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• Laurinda  Ramalho de Almeida, 

nasceu 1940, no Estado de São 

Paulo.

• Cursou Pedagogia e 

especialização em orientação 

educacional na USP.

• Mestrado e doutorado em 

psicologia da educação na  

Universidade católica de São 

Paulo.

Biografia



• Carl Ranson Rogers Nasceu 1902, no 

EUA.

• Psicopedagogo Estadunidense.

• Um dos mais influentes pensadores 

americanos.

• Sua linha teórica é conhecida como 

abordagem centrada na pessoa 

(ACP).

• Morreu em 1987 em San Diego 

Califórnia.  

Biografia



A Difusão das ideias de Rogers na 

Educação em São Paulo

Na formação de orientadores educacionais

•Em 1969, aconteceu o 1º concurso de ingresso de 

orientadores educacionais no ensino médio oficial do 

estado de são Paulo



Consequência

• 1) A comissão que fez o concurso entendia que a 

obra de Rogers poderia dar apoio a ação dos 

orientadores educacionais da rede publica de 

ensino.

• 2) A sua primeira teoria(teoria da terapia), 

poderia contribuir para a pratica da       

educação.



▪ A discussão sobre a terminologia usada por 

ele. Que anteriormente seria: terapia 

centrada no cliente, ensino centrado no 

aluno, liderança centrada no grupo, já em 

seus últimos escritos essas denominações 

foram substituídas pela: Abordagem centrada 

na pessoa.

▪ Outra bibliografia é de Oswaldo de barros 

santos, orientação e seleção profissional.



• O concurso de ingresso e efetivação de 

orientadores educacionais da rede publica de 

ensino, trouxe o auge da luta de educadores 

junto ao governo do estado.

• Com a lei 5692/71 artigo 10, que estabelecia a 

obrigatoriedade da orientação educacional nas 

escolas, o MEC promoveu um curso de 

especialização para Coordenadores de 

orientação educacional.



Na formação de professores

• Década de 60:

abordagem rogeriana X behaviorista.

• Década de 80 

“psicologia educacional: contribuições e 

desafios”, organizado por Juracy marques.



• “Psicologia e Ensino” organizado por Wilma Milan 

Penteado     Abordagem centrada na pessoa, 

modelo comportamental aplicado ao ensino, 

modelo ensino-aprendizagem, modelo de ensino 

para o domínio.



• 1971 iniciou um curso “Rogers e educação” 

(ate 87) ministrada pela professora Abigail 

Alvarenga. E em 1976 formou um grupo de 

estudantes sobre Rogers.

• 1977 aconteceu na PUC-SP um seminário 

com base em Rogers sobre o 

“relacionamento de ajuda”.



Na formação de psicólogos 

• Década de 60 a psicologia busca reconhecimento 

e espaço na área profissional.

• O aconselhamento era visto como disciplina 

profissionalizante, com o crescimento da utilização 

desta pratica foi introduzido à psicologia humanista 

aplicada.



• Rosemberg faz a biografia: o serviço de 

aconselhamento psicológico- SAP

• 1986 aconteceu o seminário “Vivência 

acadêmica: o enfoque centrado na pessoa”.

• 1971 psicólogos procuram o curso de pós-

graduação sobre Rogers em psicologia da 

educação da Prof.ª Abigail Mahoney.



• 1972 a professora Bernadete Angelina gatti realiza 
a primeira tese brasileira com foco rogeriano sobre 
aconselhamento de grupos de adolescentes.

• Junta se a um grupo de professores de psicologia 
da puc-sp , passando assim a abordagem 
rogeriana a fazer parte da formação dos 
psicólogos. 

• Em São Paulo 1978, Rosemberg organizou um 
evento “encontro com Rogers e a psicologia 
humanista”.



A difícil conciliação de teoria e prática 

• Os depoimentos respondem basicamente a 
três perguntas:

1) Como se deu sua adesão a teoria?

2) Quais foram as dificuldades de passar da teoria 
para a prática?

3) Quais foram os limites da teoria?



A Pedagogia de Rogers

• Jean Houssaye organizou a coleção Formation

des enseignants”, e trouxe ao público as obra: 

• Quinze pédagoges- Leur influence aujourd’hui.

• Quinze pedagoges- texterchoisis.



Textos selecionados de tornar-se pessoa

• “Esse sou eu”

• Rogers ao expor o desenvolvimento de seu 

pensamento profissional e de sua filosofia pessoal, 

referiu-se a três situações profissionais que 

efetuou e foram muito significativas.

• “Visão de um terapeuta sobre a vida boa: a 

pessoa em pleno funcionamento”.



• “A vida boa é uma direção, não um destino”.

• “A direção apresentada pela vida boa é aquela 

que é escolhida pelo organismo total, quando 

existe liberdade psicológica para se mover em 

qualquer direção”.



• “Por uma teoria da criatividade”, define 

processo de criatividade por um lado                    

“a emergência na ação, de um novo produto 

relacional que provém da natureza única do 

indivíduo, por outro dos materiais, 

acontecimentos, pessoas ou circunstâncias de 

sua vida”.

• Condição natural da criatividade.

• Desenvolvimento da criatividade.



Trechos “Liberdade para aprender”

Idéias pessoais sobre ensino e aprendizagem

❖ Minha experiência tem sido de que não 

posso ensinar a outra pessoa como ensinar.

❖Parece – me que qualquer coisa que eu 

possa  ensinar a outro é relativamente 

irrelevante e tem pouca ou insignificante 

influência sobre o seu comportamento.



❖ Compreendo, cada vez mais, que só me interesso 

pelas aprendizagens que influam significativamente 

sobre o comportamento.

❖ Acabei por sentir que a única aprendizagem que 

influi significativamente sobre o comportamento é a 

que for autodirigida e auto-apropriada.

❖Tal aprendizagem autodescoberta, a verdade 

pessoalmente apropriada e assimilada no curso de 

uma experiência não podem ser diretamente 

comunicadas ao outro.



❖ Como consequência do que ficou expresso, dou-

me conta de que perdi o interesse em ser 

professor.

❖ Quando tento ensinar... Parece fazer com que a 

pessoa desconfie de sua própria experiência, o 

que sufoca a aprendizagem significativa. Daí, 

chego a pensar que as consequências do ensino 

ou não têm importância ou são nocivas.



❖Quando revejo os resultados de minha atividade 

docente, no passado, as consequências reais são as 

mesmas – ou produziram dano ou nada de 

significativo ocorreu. Isto é francamente aflitivo.

❖A conclusão é que me capacito de que só estou 

interessado em aprender, de preferência, coisas que 

importam, que têm alguma influencia significativa 

sobre o meu próprio comportamento. 



❖ Acho muito compensador o aprendizado, em 

grupos, em relacionamento individual, como na 

terapia, ou por conta própria.

❖ Descubro que uma das melhores maneiras, 

embora das mais difíceis, de aprender é, para 

mim, a de abandonar minhas atitudes defensivas, 

pelo menos temporariamente, e tentar 

compreender como outra pessoa concebe e 

sente a sua experiência.



❖Outra maneira de aprender, para mim, consiste em 

afirmar as minhas próprias incertezas, tentar 

elucidar as minhas perplexidades, e, assim, chegar 

a aproximar-me do significado que a minha 

experiência parece realmente ter. 



Uma aprendizagem significativa

❖Os seres humanos têm natural potencialidade de 

aprender.

❖A aprendizagem significativa verifica-se quando o 

estudante percebe que as matérias a estudar  se 

relacionam com seus próprios objetivos.

❖A aprendizagem que envolve mudanças na 

organização de cada um na percepção de si 

mesmo – é ameaçadora e tende a suscitar 

reações.



❖As aprendizagens que ameaçam o próprio ser 
são mais facilmente percebidas e assimiladas 
quando as ameaças externas se reduzem a um 
mínimo.

❖Quando é fraca a ameaça ao eu pode-se 
perceber a experiência sob formas diversas e a 
aprendizagem ser levada a efeito.

❖É por meio de atos que se adquire a 
aprendizagem mais significativa.

❖A aprendizagem é facilitada quando o aluno 
participa, responsavelmente do seu processo



❖ A aprendizagem auto-iniciada que envolve toda a 
pessoa do aprendiz – seus sentimentos tanto 
quanto sua inteligência – é a mais durável e 
impregnante.

❖A independência, a criatividade e a autoconfiança 
são facilitadas, quando a autocrítica e a auto-
apreciação são básicas, e a avaliação feita por 
outros tem importância secundaria.

❖A aprendizagem mais socialmente útil, no mundo 
moderno, é a do próprio processo de 
aprendizagem, uma continua abertura a 
experiências e a incorporação, dentro de si mesmo, 
do processo de mudança.  



Facilitação 

❖O facilitador tem muito a ver com o 
estabelecimento da disposição inicial ou o clima 
do grupo ou da experiência em aula.

❖O facilitador ajuda a trazer a tona e a elucidar 
tanto os propósitos individuais, na classe, quanto 
os mais gerais do grupo.

❖Conta com o desejo do aluno de realizar os 
propósitos que têm sentido, para cada um, com 
força de motivação subjacente a aprendizagem 
significativa.



❖Empenhar-se em organizar e tornar facilmente 

disponíveis recursos, para aprendizagem, da 

mais ampla ordem possível.

❖Considere-se a si mesmo como recurso flexível 

a ser utilizado pelo grupo.

❖Quando se estabelece o clima de receptividade, 

em aula, o facilitador esta apto a se tornar, 

progressivamente, um aprendiz participante, um 

membro do grupo, exprimindo suas opiniões 

como as de um entre outros.               



❖Toma iniciativa de compartilhar com o grupo, 
tanto seus sentimentos quanto suas idéias, de 
modo a não exigir nem impor, mas 
simplesmente, a representar uma participação 
pessoal que os alunos podem acolher ou 
recusar.

❖Através da experiência, em aula, permanece 
atento as expressões de sentimentos 
profundos e fortes.

❖No exercício das suas funções de facilitador de 
aprendizagem, o líder procura reconhecer e 
aceitar suas próprias limitações.



A  Atualidade do Pensamento de Rogers

•

Certas ideais que Rogers defendia se 

tornaram tão amplamente aceitas que é difícil 

relaciona-las na atualidade,

mesmo causando grandes mudanças eram 

em seu tempo.

Como já citados os livros "tornar - se pessoa" 

e "liberdade para aprender" se tornaram 
clássicos para orientadores e educadores.



As Contribuições de Rogers em relação 

as discussões posta na educação .

• 1. O relatório Delors, elaborado em 1996 por 

comissão Internacional(UNESCO) para discutir a 

educação para o século 21,com o título: " 

Educação, tesouro a descobrir", teve 4 

aprendizagem fundamentais que serão os pilares 

do conhecimento, o aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser.



▪ Citando umas das contribuições dos últimos 

30 anos, um texto escrito em 1966 de autoria 

de Maria Amélia de Azevedo Goldberg nele 

enfatiza que a aprendizagem do eu é a mais 

Fundamental e a aprendizagem do eu não 

ocorre senão conjugada à aprendizagem do 

outro.



▪ 2.A discussão hoje posta nas escolas e na 

sociedade, sobre cidadania, não significa 

outra coisa senão a discussão de como 

ajudar a criança e o jovem a dinamizar sua 

forma de ser nas relações.

3.A discussão sobre o fracasso escolar, sobre 

o desinteresse do aluno pela escola passa, 

necessariamente, pela discussão do clima da 

sala de aula e da escola.



▪ 4.A discussão que se faz hoje, sobre a 

formação de professores e que passa pelos 

estudos sobre o pensamento do professor 

como pessoa, sua abordagem também a 

resistência do professor a mudanças.

▪

5.A discussão hoje se faz sobre a educação ao 

longo de toda a vida e particularmente, a 

educação para a velhice Rogers em um artigo 

auto biográfico analisa dois tipos de pessoas:" 

as que crescem envelhecendo e as que 

envelhecem crescendo".



• Concluindo, outra grande contribuição de 

Rogers, hoje esta nas pessoas que trabalham 

com sua abordagem, mesmo que em conjunto 

pratiquem outras teorias.

• O que vem demonstrar que o pensamento, 

para incorporar o novo, tem dificuldade em se 

desfazer de velhas teorias, principalmente 

quando foram úteis.



Critica do Grupo

A influência de Rogers na educação é que 

ele incentivava uma liberdade sem limites, 

permitindo que os alunos façam o que 

querem pelo fato de se auto direcionarem, 

levando à indisciplina e ao individualismo. 

Outra observação seria que Rogers via os 

seres humanos com excessiva bondade, 

sem levar em consideração como possíveis 

impulsos inatos para a agressividade, a 

competição ou a autodestruição.



Referência

▪ ALMEIDA, L. R. Contribuições da

Psicologia de Rogers para a Educação:

uma abordagem histórica. In: MAHONEY.

A. et al. Psicologia e Educação: Revendo

Contribuições – Org. Vera Maria Nigro de

Souza – Placco – São Paulo: Educ, 2000.




