborda experiências profissionais e a forma 

como os indivíduos constituem suas identidades ao realizar uma tarefa. Nesses 

trabalhos, porém, a problemática encontra-se incluída no tema da profissão.  

Se ainda é prevalente a produção de um saber sobre a infância no âmbito da 

educação, parece também coexistir um crescimento no interesse sobre a fase 

adulta, especificamente vinculada a identidade profissional e processos laborais. 

Nossos achados podem estar detectando interesses econômicos incidindo sobre 

questões do desenvolvimento. Assim, formulamos a hipótese de que, em alguma 

medida, estudos em Psicologia do Desenvolvimento, inicialmente sobre os contextos 

infantis de desenvolvimento e os processos educacionais, apontam, agora, 
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tendência para investigar o trabalho na vida adulta, como possível estratégia de 

controle social.  

Estudos sobre sexualidade e gênero e produção de conhecimento articulada a 

conceitos e análise epistemológica também se apresentam como eixos, porém, sem 

grande representatividade. Objetos referentes a padronização, normatização e 

validação de testagem psicológica, cuja abordagem metodológica se faz, sobretudo, 

a partir de enfoques quantitativos, também não são identificados como aqueles mais 

valorados no período. 

Como síntese dos achados sobre os objetos nas dissertações, destacamos a 

preferência por aqueles que abordam a saúde; em segundo lugar, o processo 

desenvolvimental com ênfase nos contextos de desenvolvimento, distanciando-se, 

cada vez mais das concepções essencialistas sobre faixas etárias. Vale a ressalva, 

porém, que apesar de não demarcar essas diferenças, o interesse ainda é 

fortemente dirigido a infância e adolescência. Mais timidamente, estudos sobre 

identidades profissionais e escolhas vocacionais – ou seja, o período da adultez – e 

os processos de envelhecimento e seus impactos sobre a subjetividade. 

Não podemos nos esquivar, entretanto, da ideia bourdieusiana de que os objetos 

mais acentuadamente investigados em determinado período nos permitem perceber 

que essa escolha é sobredeterminada e, entre seus aspectos, está certo grau de 

arbitrariedade; ela diz respeito ao acordo entre agentes, pares concorrentes, os 

quais identificam o investimento em determinados objetos como potenciais fontes de 

capital científico (BOURDIEU, 2003, 2004b, 2012). Nada escapa à lógica política dos 

jogos que ocorrem no interior de um campo, não podendo seus produtos ser 

pensados como naturais. 

Es el campo científico el que, en cuanto lugar de una lucha política 
por la dominación científica, asigna a cada investigador, en función 
de la posición que ocupa, sus problemas – indisociablemente 
políticos y científicos –, y sus métodos – estratégias científicas que, 
por el hecho de que se definen expresa u objetivamente por 
referencia al sistema de las posiciones políticas y científicas 
constitutivas del campo científico, son al mismo tiempo estratégias 
políticas. No hay “elección” científica – elección del domínio de 
investigación, elección de lós métodos empleados, elección del lugar 
de publicación [...] que no sea, en alguno de sus aspectos, el menos 
confesado y el menos confesable evidentemente, uma estratégia 
política de ubicación al menos objetivamente orientada hacia la 
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maximización del benefício propiamente científico, es decir el 
reconocimiento susceptible de ser obtenido de los pares-
concurrentes46. (BOURDIEU, 2003, p. 80) 

 

A conversão de problemas abstratos em operações científicas práticas, ou seja, a 

forma como uma teoria é utilizada para contemporizar e dar o contorno das questões 

que incitam uma investigação mostra que não existem objetos científicos sem que 

haja a produção de um agente (BOURDIEU, 2012). Mais ainda: não há criação de 

objetos sem que passem, também, por sanções da coletividade científica dentro da 

qual este objeto encontra condições de existência. 

Objetos pré-construídos no automatismo do pensamento, desconsiderando a forma 

como são vistos, dizem respeito ao modo como, dentro de um campo, percepções 

são introjetadas; se assim for, nunca haverá a produção de algo novo, inovador. 

Assim, o fazer científico servirá apenas à reprodução incessante que tem, por 

finalidade, manter uma estrutura determinada e o monopólio do capital científico por 

determinados agentes. Adverte-nos Bourdieu (ibid., p. 35): “[...] não construir, como 

faz o hiperempirismo positivista, que aceita sem crítica os conceitos que lhe são 

propostos [...] é ainda construir, porque é registrar – e confirmar – o já construído”.  

Os objetos sobre os quais os agentes desse suposto subcampo parecem se 

interessar aqui não apresentam grandes distinções frente a décadas anteriores. 

Desde os primórdios da Psicologia do Desenvolvimento, sua produção esteve 

vinculada às primeiras etapas ou fases do desenvolvimento humano e às questões 

relativas à Educação, o que não se modificou na contemporaneidade. Tais achados 

apontam para a suposição de que estratégias de conservação estão sendo postas 

em prática entre os agentes. Talvez estejamos passando de uma fase em que 

predominava um olhar essencialista para outra na qual um olhar contextual e 

interdisciplinar se apresenta sobre o mesmo objeto. 

                                    
46 “É o campo científico que, como lugar de uma luta política pela dominação científica, atribui a cada 
investigador, em função da posição que ocupa, seus problemas – indissociavelmente políticos e 
científicos –, e seus métodos – estratégias científicas que, por se definirem expressa ou 
objetivamente por referência ao sistema das posições políticas e científicas constitutivas do campo 
científico, são ao mesmo tempo estratégias políticas. Não há “eleição” científica – eleição do domínio 
de investigação, eleição dos métodos empregados, eleição do lugar de publicação [...] que não seja, 
em algum dos seus aspectos, o menos confessado e o menos confessável evidentemente, uma 
estratégia política de localização ao menos objetivamente orientada pela maximização do benefício 
propriamente científico, isto é, o reconhecimento suscetível de ser obtido pelos pares concorrentes”. 
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Vimos, entretanto, uma forte presença da Saúde, objeto complexo por excelência, 

dentre os objetos da Psicologia do Desenvolvimento, e ainda uma tímida entrada de 

temas relativos ao envelhecimento, congruente com o envelhecimento da nossa 

população, pois é notório que o Brasil está deixando seu posto de país jovem. Se 

considerarmos que o tema da velhice é comumente abordado no contexto da Saúde, 

e se considerarmos que a Educação é uma presença forte nas produções em 

Desenvolvimento Humano, será que podemos dizer que a Psicologia do 

Desenvolvimento constitui um subcampo com autonomia? 

 Segundo Bourdieu (2003, p. 91),  

En todo campo se oponen, con fuerzas más o menos desiguales 
según la estructura de la distribución del capital en el campo (grado 
de homogeneidad), los dominantes, que ocupan las posiciones más 
altas em la estructura de la distribución del capital científico, y los 
dominados, es decir, los recién llegados, que poseen um capital 
científico tanto más importante (en valor absoluto) cuanto los 
recursos científicos acumulados en el campo son más importantes47. 
(ibid., p. 91) 

 

Se considerarmos que mestrandos são agentes que ingressam com algum capital 

simbólico nesse suposto subcampo, percebemos que eles se servem de uma 

estratégia de conservação, quer dizer, buscam IES já reconhecidas pela excelência 

no estudo do Desenvolvimento Humano, podendo angariar, futuramente, a posse de 

capital científico que a vinculação a essas IES e seus modos de produção 

prometem. O interesse de reprodução de uma dada configuração do campo se 

justifica, assim, a partir da possibilidade de benefícios a serem alcançados, de 

disposições que estão postas. Salientamos, ainda, que estratégias de sucessão ou 

conservação favorecem uma trajetória de carreira, assegurando a detenção dos 

benefícios prometidos, ao passo que estratégias heréticas ou subversivas são 

custosas e não oferecem, à primeira vista, qualquer benefício (BOURDIEU, 2004b). 

Acerca do referencial teórico, em 85 resumos, foi possível identifica-los claramente, 

ao passo que em 68 deles, as informações não são evidenciadas de forma clara, 

                                    
47 “Em todo campo se opõem, com forças mais ou menos desiguais segundo a estrutura da 
distribuição do capital no campo (grau de homogeneidade), os dominantes, que ocupam as posições 
mais altas na estrutura de distribuição do capital científico, e os dominados, isto é, os recém-
chegados, que possuem um capital científico mais importante (em valor absoluto) na medida em que 
os recursos científicos acumulados no campo são mais importantes”. 



 137

sendo possível, entretanto, destacá-las nos resumos, através de alguns conceitos ou 

marcos teóricos citados; em alguns desses 68 resumos, não foi possível obter 

qualquer indicação. Comparativamente, vemos que pouco mais da metade dos 

trabalhos explicitam escolhas teóricas claramente. Esses dados coadunam com a 

literatura. Seidl-de-Moura e Moncorvo (2006), ao analisar os grupos de pesquisa em 

Psicologia do Desenvolvimento cadastrados no CNPq, indicam que informações 

quanto aos referenciais teóricos são escassas. Porém, essa pluralidade teórica não 

se faz sem o predomínio de uma abordagem dominante. 

Considerando os resumos cujos aspectos teóricos são declarados – o universo de 

85 trabalhos – identificamos que 65 estão construídos com base em um único 

referencial, ao passo que 20 combinam diferentes aportes teóricos (Apêndice XVI). 

Entre aqueles que apresentaram referenciais únicos, destacamos Psicanálise e 

Psicologia Socio-Histórica, ambas com 17 ocorrências; Psicologia Analítica (8); 

abordagem sistêmica, Behaviorismo Radical, Fenomenologia, Psicologia Cultural, 

Psicologia Humanista, Psicologia Social, Teoria Bioecológica do Desenvolvimento 

Humano, teorias piagetianas e wallonianas, apresentaram, cada uma, duas 

ocorrências. Gestalt-terapia, Neuropsicologia, Psicologia Evolucionista, Psicologia 

Positiva e Psicologia Social estão presentes com uma única ocorrência.  

Observamos, também, entre as teorias mais utilizadas, algumas especificidades: dos 

17 resumos no escopo da Psicologia Socio-Histórica, Lev Vigostki é citado em nove; 

quanto à Psicanálise, há 12 ocorrências de autores: Sigmund Freud (3), Donald 

Winnicott (3), Melanie Klein (2) e Pichon Rivière (2), Wilfred Bion (1) e Margareth 

Mahler (1); por fim, quanto à Psicologia Analítica, todas as oito ocorrências citam 

Carl Gustav Jung. 

Os referenciais teóricos da Psicanálise e da Psicologia Socio-Histórica, por 

apresentarem ocorrências muito distantes dos demais, parecem representar as 

bases mais valoradas tanto para construção do objeto de pesquisa, quanto para 

interpretação dos resultados. Esta conclusão, porém, não pode ser tomada de modo 

absoluto, apesar do demonstrado. A evidência dos pressupostos teóricos em um 

resumo também faz parte do jogo – implícito ou explícito – de poder que ocorre no 

interior de um campo.  
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Nas dissertações que declararam mais de um referencial teórico, identificamos 

diversas combinações. Neste universo, encontramos cinco resumos com 

combinações da Psicologia Socio-Histórica com outros aportes e três mesclando 

pressupostos psicanalíticos a outras teorias. 

Notamos, em acréscimo, que no universo das 85 dissertações que apresentam com 

clareza seus referenciais teóricos, há a presença de sete trabalhos que se servem 

de referenciais externos ao campo da Psicologia. Destacamos a Fenomenologia de 

Merleau Ponty, o Racionalismo aplicado de Gaston Bachelard, a Filosofia da 

Existência baseada na Ontologia sartriana, a Educação libertadora de Paulo Freire, 

bem como referências aos seguintes campos: Fonoaudiologia, Biodança, Educação, 

Educação Biocêntrica e Neurociências, todas com uma ocorrência, cada. 

Parece que os campos da Educação e da Filosofia representam conhecimentos 

complementares à Psicologia do Desenvolvimento, constituindo-se como fortes 

interfaces. Como já formulado por Keil (2000), a Psicologia do Desenvolvimento 

representa o elo entre questões ancestrais da filosofia – como a origem do 

pensamento e a essência das crianças, por exemplo –, e os métodos das ciências 

naturais, tomadas por seus pesquisadores como forma de legitimar seus estudos. 

Por sua vez, como aponta Ferreira e Araújo (2009), a emergência da Psicologia do 

Desenvolvimento está substancialmente atrelada à histórica necessidade de 

teorizações para dar suporte a procedimentos escolares.  

Analisamos, ainda, os resumos cujos referenciais teóricos não estão indicados ou 

não são formulados de maneira clara, o que nos permitiu fazer algumas 

considerações: dos 68 trabalhos, a grande maioria não traz qualquer informação 

quanto ao referencial; em 16 deles, o método pode ser suposto (8) através de 

indicações quanto a conceitos ou temas, ou destacados (8) do resumo, apesar de 

não estar explicitado com frases como “O referencial teórico utilizado foi...” 

(Apêndice XVII). 

Tais dados nos levam a inferir que a apresentação do referencial teórico não parece 

ser tão relevante como marcador nos resumos dessas dissertações. Supomos que 

os quadros explicativos acerca de fenômenos contemporâneos não se configuram 

como um item forte do protocolo no campo. Essa consideração nos permite, 
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também, supor que as partes que integram o trabalho – especialmente método e 

referencial teórico – parecem ter vida própria, funcionando como células distintas, 

cuja existência não parece estar relacionada às demais partes do resumo. Para que 

esta análise possa ser aprofundada, é necessária a leitura, não apenas dos 

resumos, mas de toda a dissertação, permitindo verificar se esta é uma 

característica que apenas se apresenta nos resumos, ou se os trabalhos não fazem 

a necessária articulação entre aspectos teóricos e metodológicos.  

Essa ausência de dados sobre referencial teórico, em percentual significativo, nas 

dissertações permitiu o surgimento de uma série de questões. A primeira delas diz 

respeito ao modo como o objeto é concebido pelos pesquisadores, já que partimos 

do pressuposto bourdieusiano de que objetos são construções (BOURDIEU, 2004b) 

e não podem desconsiderar a forma como se apreende a realidade nem estar 

dissociados desta. A segunda refere-se ao modo como os resultados ou conclusões 

são apresentados: sob que bases teóricas esses produtos são discutidos e 

apresentados à comunidade científica? Por fim, questionamos a possibilidade de 

estratégias metodológicas serem estabelecidas sem considerar que objetos de 

pesquisa são construídos e delimitados na relação com o referencial teórico. 

Partimos do pressuposto de que a articulação teoria-método, mais que dar coerência 

ao trabalho acadêmico, representa o modo como os objetos são confeccionados, 

abordados e analisados pelos agentes de um campo científico. 

Assim como foi difícil extrair dados sobre referencial teórico, indícios sobre método 

utilizado são explicitados em mais da metade dos 153 resumos analisados. Dos 

trabalhos restantes, 30 não informam, mas podemos inferi-lo a partir dos 

instrumentos e técnicas utilizadas; 26 não trazem qualquer informação; 11 não 

informam claramente o método, mas foi possível destacá-lo do resumo na 

apresentação dos resultados ou de forma esparsa no texto. 

Entre os trabalhos que indicaram com clareza as escolhas metodológicas, 

aproximadamente 90% utiliza métodos únicos, havendo poucas referências de 

combinação de métodos (Apêndice XIII). Dentre os métodos únicos, 36% declaram-

se pesquisas qualitativas, 23% declaram-se estudos de caso; 9% são pesquisas 

bibliográficas; pesquisas declaradas documentais e pesquisa-ação aparecem, cada 

uma, em aproximadamente 4% das ocorrências. As demais ocorrências distribuem-
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se entre 13 métodos distintos, com baixas ocorrências. Destacamos, entre os 

métodos que aparecem com apenas uma ocorrência, aquela autodeclarada 

pesquisa quase-experimental. 

Quanto aos trabalhos que declaram utilização de métodos combinados, seis afirmam 

terem sido realizados a partir de uma etapa qualitativa e outra quantitativa; um 

declara ter utilizado multimétodos, sem especificá-los; as combinações de etnografia 

e pesquisa-ação, e pesquisa bibliográfica e estudo de caso aparecem, cada uma, 

com apenas uma ocorrência.  

Percebemos, a partir dos métodos claramente explicitados, que as abordagens ou 

análises qualitativas, sobretudo a partir do desenho metodológico de estudos de 

caso, são prevalentes, permitindo-nos supor que sejam, também, as mais valoradas 

em Psicologia do Desenvolvimento nesse triênio. Tais resultados nos permitem fazer 

algumas reflexões, quando comparados aos resultados encontrados por outros 

pesquisadores, em períodos históricos distintos daquele que investigamos.  

Na década de 1990, Souza, Gauer, Hutz (2004), analisando artigos publicados em 

periódicos nacionais em Psicologia do Desenvolvimento, mostram que 82% das 

pesquisas eram quantitativas. Podemos inferir uma virada quanto aos métodos, cuja 

predileção, agora, aponta para abordagens qualitativas, interessadas em processos 

e contextos de desenvolvimento e cuja ênfase se faz cada vez menos vinculada a 

categorizações de indivíduos. Essas escolhas parecem correlacionadas aos próprios 

objetos que, como discutido anteriormente, começam a incorporar contextos, 

condições e fatores que interferem no desenvolvimento humano, ratificando a 

proposta de Souza, Branco e Oliveira (2008) de que as metodologias qualitativas 

seriam as mais indicadas para tratar objetos da Psicologia do Desenvolvimento. 

Ainda em comparação com a produção de artigos dos anos 1990 (ibid.), vimos que a 

produção em Psicologia do Desenvolvimento sob a forma de pesquisas teóricas ou 

bibliográficas, naquela década, representava a menor parcela, sendo a grande 

maioria constituída por pesquisas empíricas. Atualmente, há indícios de que 

pesquisas bibliográficas – sete ocorrências declaradas – têm ganhado mais espaço 

que aquelas cujo aporte é prioritariamente quantitativo, desenho de pesquisa que 

aparece, no triênio, em apenas dois resumos.  
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As escolhas metodológicas não explicitadas de forma evidente também foram 

analisadas. Frente aos 67 resumos, 26 não fazem qualquer menção ao método; em 

30 deles é possível estabelecer inferências, a partir de técnicas e instrumentos 

empregados, dentre os quais o estudo de caso (5), pesquisas de normatização e 

validação de testes (5) e pesquisas de avaliação de intervenção (4) são as mais 

recorrentes (Apêndice XIX).  

Por sua vez, os resumos cujos métodos não estão evidenciados nem sugeridos por 

seus instrumentos, mas que puderam ser destacados do texto do resumo, seja da 

discussão dos resultados, ou redigidos de forma dispersa no texto, apresentam uma 

característica peculiar: todos são construídos a partir de dois artigos ou subdivididos 

em duas seções, as quais descrevem pesquisas com métodos distintos. Assim, em 

sete trabalhos, aparecem pesquisa bibliográfica e pesquisa empírica; combinações 

de estudo de caso e pesquisa exploratória e descritiva; pesquisa bibliográfica, 

levantamento e estudo de caso; e pesquisa documental e estudo de caso, com uma 

ocorrência cada. A leitura desses resumos nos permite destacar objetivos 

confusamente formulados de cada etapa do trabalho, não estando claro, em alguns, 

a relação entre os procedimentos. Identificamos a produção de dois estudos, sob o 

formato de artigos científicos, o que favorece a publicação dos resultados da 

pesquisa, mostrando que esse formato começa a ser experimentado e timidamente 

valorizado pelos pesquisadores em Psicologia do Desenvolvimento.  

Um dado – ou a ausência dele – nos chama atenção: cerca de 50% dos trabalhos 

não apresentam informações sobre método e referencial teórico conjuntamente, ou o 

fazem de forma imprecisa. Tal achado nos resumos sugere que parte significativa 

não parte da compreensão de uma indissociabilidade teórico-metodológica de 

construção de objetos. 

Ao analisar os dados referentes à unidade Objetivo, detectamos que em 127 (83%) 

trabalhos, o objetivo é claramente identificável. Por sua vez, em 26 resumos, apesar 

dos objetivos poderem ser pinçados no texto, não estão explicitamente 

apresentados. Dentre esses, 12 (aproximadamente 46%) nos quais a explicitação do 

método não é clara; em sete deles, o método não é declarado, e em cinco, o método 

não está anunciado de forma clara, podendo, entretanto, ser destacado do resumo. 
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Destacando resumos cujos objetivos e métodos não estão empregados de forma 

clara, pudemos notar que todas as ocorrências parecem se referir a pesquisas que 

empregam métodos combinados. Depreendemos, então, que os trabalhos que 

utilizam abordagens combinadas no método especificam seus objetivos de forma 

confusa e dispersa nos resumos. Concluímos, assim, que a clareza da redação dos 

objetivos apresenta relação direta com a forma com que o método é ou não 

especificado no trabalho.  

De um universo de 126 trabalhos, cuja declaração do objetivo é clara e facilmente 

destacável do resumo, 111 utiliza apenas um verbo de ação, dos quais se destacam: 

“investigar” (29), “analisar” (14), “compreender” (13), “verificar” (6) e “conhecer” (5), 

sendo que os demais apresentam ocorrências inferiores a cinco. Nos trabalhos com 

mais de um verbo de ação sobre o objeto (16), notamos que “investigar” pareada a 

outra ação, representa aproximadamente 38% das ocorrências (Apêndice XX). 

Dentre as dissertações cujos resumos não apresentam de forma clara o objetivo da 

pesquisa, mas que podem ser inferidos – 26 resumos – verificamos, também, uma 

maior frequência da utilização de ações únicas sobre o objeto (22), sendo que cinco 

parecem ser construídos em relação ao verbo “investigar”, três aos verbos 

“compreender” e “analisar”, cada, e as demais apresentam apenas uma ocorrência. 

O emprego de mais de uma ação é também minoria nos trabalhos, em que os 

verbos “abordar” e “revisar” aparecem com uma ocorrência, cada.  

A relação entre objetivo e método se faz ainda mais clara ao destacar os verbos de 

ação empregados. As ações identificadas nos resumos, em geral, apresentam, 

semanticamente, proposições referentes a aproximação, compreensão e 

investigação, referência de fenômenos abertos e emergentes, sendo bastante 

utilizados em pesquisas ditas qualitativas (CRESWELL, 2007). 

A presença de objetos que tangenciam condições e contextos de saúde e processos 

educativos e contextos de aprendizagem parece representar uma interface histórica 

com o campo da Educação, às vezes dominando a Psicologia, como vimos, e com o 

campo da Saúde, uma demanda social e também fortemente relacionada com 

postos de trabalho no Sistema Único de Saúde - SUS. Ambos, Saúde e Educação 
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estão intrinsecamente ligados a forças políticas que representam interesses estatais 

maiores de controle social. Com a palavra, Bourdieu (2004b, p. 32): 

Quanto mais um campo é heterônomo, mais a concorrência é 
imperfeita e é mais lícito para os agentes fazer intervir forças não-
científicas nas lutas científicas. Ao contrário, quanto mais um campo 
é autônomo e próximo de uma concorrência pura e perfeita, mais a 
censura é puramente científica e exclui a intervenção de forças 
puramente sociais [...] e as pressões sociais assumem a forma de 
pressões lógicas, e reciprocamente: para fazer valer aí, é preciso 
fazer valer razões; para aí triunfar, é preciso fazer triunfar 
argumentos, demonstrações, refutações. 

 

Essa hipótese – pois não possuímos fontes suficientes para avaliar, nesse momento, 

se se trata de uma realidade concreta, ou apenas uma perspectiva, orientada pelos 

resumos em um recorte temporal restritivo – coaduna com a ideia de que, 

provavelmente, não temos exatamente um subcampo; é possível ainda supor que, 

se existe, ele é poroso, heterônomo e interdisciplinar, apesar dos esforços e 

organizações intra-campo para distingui-lo como espaço relativamente autônomo, 

organizado e distinto dos demais. 

Um objeto, um dado, um fato, entendidos como construções de um agente que, 

tendo incorporado o habitus do campo a que pertence, não pode distanciar-se dos 

modos de percepção comuns no campo, trazem, em suas construções, as marcas 

dessas estruturas subjetivadas. Em outras palavras, uma produção, seja qual for, 

deve ser analisada teórica e metodologicamente a partir da percepção do interesse 

do campo – estes, que também, representam acordos entre os pares concorrentes, 

articulados à história, já que os produtos científicos, por mais que pareçam neutros, 

são sempre marcados pelo interesse dos agentes. 

Diz Bourdieu que o intelectual está situado histórica e socialmente – 
já que faz parte de um campo intelectual, por referência ao qual seu 
projeto criador se define e se integra, na medida em que é 
contemporâneo daqueles com quem se comunica e a quem dirige a 
sua obra, recorrendo a todo um código que tem em comum com eles: 
temas, problemas, formas de raciocinar, formas de percepção, etc. 
(LIMA, 2010, p.18). 

 

Sob essa perspectiva, chegamos às seguintes conclusões: a) Objetos tradicionais 

mantêm-se (sobretudo desenvolvimento infantil e adolescente), tendo sido 
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modificadas as formas de abordá-los. Tal perspectiva havia sido desenhada por 

Bronfenbrenner (1963). Isso evidencia estratégias conservadoras de manutenção do 

status quo; b) Nesses casos, apesar da manutenção do objeto, a forma de 

compreensão parece ter se modificado: não mais grandes categorias como “a 

infância”, por exemplo, mas passa-se a compreender infância como um construto 

teórico indissociável do contexto. Essa mudança, provavelmente, torna objetiva a 

luta entre pesquisadores do campo, ou seja, estratégias subversivas aparecem, já 

que há uma mudança quanto à percepção do objeto; c) pesquisas qualitativas 

ganharam evidência devido ao esforço empreendido por agentes que concentraram 

capital científico a partir dessa abordagem e conseguiram, hereticamente, ganhar 

espaço e seguidores, até tornarem-se hegemônicos.  

Após realizada a descrição e análise sobre os aspectos teórico-metodológicos, 

resta-nos a tarefa de analisar tais resultados a partir do conceito de campo de Pierre 

Bourdieu. 

 

4.3 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO: UM SUBCAMPO? 

Como já mencionamos, a Psicologia do Desenvolvimento apresenta interfaces com 

diversos campos para além da Psicologia, como é o caso da Educação, Filosofia e, 

mais atualmente, a Saúde. Por outro lado, através do esforço genealógico de 

compreender o espaço de possíveis, identificamos seu surgimento articulado à 

prática dos psicólogos escolares, sendo a Psicologia do Desenvolvimento tomada 

como uma espécie de fundamentação teórica para embasar a prática desses 

profissionais.  

Ao realizar a revisão sobre possíveis definições da Psicologia do Desenvolvimento e 

visando verificar se haveria um objeto particular, desdobrando métodos e teorias 

próprias, identificamos formulações bastante amplas que atravessam diversos 

subcampos da Psicologia, sendo difícil delimitar, com precisão e rigor, o seu 

contorno e suas bases de pesquisa.  

Não negligenciamos o fato de que existem, no território nacional, PPGs parcialmente 

específicos em Psicologia do Desenvolvimento e diversas linhas de pesquisa que 
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abordam o desenvolvimento humano como foco de investigação. Essas linhas – 

apesar de não terem sido o foco deste trabalho – muitas vezes apresentam a 

Psicologia do Desenvolvimento Humano tal como esses três PPGs, em interface, 

com, por exemplo, a Linha de pesquisa “Desenvolvimento Humano e Saúde”. 

Há a presença, também, de diversos pesquisadores que, certamente, dedicaram e 

dedicam grande parte – e tempo – da sua carreira acadêmica à produção sobre o 

tema. Existe, no contexto nacional, a Associação Brasileira de Psicólogos do 

Desenvolvimento (ABPD), que parece representar uma importante congregação de 

pesquisadores da área, que legitima, organiza e busca dar os contornos da 

produtividade desse suposto subcampo. 

Vimos, por outro lado, que outra associação do campo da Psicologia, ABRAPEE, 

ligada à Educação, também reivindica a Psicologia do Desenvolvimento como base 

teórica. Assim, nos questionamos se, de fato, haveria diferenciação suficiente e 

autonomia da Psicologia do Desenvolvimento de outros subcampos psicológicos. O 

que dá autenticidade a um campo específico, distinguindo-o dos demais, e 

destacando-o com métodos de legitimação próprios, habitus e dinâmica peculiar é o 

grau de autonomia que ele apresenta. Quanto mais autônomo é um campo, mais 

distante ele está das imposições sociais de outros campos, restringindo-se às 

demandas intrínsecas (BOURDIEU, 2004b). Dessa forma, a resistência aos fatores 

externos a esse campo – chamada por Bourdieu (ibid.) de capacidade de refração – 

é um indicador de autonomia: quanto mais sujeito a pressões externas, menos 

autônomo – e, aqui, podemos ler indiferenciado – é o campo.  

A capacidade dos agentes de um campo neutralizarem as condições externas 

permite analisar sua configuração de forma mais integral. Ao tempo em que um 

campo se distingue por possuir alta capacidade de refração, o que faz com que, 

dentro dele, regras e leis particulares de reconhecimento, produção e imposições ou 

sugestões de interesses sejam formulados, sua conformação também depende do 

jogo que se faz dentro do espaço social, no atrito com outros campos.  

Neste estudo, encontramos os campos da Saúde, Educação e Religião com 

poderosas interfaces com a Psicologia do Desenvolvimento. Por sua vez, se 

observarmos os quadros teóricos mais utilizados pelos agentes para formular suas 
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hipóteses e construir análises acerca dos seus achados, reconheceremos que 

grande parte deles também aparecem em outros subcampos e campos: Psicologia 

Social, Behaviorismo, Psicanálise, entre outros. Pareceu-nos estranho verificar que 

autores ou referenciais próprios da Psicologia do Desenvolvimento não estejam 

representados – salvo o exemplo das teorias wallonianas, piagetianas e a Teoria 

Bioecológica do Desenvolvimento – somando apenas seis ocorrências. 

Concluímos, pelas produções categorizadas na subárea Psicologia do 

Desenvolvimento, se podem ser compreendidas como subcampo da Psicologia, 

apresentam uma constituição pouco autônoma, porosa, em que interesses de outros 

campos friccionam o seu contorno. Se há, trata-se de um subcampo com baixa 

autonomia – ou seja, marcado pela heteronomia – e cujo objeto é também partilhado 

por outros subcampos da Psicologia, como a Psicologia Escolar, por exemplo, ou 

fora dele, como é o caso de Educação, Saúde, Religião, Psicanálise, não sendo, 

pois, tão particular assim. Além disso, como também já pontuado, há interesse de 

parte de alguns dos seus pesquisadores em destacar uma Ciência do 

Desenvolvimento Humano, campo interdisciplinar que ultrapassa os limites e 

fronteiras do conhecimento produzido pela Psicologia. 

Demarcar a sua estrutura através dos resumos das dissertações entre os anos de 

2007 e 2009, requer, de antemão, que compreendamos o modo como esta estrutura 

adquire existência. Como dissemos, na introdução deste estudo, a estrutura de um 

campo científico se dá através do acúmulo de capital simbólico, e na universidade 

especialmente o científico, por parte dos agentes, sejam eles indivíduos ou 

instituições (BOURDIEU, 2004b; CARVALHO-NETO, 2006). Por ser histórica, sua 

estrutura é dinâmica e a própria mobilidade dos agentes se dá em decorrência do 

quantum de capital científico acumulado. 

Apesar do “campo de forças” não ser necessariamente claro ou evidente para os 

agentes, esta característica é comum a todo e qualquer campo social. Desse modo, 

as práticas científicas estão sempre orientadas para aquisição de autoridade 

científica, ou seja, as apostas feitas dentro dos seus contornos obedecem à busca 

de benefícios, que só podem ser definidos pelos próprios pares concorrentes de um 

mesmo campo (BOURDIEU, 2003). Ademais, o habitus internalizado é basicamente 

inconsciente, para Bourdieu.  
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Abordar as produções científicas desde essa perspectiva nos permite enxergar que 

mesmo as ditas verdades produzidas pelo fazer do cientista evidenciam que 

El universo “puro” de la ciencia más “pura” es um campo social como 
cualquier otro, com sus relaciones de fuerza y sus monopolios , sus 
luchas y sus estrategias, sus intereses y sus beneficios, pero donde 
todos estos invariantes revisten formas específicas48. (ibid., p. 75-6) 

 

Mesmo que não identifiquemos, declaradamente, uma luta sendo travada entre 

instituições ou indivíduos, é claro que a concentração de capital científico é distinta 

entre eles, já que as ocorrências de produção se manifestam de modo bastante 

desigual. Postulamos, com esses achados, que as IES que apresentam maiores 

índices de produção de trabalhos de mestrado – sobretudo, paulistas e 

confessionais – são as que detêm o monopólio do capital específico. É provável, 

também, que se tornássemos o recorte temporal mais amplo, certamente 

visualizaríamos que essa concentração desigual é históricas. Incita-nos Bourdieu 

(2003, p. 82): 

[...] los dominantes son aquellos que llegan a imponer la definición de 
la ciencia según la cual la realización más acabada de la ciencia 
consiste em tener, ser y hacer, lo que ellos tienen, son o hacen. Es 
decir que la comunis doctorum opinio, como decía la escolástica, no 
es sino uns ficción oficial que no tiene nada de fictício, porque la 
eficacia simbólica que le confiere su legitimidad le permite cumplir 
uma función semejante a aquella que la ideología liberal hace jugar a 
la noción de opinión pública49. 

 

Essa “endogenia” legitimadora promove a reedição de objetos, métodos e 

referenciais já utilizados por um campo científico e assegura que essas formas de 

desenvolvimento científico se reproduzam, pois uma forma possível de colocar em 

xeque resultados ou produtos de uma construção acadêmica é expô-los a olhares 

diversos, pares-concorrentes. Ao reduzir o escopo da concorrência àqueles 

                                    
48 “O universo “puro” da ciência mais “pura” é um campo social como qualquer outro, com suas 
relações de força e seus monopólios, suas lutas e suas estratégias, seus interesses e seus 
benefícios, mas onde todos esses invariantes adquirem formas específicas”.  
49 “[...] os dominantes são aqueles que chegam a impor a definição de ciência segundo a qual a 
realização mais acabada da ciência consiste em ter, ser e fazer, o que eles tem, são ou fazem. É 
dizer que a comunis doctorum opinio, como dizia a escolástica, não é senão uma ficção oficial que 
não tem nada de fictício, porque a eficácia simbólica que confere sua legitimidade lhe permite cumprir 
uma função semelhante àquela que a ideologia liberal faz jogar a noção de opinião pública”. 
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conhecidos, cujo embate, provavelmente, já alcançou certos acordos de divisão de 

capital científico – há, em determinado momento, certa homogeneização do campo; 

a posse de capital é distribuída, mantendo monopólios e benefícios simbólicos que 

dão forma à estrutura, porém não favorecem a inovação (ibid). 

Chegamos assim a uma das análises mais cáusticas de Bourdieu. Para ele, o 

campo educacional é pródigo em suas vertentes de reprodução e manutenção de 

capital e, menos frequentemente, inovação e criatividade. A instituição escolar, na 

qual está a universidade, produz um tipo de violência simbólica dissimulada que faz 

com que, para ter êxito, em geral, o estudante ou candidato a um grau necessite 

submeter-se à lógica de produção dominante.  

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos 
tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, 
segundo a ideologia da ‘escola libertadora’, quando, ao contrário, 
tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de 
conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 
desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social 
tratado como dom natural (BOURDIEU, 1998, p. 41). 

 

Na perspectiva de Bourdieu, a burguesia reconverte o capital econômico em capital 

escolar, sendo esta uma estratégia que lhe permite manter a posição de seus 

herdeiros, legitimando seus privilégios culturais (BOURDIEU, 2008a). Também 

nesse sentido, a instituição universitária brasileira é bem mais conservadora e 

reprodutora que produtora de conhecimentos e mobilidade social. 
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5. DA EXPLORAÇÃO À DESCRIÇÃO ANALÍTICA: A SÍNTESE DE UM 

PERCURSO DE PESQUISA 

 

Sem pretender estabelecer conclusões fechadas e finalistas sobre a Psicologia do 

Desenvolvimento no Brasil no triênio 2007-2009, destacadas dos Resumos das 

dissertações disponíveis no Banco de Teses da CAPES, nos deteremos, neste 

momento, a considerar se as perguntas construídas por nós, através da aplicação 

do método proposto, puderam ser respondidas.  

Estes resultados caracterizam parte da produção em Psicologia do Desenvolvimento 

no país. Estamos tratando de um campo dinâmico, cuja configuração se estabelece 

com e a partir de relações, dentro de uma temporalidade, entre agentes (instituições 

e indivíduos) aí implicados. Nesse sentido, faremos uma breve síntese do percurso 

desse trabalho – da exploração à análise –, destacando os principais resultados 

encontrados – e construídos – por nós.  

Inicialmente, pudemos perceber que o interesse em investigações sobre Psicologia 

do Desenvolvimento se faz presente tanto em PPGs em Psicologia, como em 

diversas outros campos como Educação, de forma bastante evidente, seguidos da 

Administração e Medicina. Contudo, no caso da Psicologia, não encontramos 

nenhum material reflexivo elaborado a partir de teses e dissertações na subárea. 

Pudemos identificar também que nem sempre as pesquisas em Psicologia do 

Desenvolvimento apresentam, de forma clara, a sua aderência ao campo da 

Psicologia, se consideramos as informações quanto à área do conhecimento e 

linhas de pesquisa encontrados nos formulários do Banco de Teses da CAPES.  

A segmentação da produção em PPGs em Psicologia no Brasil, a partir das áreas de 

concentração ou linhas de pesquisa, tem sido revista pelos avaliadores da CAPES. 

Em documento oficial publicado em março de 2012, indica-se que os coordenadores 

reconhecem a necessidade de rever as caracterizações das linhas e dos projetos, 

almejando indicar os principais referenciais metodológicos adotados, bem como 

suas temáticas. Ressaltam, pois, a necessidade e importância de precisar os 

aspectos teórico-metodológicos das produções nacionais, cuja caracterização 
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permitirá planejar e executar políticas de melhoria da produção acadêmica em 

Psicologia (CAPES, 2012). 

Sobre as perguntas iniciais que formulamos, a saber: quais os principais temas 

abordados sob a rubrica “Psicologia do Desenvolvimento” no Brasil no último triênio 

e que quadros teóricos e escolhas metodológicas podem ser destacados destas 

dissertações, diremos que: 

• A produção de dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no território 

nacional é distribuída de forma desigual entre as regiões e estados da 

federação. O eixo Sul-Sudeste concentra mais de 65% da produção total, 

sendo que apenas o Estado de São Paulo concentra 42%. A Região Norte é a 

que apresenta menos PPGs, e também – ou, consequentemente – menor 

produção. 44% dessa produção foi realizada em IES particulares e 1/3 delas 

foram feitas em IES católicas. Esse dado sugere interpenetração de interesses 

dos campos político-econômico e do campo religioso em um campo 

acadêmico, o que nos faz pensar se a autonomia relativa da Psicologia do 

Desenvolvimento é suficiente para demarcá-la como um subcampo da 

Psicologia, com poder de refração suficiente para afirmar que seus objetos, 

temas e formas de produção são próprios e particulares. 

• A quantidade de orientações, em sua maioria, foi de uma dissertação por 

orientador, ao passo que a participação nas bancas examinadoras também não 

ultrapassa a quantidade de cinco por agente. Ao cruzar este resultado com os 

aspectos teórico-metodológicos contidos nos resumos, não foi possível 

evidenciar grandes concentrações que nos permitissem caracterizá-los um a 

um, indicando aqueles que possuem maior reconhecimento, de forma 

consistente, devido ao recorte temporal reduzido. Pudemos identificar uma 

concentração de capital – entendido aqui por determinadas ferramentas tanto 

teóricas quanto metodológicas e temáticas acumuladas em quantidades de 

dissertações – situada não nos indivíduos, mas sim, em IES. 

• A mobilidade dos agentes examinadores das bancas restringe-se, com 

maiores ocorrências, à esfera estadual; o trânsito para outros estados é 

pequeno. Destacamos mobilidade, sobretudo, entre as regiões Sul e Sudeste 

ou dos agentes desses estados para os demais, indicando certa endogenia na 
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legitimação dos saberes em Psicologia do Desenvolvimento, além de 

estratégias conservadoras de monopólio de capital científico em determinadas 

IES. 

• Os principais temas de que tratam essas dissertações dizem respeito a 

contextos e condições de saúde vinculados ao desenvolvimento humano, 

seguido dos aspectos educacionais e cognitivos da aprendizagem, 

parentalidade e família, fatores de risco e proteção no desenvolvimento 

adolescente, interações e processos de desenvolvimento infantil. Em menor 

ocorrência, identificamos temas que tratam da vocação e identidade 

profissionais, processos de envelhecimento, sexualidade e gênero, 

padronização, validação e normatização de testes, e aspectos conceituais e 

epistemológicos da Psicologia do Desenvolvimento. Ao detalhar esses eixos 

organizativos dos objetos, notamos que o interesse permanece vinculado às 

etapas iniciais do desenvolvimento humano (infância e adolescência), com 

alguma ocorrência de estudos sobre a idade adulta – mais voltados à 

identidade profissionais e processos laborais – e condições e impactos do 

envelhecimento. Ou seja, no que se refere aos temas tradicionais, não há 

grande modificação dos objetos investigados, mantendo-se os mesmos desde 

o surgimento da Psicologia do Desenvolvimento. O que aparece como 

modificação é a ideia do desenvolvimento articulado a contextos, distanciando-

se de noções essencialistas e estanques sobre as faixas etárias. 

• Uma nova interface foi observada como prevalente, o campo da Saúde. 

Nossa hipótese explicativa dirige-se no sentido de reforçar o que a literatura 

brasileira vem afirmando: trata-se de uma demanda social e fortemente 

relacionada com abertura de postos de trabalho para psicólogos no Sistema 

único de Saúde. 

• As informações quanto aos quadros teóricos e escolhas metodológicas não 

estão sempre claras nos resumos, sendo que em cerca de 50%, esta 

informação não está evidenciada. Os referenciais da Psicanálise e Psicologia 

Socio-Histórica apresentam ocorrências bastante significativas em relação aos 

demais, o que nos permite pensar que eles vêm sendo bem valorados pelos 

agentes. Por sua vez, as pesquisas ditas qualitativas e os estudos de casos 

afiguram-se como os métodos mais utilizados, o que sugere mudança de 
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estratégias metodológicas se comparado com artigos produzidos na década 

imediatamente anterior, 1990 (SOUZA, GAUER & HUTZ, 2004). 

• A presença do referencial psicanalítico nos Resumos, explicitado tanto como 

referencial teórico, quanto nas palavras-chave, pode representar uma 

estratégia de abertura do um espaço de produção desse campo nos PPGs em 

Psicologia, apesar de haver PPGs próprios em Psicanálise. Essas observações 

merecem ser mais bem elaboradas a partir de estudos sistemáticos sobre a 

inserção da Psicanálise no campo científico – especialmente na interface com 

a Psicologia – delimitando as condições da sua existência neste meio. 

 

Estes resultados nos fazem questionar se de fato a subárea Psicologia do 

Desenvolvimento poderia ser categorizada como um subcampo, tal como o 

compreende Pierre Bourdieu. Pareceu-nos que existe uma naturalização por parte 

dos agentes que seguem nomeando como unidade o que não é unitário. É verdade, 

porém, que diversos autores têm se debruçado na historiografia do campo, no intuito 

de delimitar objeto, teorias e métodos próprios.  

Ao analisar os Resumos das dissertações em Psicologia do Desenvolvimento no 

triênio, percebemos sua pluralidade, de resto amplamente comentada e 

problematizada no nível do campo pela própria CAPES, como vimos. Tanto os 

temas, quanto as teorias e métodos empregados não sugerem um consenso, que 

nos permita catalogar e caracterizá-la como um subcampo particular; ao contrário, 

esses elementos são diversos e amplos, por vezes localizados como interesses de 

outros campos. Concluímos, então, que a Psicologia do Desenvolvimento, se 

considerada um subcampo, apresenta-se porosa, sugerindo mais uma heteronomia. 

Não seria, também, possível dizer que se trata de um campo em consolidação, haja 

vista que a sua origem coincide, praticamente, com a própria origem da Psicologia. 

É possível que essa porosidade seja, em si, a maior característica da Psicologia, 

podendo ser vista e vivida não como um defeito ou imaturidade, mas como uma 

positividade (FIGUEIREDO, 1995). 

Nessa direção, uma das possibilidades de leitura dos nossos achados é pensar a 

Psicologia do Desenvolvimento como presença real da interdisciplinaridade no 

campo da Psicologia ou até mesmo como experiência transdisciplinar que o nosso 
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campo oferece às ciências contemporâneas. Dito de outro modo, a natureza 

interdisciplinar da Psicologia do Desenvolvimento, por vocação histórica e não por 

deficiência de constituição, materializaria e conformaria uma práxis transdisciplinar. 

A ausência de investigações sobre características teórico-metodológicas de 

dissertações e teses em Psicologia nos faz pensar, pela revisão que realizamos, que 

esse objeto – caracterização teórico-metodológica – encontra mais receptividade em 

outros campos que na Psicologia. As apropriações teóricas e metodológicas 

encontradas, longe de indicar a imposição da problemática, como diz Bourdieu, no 

campo, indicam estratégias conservadoras de submissão ao capital científico já 

consolidado e, por isso, mais valorados pelos agentes, representando maiores 

chances de benefícios por sua reprodução. 

Por fim, acreditamos que estes resultados podem favorecer a implementação de 

medidas de distribuição ou construção de melhores condições de incremento de 

pesquisas em regiões cuja produção ainda é escassa, com pouca 

representatividade, abrindo, também, espaço para reflexão de que a valorização de 

tais ou quais aportes teórico-metodológicos não representam a verdade, ou indicam 

maiores e mais acertadas maneiras de se produzir ciência, já que, como apontamos, 

trata-se um de acordo entre pares concorrentes que pode vir a ser modificado com 

as lutas internas dentro do campo. 

Apesar de nossos achados não serem suficientemente robustos para responder a 

questões que emergiram sobre a real condição da Psicologia do Desenvolvimento, 

podemos considerar o esforço aqui empregado como uma tentativa de 

sistematização do conhecimento produzido em PPGs, especificamente, em 

dissertações, evidenciando algumas bases de pesquisa. Essa proposta e as 

análises decorrentes dela podem ser entendidas como condições necessárias para 

manter aberta a construção de conhecimento nesta subárea da Psicologia, 

desnaturalizando seus pressupostos e favorecendo que modificações possam ser 

realizadas, tanto na esfera gerencial – definir linhas de pesquisa e áreas de 

concentração dos PPGs – como na reflexão e fazer científico – compreendendo que 

nenhum tipo de saber se produz sem que se considerem o contexto e as lutas de 

poder que circunscrevem um campo. 
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5.1. SOBRE O QUE AINDA RESTA OU INTERESSA SABER 

Como apresentamos no decorrer dos resultados e discussões, algumas 

características ainda não puderam ser objetivadas de forma consistente, já que cada 

escolha de fontes de dados, bem como cada processo de síntese relacional, não 

apresenta, por inteiro, a realidade, mas apenas se faz a partir de representações 

sempre circunscritas e, por isso, também, limitadas. 

Como justificamos no capítulo Escolhas metodológicas, utilizamos quase que 

exclusivamente o conceito de campo de Pierre Bourdieu para analisar os dados 

coletados em uma fonte única – o Banco de Teses da CAPES. Sabemos, porém, 

que os conceitos de capital simbólico, habitus e illusio são instrumentais heurísticos 

fundamentais para uma compreensão mais completa do modo como o campo se 

estrutura, o que demandaria o aporte de outras fontes de dados e uma análise mais 

profunda sobre estruturas não visíveis que dão tônus a uma determinada 

conformação do campo. O conceito de campo nos permitiu indicar a forma como 

esses construtos subjetivos e impalpáveis se apresentam objetivamente; assim, 

estamos de acordo com Bourdieu para quem a configuração de um campo é o modo 

como as suas características e motivações introjetadas se manifestam de modo 

observável.  

Realizamos uma das muitas possibilidades de leitura do que são seus fatores 

“invisíveis” e até mesmo não problematizados pelos agentes – os interesses dos 

pesquisadores em Psicologia do Desenvolvimento, os quadros teóricos utilizados 

para construção dos objetos, bem como estratégias metodológicas empregadas 

para chegar a tais evidências –, tornando mais aparentes alguns elementos dos 

jogos ocorridos no interior de um campo científico e fornecendo indícios sobre 

possíveis lutas por monopólio de capital simbólico travadas por agentes que 

produzem o campo e são por ele engendrados. Entretanto, apesar dessas análises 

terem se pautado na leitura daquilo que pôde ser dito da realidade objetivada, 

caberia uma investigação mais apurada dos múltiplos aspectos que dão cor e vida 

ao campo. 

Partindo dessa ideia, seria importante – para dar sequência a este estudo – retomar 

os conceitos de habitus, capital simbólico e illusio, a partir de novas unidades de 
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análise, abrangendo um maior espectro da atuação dos agentes em Psicologia do 

Desenvolvimento, desvelando modos e concepções quanto ao que acreditamos 

serem temas relevantes, motivos e justificativas de os formularmos como pontos 

centrais – ou seja, investigar o habitus do campo através das percepções 

introjetadas pelos agentes que dão o ritmo da dinâmica do campo, sua ideologia e 

seu senso comum que aí se desenvolve e mantém, a partir dos quais são 

cristalizados e naturalizados esses objetos, referenciais teóricos e métodos.  

Uma abrangência maior das fontes de coleta – entre as quais podem ser incluídos 

currículos Lattes dos pesquisadores, anais de congressos, periódicos que 

concentram as produções, grupos de pesquisa, favorecendo uma sistematização 

mais eloquente da hierarquização das IES e seus métodos de tradução e 

conservação do poder simbólico –, certamente propiciaria análises bem mais 

consistentes no sentido de caracterizar a Psicologia do Desenvolvimento, sua 

produção, estruturação e eventual delimitação. 

Estariam as investigações em Psicologia Ambiental e na chamada Psicologia 

Cultural do Desenvolvimento apontando um esforço em construir de fato uma 

Psicologia do Desenvolvimento contemporânea, intencionalmente interdisciplinar, 

dialógica e conectada com novos campos, como Semiótica, Geografia, História, 

Psicanálise? 

Por fim, a relação – de poder e imbricação – da Psicologia e, especialmente 

Psicologia do Desenvolvimento com os campos da Educação, Saúde e Religião 

espelhada nas dissertações e seus contextos, nos faz pensar que desvelar os meios 

a partir dos quais tal relação se mantém parece-nos um terreno fértil de 

investigações. 

 

5.2. UM EXERCÍCIO DE REFLEXIVIDADE: PENSANDO A POSIÇÃO DO 

PESQUISADOR 

Objetivar a configuração da Psicologia do Desenvolvimento, tomando a sociologia 

reflexiva de Pierre Bourdieu, não foi tarefa fácil. A todo momento, recaíamos no 

questionamento acerca dos resultados que nos dispusemos a evidenciar, o quanto 



 156

eles estariam embebidos de formulações prévias e de que modo poderíamos nos 

afastar das pré-construções já pautadas ou cristalizadas pelos agentes desse campo 

do qual fazemos parte e do qual não podemos, por completo, nos afastar. 

O exercício da reflexividade nos fez, por muitas vezes, retornar a nosso corpus com 

novas perguntas no intuito de sermos menos arbitrários e mais coerentes com os 

dados. Partíamos, nessa aventura que é fazer ciência, da ideia de que: 

Uno sabe qué obstáculo representan para el conocimiento científico 
tanto el exceso de proximidad como el exceso de distancia, y la 
dificultad de instaurar esa relación de proximidad rota y restaurada 
que, al precio de un largo trabajo sobre el objeto pero también sobre 
el sujeto de la investigación, permite integrar todo aquello que no se 
puede saber a menos que uno lo sea y todo aquello que no se puede 
o no se quiere saber porque uno lo es50 (BOURDIEU, 2008, p. 11). 

 

Desta perspectiva, sinalizamos que construir um objeto científico é uma grande 

responsabilidade e dela os pesquisadores não se podem esquivar. Para construir 

ciência e seus objetos, devemos tentar minimizar a parcialidade dos pontos de vista, 

ao mesmo tempo em que devemos reconhecer-nos vinculados a alguns deles. Esse 

paradoxo faz com que os passos de uma pesquisa, sua construção teórico-

metodológica, seja revista permanente e sistematicamente (ibid.).  

Através da explicitação que uma construção de conhecimento é produto de um 

processo intenso e complexo, demarcam-se as suas bases e pode-se enunciar sua 

perspectiva; é um trabalho lógico de evidenciar, sobretudo, seus princípios de 

construção. A reflexividade, enfim, pode ser compreendida como uma tentativa de 

“controlar los sesgos introducidos por la irreflexividad y para abrir camino al 

conocimiento de los mecanismos que pueden alterar la reflexión51.” (BOURDIEU & 

WACQUANT, 2005, p. 274).  

                                    
50 Sabe-se que obstáculo representam para o conhecimento científico tanto o excesso de 
proximidade como o excesso de distância, e a dificuldade de instaurar essa relação de 
proximidade quebradiça e restaurada que, ao preço de um longo trabalho sobre o objeto, 
mas também sobre o sujeito da investigação, permite integrar tudo aquilo que não se pode 
saber a menos que alguém saiba e tudo aquilo que não se pode e não se quer saber porque 
já se é”.  
51 “controlar os vieses introduzidos pela irreflexividade e para abrir caminho ao conhecimento dos 
mecanismos que podem alterar a reflexão.” 
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Interessa, então, ponderar que as construções realizadas por nós não podem ser 

separadas da nossa visão de mundo, dos grupos dos quais fazemos parte, 

tampouco das relações acadêmicas a partir das quais formulamos nossos 

enunciados. Por isso, não podemos negligenciar nossa participação nos Grupos de 

Pesquisa Modelagem da Complexidade em Artes, Humanidades e Saúde e Estudos 

sobre a Universidade que representaram esteios fundamentais para a construção 

das questões sobre as quais este trabalho foi configurado.  

As discussões vinculadas às linhas de pesquisa Avaliação da produção da pós-

graduação em saúde, artes e humanidades, bem como naquela intitulada Psicologia 

do Desenvolvimento, promovidas semanalmente entre seus integrantes, realizaram 

um papel fundamental de afiliação teórica e metodológica entre aqueles que atuam 

nesse espaço, os quais, sob a liderança de pesquisadores mais experientes, 

empreendemos esforços de construção teórica e metodológica, servindo de base 

para que pesquisas nessas fronteiras possam ser engendradas por agentes mais 

recentes no campo acadêmico – nós, mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação 

científica. Esses espaços de possibilidades, contudo, interessados, sobremaneira no 

modo como teoria e método contrastam e podem ser reformulados com a prática, 

sedimentam terreno fértil para criatividade e produção de resultados de pesquisa, 

enriquecidas pelo rigor e sistematização perseguidos por ambos os grupos. 

Esse método coletivo de produção, entretanto, não é o único existente, tampouco 

pode ser considerado o mais verdadeiro e eficaz. Porém, esta forma de 

consolidação do saber – que leva em conta a alteridade e mesmo a afiliação – 

apresenta resultados críticos sobre o fazer científico, desvelando as condições de 

seu surgimento e o modo a partir do qual torna-se possível construí-lo. 

Consideramos, em consonância com as formulações do sociólogo francês, que 

longe de uniformizar os fundamentos de uma ciência pura ou mais verdadeira, 

esclarecer as condições de seu advento representa um cimento possível para 

problematizações e análises mais complexas, sujeitas, sempre, a rigorosas 

observações teórico-metodológicas (BOURDIEU & WACQUANT, 2005). 

Acreditamos, por fim, que ao ponderar sobre as sobredeterminações que nos 

objetivam no fazer acadêmico, estamos nos distanciando das jaulas que promovem 

repetições invisíveis, despertando a nossa consciência potencialmente libertadora.  
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E, ainda: sobre quadros teóricos e escolhas metodológicas, que estes termos não 

sirvam apenas para enclausurar o conhecimento, mas que possam favorecer a 

criatividade e inovação. Afinal, mais que apenas reiterar lutas de um campo 

científico e reforçar monopólios de capital simbólico, que os seus produtos possam 

servir ao avanço do conhecimento, introduzindo novidades que possam ser 

colocadas no jogo, reestruturando interesses e favorecendo a pluralidade de 

perspectivas e conhecimentos. 
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