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 Alicia Fernandez: Vida, Obra e Atuação psicopedagógica.  

 

I. Conjecturas Introdutórias 

 

      Investigar sobre a trajetória científico-psicopedagógica da argentina Alicia Fernandez é um 

trabalho que proporciona a nós, educadores, uma inspiração ímpar. Observa-se a impressão desta 

inspiração, quando lemos sobre a trajetória desta cientista da Psicopedagogia e percebemos o 

quanto é significante o seu trabalho nesta área do conhecimento humano.  Alicia Fernandez é, antes 

de qualquer intitulação, sobretudo, uma mulher, um ser humano sem igual, digna de ter o seu nome 

estampado na história da educação ocidental. Não apenas por causa de sua produção lítero-

psicopedagógica, mas sim em razão de sua atuação como cientista e profissional deste ramo da 

ciência da educação. Valendo dizer, esta argentina, não é só uma mulher de palavra, mas de ação, 

de práxis psicopedagógico-científica. Observar aspectos da trajetória de vida de Alicia Fernandez é 

estudar, principalmente, a sua atuação psicopedagógica, uma vez que ambas estão entrelaçadas, de 

modo que é impossível falar de uma sem se reportar à outra. 

      Para confirmar – ou negar, quem sabe?! – estas conjecturas introdutórias, nada mais justo que 

verificarmos – ainda que rápida e sinteticamente – alguns traços biográficos de sua trajetória, bem 

como os aspectos relevantes de sua atuação e produção lítero-psicopedagógica. Diante do que já 

falamos, em nosso pensamento ainda subjaz a seguinte pergunta: que dados da história de Alicia 



Fernandez poderão ser observados, a fim de que nos forneça um referencial para prática profissional 

enquanto futuros psicopedagogos?  Neste sentido, as linhas que seguem procura responder a 

questão levantada, na medida em que expõe, ponto por ponto, o conteúdo deste texto, o qual se 

divide em três momentos: vida, obra e atuação. Vejamos. 

 

II. Vida 

 

      Nascida em Buenos Aires em 1944, Alicia Fernandez é filha de pai espanhol e mãe italiana. A 

futura psicopedagoga de renome dá início aos estudos na Universidade de El Salvador. 

Posteriormente, estuda Psicologia na Universidade de Buenos Aires, “onde teve contato com a 

Psicanálise através de Pichón Rivière e Bleger, professores que lecionavam naquela universidade, 

pouco antes de 1966” 
1
.  

     É sabido que na década de 1960 a psicopedagoga participa de movimentos sociais que 

destacavam “o requestionamento do lugar da mulher”
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 na sociedade argentina. Até aqui se percebe 

o aspecto político em sua formação e prática acadêmico-profissional. Em uma entrevista concedida 

a psicóloga Maria Terezinha Carrara Lelis, à Revista de Psicopedagogia, pode-se notar, segundo as 

próprias palavras de Alicia Fernandez que a sua trajetória está intimamente ligada ao que poderia se 

chamar de História da Psicopedagogia. Os pontos essenciais da trajetória profissional da autora 

argentina, nesta entrevista, podem ser sintetizados da seguinte forma: 

a) Na década de 50 (1950) começa na Argentina a universidade privada que se chama 

Universidade El Salvador (equivalente à PUC no Brasil). Anos mais tarde, funda-se a 

Universidade Nacional de Buenos Aires (instituição pública). Na primeira universidade, 

Alicia ingressa pra fazer Psicopedagogia aos 17 anos. Na segunda universidade, dá inicio ao 

curso de Psicologia, pois, conforme a autora: “eu queria alguma coisa e não sabia o que era 

e que não me davam na Psicopedagogia” 
2
. 

 

b) Aos 18 anos assume um cargo de Orientadora Educacional. Em suas palavras: “Já na década 

de 60, trabalhava como Orientadora Educacional, estudava Psicopedagogia na Universidade 

El Salvador e, ao mesmo tempo, Psicologia na Universidade Federal”
 2

.  

 

c) Na Universidade Nacional de Buenos (Universidade Federal), tem aulas com grandes nomes 

da Psicanálise: “Foi uma época gloriosa nessa Universidade pública, com grandes 



professores: Pichón-Rivière, Bleger e Boroslavsky, grandes nomes da Psicanálise e que 

foram inovadores em seus trabalhos”
 2

.  

 

d) Com o advento da ditadura militar de 1966 a 1970, fecharam a Universidade Federal, a 

mesma ficou sob intervenção. Por outro lado, deu-se início – de forma marginal – a 

movimentos sociais que começaram no interior da própria Universidade. Rememora a 

autora: “Mesmo no período daquela ditadura militar, no período de 66 a 70, se fizeram 

muitos movimentos, (continuávamos estudando e dando aulas nos bares, nas casas dos 

professores ou de algum aluno...), criaram-se associações de resistência como, por exemplo, 

a Associação dos Trabalhadores em Saúde Mental – em que estavam presentes psicanalistas, 

psicólogos e alguns psicopedagogos e outros profissionais da saúde. Tudo isso fora da 

Universidade, pois estava sob intervenção. Foi um movimento muito interessante e de 

grande aprendizagem pra mim, pois eu participava como psicopedagoga em um movimento 

horizontal de caráter político, gremista, interdisciplinar, junto àqueles „mestres‟ 

reconhecidos internacionalmente”
 2

.  

 

e) Nesse mesmo período de militância política nos movimentos sociais, Alicia Fernandez toma 

contato com Pavlovsky que trabalhava com grupos psicoterapêuticos de crianças no 

Hospital de Crianças da cidade de Buenos Aires – é com este autor que a psicopedagoga 

conhece a técnica do psicodrama, pois o mesmo a utilizava em suas psicoterapias. Ainda 

nesse período, há uma pausa na ditadura militar, é o tempo em que a psicopedagoga trava 

relações profissionais com Mary Lange (fundadora do Grupo Plataforma) e estuda W. Reich 

(Psicologia de Massas do Fascismo) com Pavlovsky. Participa da Associação dos 

Psicopedagogos. Conhece a pioneira de Ciência da Educação, Blanca Tarnopolsky, que se 

aproximava das questões dos problemas de aprendizagem a partir da Psicologia Social. Para 

a autora argentina, esse foi um tempo de aprendizagem: “Esse tempo, para mim foi de 

grande aprendizagem: estava conhecendo Pavlovsky e começando a me analisar com ele, 

fazendo o curso de Blanca e, por outro lado, continuando como Orientadora Educacional em 

Escolas Públicas”
 2

.  

 

f) Com o advento da segunda intervenção da ditadura (a partir de 1976): Pavlovsky sai do país 

de um dia pra o outro, os que participavam da Associação de Trabalhadores em Saúde 

Mental foram perseguidos, expulsos ou mortos. Ainda antes desse tempo, a autora conhece 

Sara Paín em 1974. Trabalha em centro de saúde com Blanca, bem como num hospital 

público sob o olhar e Paín. Também, participa de pesquisas juntamente com outros 

psicopedagogos –  tais pesquisas foram reunidas em livros publicados por Sara Paín. 



 

g) De 1976 em diante, por causa da ditadura, a futura psicopedagoga de renome, auto exila-se 

no Brasil levando na bagagem um aprendizado riquíssimo de “histórias clinicas”
 2

. 

Assassinam Blanca. É nesse tempo que já estando casada, fica grávida. Revendo os dados de 

seus pacientes de Buenos Aires, passa a investigar a inteligência humana, a partir também de 

uma autoanálise.  

 

h) Estando no Brasil, passa a refletir sobre sua atuação psicopedagógica, a partir dos casos de 

seus pacientes e da análise da própria inteligência. Devido as imposições da ditadura, nota 

que há um certo “silêncio” imposto exteriormente sobre a inteligência. O medo de falar 

sobre a ditadura estava internalizado, de modo que se refletia no corpo. Constata que a 

inteligência estava “atrapada”
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, isto é, aprisionada.   

 

i) Mais tarde retorna a Argentina (por volta de 1983) – Pavlovsky também retorna. Retoma 

seus contatos e começa a estudar o Psicodrama com Pavlovsky. Trava relações profissionais 

com Jorge Visca. É ainda neste entretempo, que Alicia Fernandez cria e dirige “durante 

muitos meses, um Centro de Aprendizagem”, no Hospital Posadas – na Grande Buenos 

Aires –, onde “atende uma população carente, na parte materno-infantil. Desta experiência 

surge o livro A Inteligência Aprisionada (1987)” 
1
. Também, neste período, faz uma ponte 

de estudos e trabalhos entre Brasil e Argentina: “trabalha como Orientadora Educacional, 

Supervisora e Assessora de Atividades Psicopedagógicas e em Grupos de Tratamento 

Psicopedagógico Didático para Psicopedagogos em Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro 

e Porto Alegre” 
3
.  

 

j) Após o lançamento de seu primeiro trabalho escrito, torna-se uma referência internacional 

em psicopedagogia, influenciando as reflexões psicopedagógicas em toda América Latina e 

em Portugal, Espanha, etc.. Escreve outros livros tão importantes quanto o primeiro, bem 

como algumas publicações conjuntas e contribuições em artigos científicos, destacando, 

sobretudo, os problemas da aprendizagem e o “papel feminino na Educação”, bem como 

relacionando “as questões de gênero” 
4
 com a aprendizagem. A autora é a primeira 

estrangeira a receber uma homenagem pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, em 

2009. Para nosso pesar, Alicia Fernandez faleceu este ano, 2015, em 26 de Fevereiro 
3
.  

 

III. Obra 

 



     Alicia Fernandez produziu uma obra admirável no campo da Psicopedagogia. Do entrelaçamento 

entre a sua formação acadêmica, vida pessoal, militância política e atuação profissional saíram, por 

ordem cronológica, os seguintes livros: 

A inteligência aprisionada (1987) 

A mulher escondida na professora (1992) 

O saber e o jogo (2000) 

Os idiomas do aprendente (2000b) 

Psicopedagogia e Psicodrama (2000c) 

A atenção aprisionada (2011) 

 

     Além desses títulos, restam suas participações em eventos, artigos científicos, obras conjuntas, 

etc.
5
. Alicia Fernandez – como afirmamos incialmente – é uma autora que merece o seu lugar na 

História da Educação Ocidental. 

 

IV. Atuação Psicopedagógica: traços de seu pensamento. 

 

      Até aqui vimos um pouco da trajetória de Alicia Fernandez, bem como a menção de sua 

produção lítero-psicopedagógica. Neste sentido, foi possível verificar que a sua atuação acadêmico-

profissional está intimamente ligada a sua vida enquanto mulher, mãe e autora.  

     É sabido que na primeira obra da autora se apresenta os traços primordiais de sua abordagem 

psicopedagógica. Dentre estes traços de sua abordagem, está o DIFAJ (Diagnóstico Interdisciplinar 

Familiar de Aprendizagem em uma só jornada). Por este método de trabalho, Fernandez 

compreende que a Psicopedagogia pode ser aplicada de maneira mais próxima dos pacientes, 

enfatizando o contexto em que os mesmo estão inseridos, enxergando-os a partir destes contextos, 

na medida em que releva os sujeitos enquanto seres pensantes, ou “aprendentes” e “ensinantes” 
6
.  

    A autora argentina enxerga a Psicopedagogia como uma disciplina dotada de um objeto próprio, 

qual seja: “a autoria do pensamento e como um acionar dirigido a sujeitos, por ela conceitualizados 

como aprendente e ensinante” 
1
. Ela chega a esta constatação a partir de sua larga experiência 



psicopedagógica com famílias, grupos e instituições de saúde e educação. É em A Inteligência 

Aprisionada que Fernandez destaca o DIFAJ como um diagnóstico aplicado não só ao paciente, 

mas também a sua família: “a autora analisa as conseqüências que para a constituição da 

subjetividade da criança e particularmente para sua possibilidade de aprender, ter que esconder, 

omitir e/ou desmentir o conhecimento dentro do grupo familiar”
1
.  

     Para Fernandez, a intervenção psicopedagógica “não se dirige ao sintoma, mas ao poder para 

mobilizar a modalidade de aprendizagem, o sintoma cristaliza a modalidade de aprendizagem em 

um determinado momento, e é a partir daí que vai transformando o processo ensino 

aprendizagem”
6
. É neste sentido, que a ocorrência da aprendizagem depende do que aprende em 

conexão com o sujeito ensinante. A proximidade da relação entre sujeito ensinante e sujeito 

aprendente é imprescindível à aprendizagem, de modo que quem ensina pode “conectar-se mais 

com seu sujeito aprendente do que com seu sujeito ensinante”
 6

. Nesta relação, o sujeito ensinante 

também aprende com o sujeito aprendente
7
.  

 

     Fernandez, em seus trabalhos finais, vai focar o papel feminino na Educação, bem como as 

questões de gênero. Enfatiza ainda, a questão da hiperatividade infantil 
4
. Tais constatações não 

seriam possíveis sem a sua atuação como mulher e psicopedagoga. 

 

     Pelas palavras até aqui registradas, fica em nosso pensamento a impressão de que estudar e atuar 

no campo psicopedagógico é lidar, sobretudo, com a inteligência humana. Diga-se, não só a 

inteligência do outro, mas a nossa própria inteligência enquanto psicopedagogos, pois o processo de 

aprendizagem passa também por nosso corpo e subjetividade. Neste sentido, estudar a vida e a 

atuação acadêmico-profissional de Alicia Fernandez, nos fez perceber que a Psicopedagogia é um 

campo científico tão necessário e preciso quanto à Psicologia, a Filosofia, ou até mesmo, a 

Psiquiatria. Sua necessidade ganha sentido quando notamos que, para a autora, estudar tal ciência 

não foi apenas um meio de profissionalização, mas um modo de dar significação à sua própria 

existência enquanto mulher, mãe, psicopedagoga e militante política.  
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