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O nosso interesse pela problemática que ora apresentamos neste trabalho 

teve início a partir da convivência com professores dos mais diversos “níveis” de ensino 

e tipos de escola. São histórias, muitas histórias, que precisam ser resgatadas, estudadas, 

analisadas, compreendidas, para que, assim, possamos nos apropriar da real 

complexidade que constitui cada sujeito, cada história vivida e contada. 

O processo de escolha de uma profissão pode começar a fazer parte do 

mundo de muitos jovens desde muito cedo. Há pessoas, contudo, que não vivenciam 

essa possibilidade de opção, e de muitas outras coisas na vida. No caso de professores, a 

história de muitos respalda estas duas teses. Há professores que dizem ter manifestado 

interesse pela profissão desde muito cedo na vida. Há também professores que dizem ter 

ingressado no magistério por conta de mera oportunidade do momento. Tendo o 

professor como objeto nuclear deste trabalho, aqui o nosso objetivo principal é analisar 

o processo de constituição docente de um grupo de professoras do Ensino Fundamental 

de um município do interior do estado do Rio Grande do Norte, onde realizamos nossa 

pesquisa empírica para o doutorado em Psicologia da Educação. 

Talvez, antes de prosseguir, seja necessário responder a uma possível 

pergunta de um leitor/estudioso atento a esse nosso interesse, que pode ser: por que o 

interesse por essa questão? No fundo, o nosso interesse se pauta na questão de que o 

homem não é um ser a priorístico, mas histórica e socialmente determinado pelo 

conjunto de suas relações sociais. Conforme diz Marx na sexta tese sobre Feuerbach, “a 

essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo singular. Em sua realidade, 

é o conjunto das relações sociais” (Marx, 1999, p. 125). 
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A idéia de que a essência humana está articulada ao conjunto das relações 

sociais do sujeito não é uma questão simples. No entanto, faz-se necessário estudá-la 

para que possamos aprofundar a nossa compreensão acerca do homem, do seu processo 

de constituição como pessoa. E, nessa perspectiva, uma das questões metodológicas 

pela qual passa a possibilidade de fazermos isso é a análise da história vivida. 

Assim sendo, para que possamos compreender as relações sociais 

constitutivas da essência humana, faz-se necessário levarmos em conta a mediação 

histórica desse processo. A essência humana é, pois, uma produção histórica gestada a 

partir dessas relações, inclusive no campo de trabalho e de formação escolar. 

Antes, porém, de começarmos analisar o processo de constituição docente 

do grupo de professoras com o qual trabalhamos, vamos fazer algumas considerações 

acerca do contexto da pesquisa, destacando, neste caso, os procedimentos da pesquisa, o 

lugar onde a mesma foi realizada e as escolas nas quais cada professora-sujeito desta 

pesquisa leciona. 

 

1 PROCEDIMENTOS 

Este trabalho, que tem a Psicologia Sócio-Histórica como referência teórico-

metodológica, é parte de uma pesquisa de doutorado (em andamento), realizada com um 

grupo de professoras do Ensino Fundamental de duas escolas públicas do município de 

Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. 

A escolha desse município para a realização da presente pesquisa teve como 

base alguns pressupostos, dentre os quais, talvez o mais importante, o fato de nele 

trabalharmos como professor há mais de dez anos, e isso ter nos impulsionado a querer 

conhecer mais profundamente a realidade na qual atuamos. 

Com relação às escolas, este trabalho foi realizado em duas escolas públicas, 

cuja escolha ocorreu de forma intencional, levando em conta o fato de estarem 

localizadas na zona urbana, serem de pequeno porte, ou seja, que atendessem até 300 
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alunos em seus dois turnos, e, sobretudo, seu corpo administrativo, pedagógico e 

docente demonstrasse interesse em participar da pesquisa. 

Por uma questão de privacidade, utilizaremos nomes fictícios para nos 

referir a essas escolas. Em ambas, a nossa primeira tarefa consistiu em apresentar a 

nossa proposta de pesquisa para os diretores e supervisores, que foram muito receptivos 

e demonstraram bastante interesse em dela participar. 

A escolha dos sujeitos ocorreu de forma diferenciada nas duas escolas, 

porém levando em conta a articulação com o projeto de pesquisa apresentado ao corpo 

administrativo, pedagógico e docente dessas escolas. 

Na Escola A, o sujeito foi escolhido pela direção e supervisão, que 

compreenderam, com base na nossa proposta de trabalho, que havia uma professora na 

instituição que muito se adequava ao nosso estudo, pois trabalhava com vários alunos 

que apresentavam problema de indisciplina em sala de aula. Ao apresentar a nossa 

proposta de trabalho para a referida professora, esta aceitou de imediato participar da 

pesquisa com o intuito de poder fazer uma avaliação da sua forma de se relacionar com 

os alunos em sala de aula. 

Na Escola B, a direção também nos foi muito receptiva e solicitou uma 

exposição da nossa proposta aos professores. Apesar de vários deles terem demonstrado 

interesse em participar, fizemos escolha daquele sujeito que disse trabalhar com alguns 

alunos que apresentam uma baixa participação nas atividades da escola, o que requer 

muito empenho de sua parte. 

No processo da coleta de dados, utilizamos as técnicas de leitura de 

memorial, questionários e entrevistas. Tudo isso com vistas a atender o nosso objetivo 

principal, que é analisar o processo de constituição docente de um grupo de professoras 

do Ensino Fundamental. Vale destacar que, apesar da importância de todas as técnicas 

acima apresentadas, a entrevista foi a técnica que mais nos possibilitou uma 

aproximação com a realidade a qual estávamos querendo apreender em toda sua 

complexidade de relações. 
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2 O LUGAR 

O nosso objetivo neste item é apresentar e discutir, específica e 

sucintamente, algumas questões estruturais do lugar de realização deste trabalho, que é 

o município de Mossoró, situado no interior do estado do Rio Grande do Norte. 

Localizado na microrregião de Mossoró e mesorregião do Oeste Potiguar, 

Mossoró, que fica a 270 km da capital do estado (Natal), é um município do Sertão 

nordestino, mas muito próximo do litoral. Apenas 42 km o separam da praia de Tibau. 

Além de se destacar por meio de muitos dos seus aspectos históricos 

peculiares, e até pitorescos, Mossoró também se destaca em vários setores do comércio 

e da prestação de serviços, de modo que é um pólo economicamente importante não 

apenas para os municípios do seu entorno, da sua região, mas também para todo estado 

e até para o país. 

No setor da indústria e da agricultura, o município destaca-se como o maior 

produtor de petróleo (em terra) e sal do país, e um dos maiores produtores de frutas 

tropicais do mundo, especialmente o melão. Dessa fruta, ele é responsável por 90% da 

produção nacional, o equivalente a 194 mil toneladas, sendo 164 mil exportadas e 

apenas 30 mil destinadas ao consumo interno, ou seja, ao consumo no país. 

Apesar de tudo isso, quando nos deparamos com a questão social, 

infelizmente o município não se diferencia de muitas outras realidades de diferentes 

lugares deste nosso país. Dados do Censo 2000 apontam, conforme publicação no Site 

da própria prefeitura municipal, que os 20% mais ricos detêm 62,8% da riqueza. Os 

20% mais pobres detêm apenas 2,3%. Mas o problema daquilo o que chamamos de 

questão social não se situa apenas na concentração de renda. 

Ainda de acordo com o Site da própria prefeitura municipal, em 2006 o 

município registrou 36,6 mortes violentas por grupo de 100 mil habitantes. A média 

nacional naquele ano foi de 25,6. Aqueles dados ficam muito próximos dos registrados, 

no mesmo período, na cidade do Rio de Janeiro. 
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No campo da educação, os dados são os seguintes, ainda de acordo com o 

Site da prefeitura, que utiliza o Censo 2000 do IBGE e o IDH como fontes de 

informações: apesar de ter havido uma melhoria significativa na oferta de vagas e na 

qualidade da educação escolar, o número de pessoas analfabetas com mais de 15 anos 

de idade corresponde a 19,18% da população nessa faixa etária. 

Ainda com relação à educação, o IBGE aponta dados de 2007 que são os 

seguintes: além de contar com 207 escolas de ensino fundamental, sendo 142 públicas e 

65 privadas, e 38 de ensino médio, sendo 21 públicas e 17 privadas, o município dispõe 

ainda de cinco instituições de educação superior (Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 

Universidade Potiguar (UnP), Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi e 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança), o que o faz ser um pólo regional voltado 

não apenas para a questão econômica. Ele concentra, também, a maior parte dos cursos 

superiores ofertados na região. 

 

3 AS ESCOLAS 

Este trabalho foi realizado em duas escolas municipais, cuja escolha ocorreu 

de forma intencional, levando em conta o fato de estarem localizadas na zona urbana, 

serem de pequeno porte, ou seja, que atendessem até 300 alunos em seus dois turnos, e, 

sobretudo, demonstrassem interesse em participar da pesquisa. Por uma questão de 

privacidade, utilizaremos nomes fictícios para nos referir a essas escolas. 

Em ambas, a nossa primeira tarefa consistiu em apresentar a nossa proposta 

de pesquisa para os diretores e supervisores, que foram muito receptivos e 

demonstraram bastante interesse em dela participar. Neste item, o nosso objetivo é, 

portanto, apresentar e discutir algumas características gerais dessas duas escolas, que as 

denominamos de Escola A e Escola B. 

Escola A. Apesar de tratar-se de uma escola em pleno funcionamento nos 

dois turnos, o prédio é alugado e apresenta uma estrutura física insalubre, pequena e 
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muito precária. O prédio não apresenta condições adequadas para funcionamento de 

uma escola, sobretudo para atender crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

As salas de aula não têm janelas. Há apenas uma porta de entrada e saída, o que 

impossibilita a circulação de ar e torna-as muito quentes. Além disso, são escuras e a 

iluminação elétrica é muito precária. O piso das salas de aula é revestido em mosaico e 

já apresenta muito desgaste ocasionado pelo uso ao longo do tempo. O piso do corredor 

é de cimento, e já apresenta acentuado desgaste. 

Além disso, a escola não dispõe de cantina, refeitório, quadra de esporte 

nem de espaço para recreação. Os alunos se servem das refeições na própria sala de aula 

e a recreação é feita à exposição dos alunos ao sol, que, diga-se de passagem, é muito 

quente nessa região. 

Escola B. Nessa escola, cujo prédio também não pertence ao patrimônio 

público, o espaço também não é dos mais adequados, pois as salas de aula são 

pequenas, além de não dispor de cantina nem refeitório para os alunos. No entanto, sua 

estrutura física é muito limpa e bem conservada, e as salas de aula, apesar de pequenas, 

são naturalmente bem ventiladas e iluminadas. 

Embora ambas as escolas estejam localizadas em bairros assistidos por 

serviços de abastecimento de água potável, energia elétrica, telefone, ruas calçadas e 

asfaltadas, escolas públicas e comércio, os alunos, em sua maioria, são filhos de pais 

trabalhadores, dos tipos domésticos, mecânicos, vigias, garis, vendedores ambulantes, 

auxiliares de serviços gerais, funcionários públicos. 

 

4 SOBRE OS SUJEITOS E SEU INGRESSO NO MAGISTÉRIO 

O nosso objetivo neste item é analisar algumas situações vividas e relatadas 

pelos dois sujeitos da pesquisa. Situações essas que as consideramos fundamentais à 

compreensão do processo de constituição docente dessas professoras. Para isso, vamos 

começar pelo relato de como ambos foram escolhidos para esta pesquisa. 
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Conforme já explicitamos anteriormente, a escolha de ambos os sujeitos não 

obedeceu a critérios únicos, no entanto, semelhantes. Na Escola A, o sujeito foi 

escolhido pela direção e supervisão, que compreenderam, com base na nossa proposta 

de trabalho, que havia uma professora na instituição que muito se adequava ao nosso 

estudo. Na Escola B, a direção também nos foi muito receptiva e solicitou uma 

exposição da nossa proposta aos professores. Apesar de vários deles terem demonstrado 

interesse em participar, fizemos escolha daquele sujeito que disse trabalhar com alguns 

alunos que apresentam uma baixa participação nas atividades da escola, o que requer 

muito empenho de sua parte. 

 

A professora da Escola A, que aqui lhe daremos o cognome de Ana, é 

graduada em Pedagogia, especialista na área de Educação e tem mais de vinte anos de 

experiência no magistério. Atualmente leciona numa turma do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

Sua entrada na carreira do magistério ocorreu por opção determinada 

claramente pelo desejo da família e pela certeza de que logo arrumaria um emprego. 

Assim relata a Professora A: “Eu escolhi o magistério porque, na época, filho de pais 

pobres, o que a gente visava era o magistério, porque era bem mais fácil conseguir 

trabalho. Então, eu fui pra esse lado a pedido de minha mãe”. 

Com relação a professora da Escola B, ela também é graduada em 

Pedagogia com especialização na área de educação e leciona numa turma do 1º ano do 

Ensino Fundamental. A essa professora lhe atribuiremos o cognome de Bibi. 

O processo que mais determinou a “escolha” dessa professora pelo 

magistério é uma prova de que a história não é linear, nem predeterminada, mas 

dialética, ou seja, é atravessada por contradições e mudanças bastantes complexas. 

Na infância, apesar de brincar muito com suas bonecas, o que mais a atraía 

era brincar de professora, dando aula para os coleguinhas. Ela diz: “o que eu queria 

mesmo era ensinar os coleguinhas. Eu começava a brincar de mãe e pai com as bonecas. 
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Eu era a mãe, o outro era o papai, os filhinhos e terminava fazendo uma salinha de 

escolinha”. 

Acerca das questões que atravessam essas professoras, podemos nos valer 

de Marx para explicar que o homem não é outra coisa senão uma criação do próprio 

homem. Por isso, afirma que “toda a assim chamada história universal nada mais é do 

que a produção do homem pelo trabalho humano” (1978, p. 15). 

No caso da história dessas duas professoras em análise, embora cada uma 

delas tenha passado por situações diferentes e até opostas, os processos sociais de 

determinação parecem muito semelhantes, de modo que o social se revela no individual 

sem que neste aquele se dilua, ou seja, a relação entre o social e o individual não 

aparece como uma relação isomórfica, mas dialética e historicamente determinada. 

Nas entrevistas realizadas com ambas as professoras, evidencia-se a idéia 

que elas se produzem como professoras, sobretudo, nas relações gestadas pela atividade 

do magistério. Acerca dessa questão, Aguiar e Ozella podem nos dar uma grande 

contribuição ao seu entendimento ao destacarem que o homem, “ao produzir sua forma 

humana de existência, revela - em todas as suas expressões - a historicidade social, a 

ideologia, as relações sociais, o modo de produção”. Ao mesmo tempo, porém, 

ressaltam que “esse mesmo homem expressa, a sua singularidade, o novo que é capaz de 

produzir, os significados sociais e os sentidos subjetivos” (2006, 225). 

Das entrevistas realizadas com Ana, ressalta-se a idéia de que foram as 

necessidades mais imediatas, vividas diretamente por ela no meio social de uma família 

pobre, que determinaram a sua escolha. E essa opção parece não ter lhe rendido crises 

posteriores, ao longo de sua vida profissional, pois, mesmo depois de mais de duas 

décadas de trabalho, enfrentando dificuldades da profissão, afirma, com voz tonificada 

pela segurança do que pensa e sente, que adora ser professora. E complementa: “Apesar 

das dificuldades, e todos os obstáculos que a gente tem enfrentado, eu ainda amo o 

magistério”. Essa é uma posição que podemos reforçar ainda pela seguinte expressão: 

“em nenhum momento passou pela minha cabeça deixar o magistério”. 
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Mas o que determinava a satisfação de Ana no exercício do magistério? Ela 

não poderia ter desenvolvido um sentimento inverso, como o de insatisfação? É claro 

que sim! No entanto, as condições materiais gestadas nesse processo de trabalho 

parecem ter-lhe, em alguns momentos, impulsionado muito mais para o campo da 

satisfação. Em alguns outros momentos, a insatisfação também lhe é um processo 

constitutivo. Essa é uma questão que deve ser aprofundada por meio da análise de seus 

afetos, suas emoções, seus sentimentos acerca de suas ações, pois, como aponta 

Vigotski, “a compreensão efetiva e plena do pensamento alheio só se torna possível 

quando descobrimos a sua eficaz causa profunda afetivo-volitiva” (2001, p. 479-480). 

Quanto a Bibi, ela diz que, ao sair da infância, o interesse pelo magistério 

acabou, de modo que passou pela adolescência e entrou na idade adulta sem pensar que 

um dia seria professora. É, porém, um fato do cotidiano que vai impulsioná-la no 

caminho do magistério. “Casei nova demais e o resultado foi morar na casa dos outros. 

Fiquei tão desesperada que fui falar com o prefeito da cidade. O meu desespero foi o 

que me fez ir falar com ele atrás de emprego”. 

Foi, portanto, a condição sócio-econômica que a moveu em relação a busca 

de um emprego. Condição essa que não lhe dava o direito de escolha. Por isso, poderia 

ser qualquer emprego. Ela diz: “Eu não fui pedir para ser professora. Eu disse pra ele 

que eu queria ser auxiliar de serviços gerais”. Para compreender a frase “eu queria ser 

auxiliar de serviços gerais”, faz-se necessário, porém, apreender os sentidos que lhe 

constituem. Assim sendo, o que ela pretendia não era ser auxiliar de serviços gerais ou 

professora, mas, conforme dissemos acima, ter um emprego para satisfazer suas 

necessidades mais imediatas, suas necessidades vitais. Dizer que pretendia ser auxiliar 

de serviços gerais foi uma forma, talvez não consciente, de expressar que poderia 

enfrentar “qualquer” tipo de trabalho para garantir sua sobrevivência. 

O que lhe determinava nesse processo eram, sobretudo, suas necessidades 

mais imediatas. Não havia, como no caso de Ana, uma idéia de ser professora 

construída a partir da família. As necessidades de Bibi pareciam estar mais diretamente 

relacionadas a empregabilidade. Para nos ajudar a compreender essa questão, Duarte diz 



 
ISSN 1981-2566 

que “o homem, assim como qualquer animal, precisa realizar uma atividade que, em 

primeiro lugar, lhe garanta a sobrevivência” (1993, p. 30). 

No entanto, ainda segundo Duarte, é preciso considerar que o homem, 

diferentemente dos outros animais, é um animal histórico. Dessa forma, destaca que, 

“para assegurar sua sobrevivência, o homem realiza o primeiro ato histórico, o ato 

histórico fundamental, isto é, ele „produz os meios que permitam a satisfação dessas 

necessidades‟” (idem). 

Ao atender Bibi no seu pedido de emprego, o prefeito a empossou como 

servidora da secretaria de educação para exercício em secretaria escolar e a aconselhou 

a voltar aos estudos. Obediente ao conselho do prefeito, ela foi fazer o magistério. E é 

nesse curso, vivenciando a complexidade do processo formativo do professor 

“primário”, principalmente no estágio, que estão os processos determinantes de sua 

escolha, ou melhor, da vontade de ser professora. 

No curso de magistério, Bibi vivenciou processos particulares que lhe 

implicaram de forma afetiva e volitiva profundamente, dando-lhe impulso para 

caminhar rumo a carreira docente. E como no caso de Ana, essa é também uma questão 

afetivo-volitiva. 

Leite e Tassoni (2002, p. 227) ressaltam que, “embora os fenômenos 

afetivos sejam de natureza subjetiva, isso não os torna independentes da ação do meio 

sociocultural, pois é possível afirmar que estão diretamente relacionados com a 

qualidade das interações entre os sujeitos, enquanto experiências vivenciadas”. 

Acerca da vivência de Bibi no curso magistério, ela destaca que, no estágio, 

“ficava observando cada aluno, como a professora fazia, como a professora lecionava”. 

E continua: “como quem fica observando vê muita coisa, eu ficava prestando atenção 

tanto na professora como nos alunos”. Esse é, portanto, um processo de mediação 

gestado num espaço de formação docente. 

Na seqüência de sua fala, ela é conclusiva quando diz: “daí foi que eu fui 

me interessando, e eu achava que se eu fosse professora, eu ia ajudar muito os alunos, 
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principalmente aqueles casos que eu estava vendo na sala de aula”. Ela explicita alguns 

dos casos: “existia alunos que não traziam o “para casa” e a professora não revisava. 

[...] A revisão do “para casa” é importante porque quem faltou tem a oportunidade de 

assistir o que perdeu no dia anterior. E há muitos outros casos, como a professora 

arrochando o braço dos alunos, sala barulhenta porque os alunos não queriam obedecer 

a professora. [...] Os alunos não paravam um minuto. Ela não lia uma historinha para 

acalmar!. [...] Foi devido a tudo isso que fui vendo que eu podia contribuir com alguma 

coisa sendo professora”. 

O quadro impulsionador da vontade de ser professora poderia ter-lhe 

implicado de forma contrária, ou seja, ter-lhe impulsionado a não querer ser professora, 

e sim continuar como servidora técnica de apoio ao serviço de secretaria escolar. 

Contudo, sua fala revela que foi o “caos”, a dificuldade vivida pela professora, e até 

pelos alunos, na sala de aula onde ela estagiava, o que mais lhe chamou atenção para o 

fato de que poderia contribuir com aquela realidade. Daí, ela diz que “é importante que 

o professor tenha as suas saídas para saber lidar com essas situações. E uma dessas 

saídas é trazer sempre, todos os dias, historinhas pra eles escutarem. É uma forma de 

deixá-los calados? Não. É uma forma de a gente ensinar pra eles qual é o título da 

história, quem são os personagens, o lugar onde acontece a história”. 

Após a conquista de um emprego e o retorno aos estudos, o passo seguinte 

foi o convite para ser professora, feito pela diretora da escola. “Depois que veio o 

estágio, foi que a diretora me convidou, disse: - Você agora está estagiando para ser 

professora. O que você me diz? Vai continuar na secretaria? [...] Aí respondi: - É um 

prazer você me aceitar aqui como professora”. 

Nesse momento, a sua “opção” pelo novo emprego não é mais determinada 

por uma necessidade imediata, ou seja, de garantia da sobrevivência, como parece ter 

ocorrido no primeiro momento, mesma que ela não deixe de também ser sócio-

historicamente mediada por suas condições de existência. A diferença é que, agora, ela é 

mais uma necessidade vinculada a um processo de vivência, de uma formação, de uma 

identificação. Ela parece ser o resultado de uma revolução do sujeito na relação com a 
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realidade. Por isso, a opção pelo magistério parece ser mais que uma atividade vital. Ela 

é uma atividade vital humana, como fala Duarte (1993), porque representa um processo 

histórico de transformação do sujeito na atividade social. 

Aceito o convite para ser professora, Bibi passou a lidar mais diretamente 

com a realidade de uma sala de aula, e não mais na condição de estagiária. Mas a sua 

prática, segundo relata, já trazia algumas inovações para a época. “Naquela época ainda 

não se dava aula em círculo, mas eu já dava. [...] Eu fazia muita coisa bonita, da minha 

imaginação. [...] Pra conseguir que os alunos lessem, eu ficava imaginando: - Meu 

Deus, todo dia esses meninos fazem atividade com o alfabeto, com as vogais, e esses 

meninos não aprendem! Então, eu pensava, pensava, pegava um livro, pegava outro, 

olhava tudo o que era cartilha, cartilhas já pontilhadas. [...] Eu conseguia [alfabetizar] 

porque eu conversava com cada um, dava carinho, conversava com cada aluno antes de 

começar a aula. Naquela época, eu já usava recorte e colagem”. 

O início dessa professora na docência se caracteriza, portanto, como um 

processo de enfrentamento e de superação, haja vista ela não ter se contentado com o 

que normalmente se dispunha e se fazia para alfabetizar. Ela compreendeu o processo 

educativo como algo sobre o qual devia intervir levando em conta as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. 

Para isso, ou seja, para intervir, a sua principal estratégia não estava 

diretamente relacionada a um método de ensino, mas ao modo pelo qual deveria se 

configurar a sua relação com os alunos. Por isso, ela destaca: “Logo no início o que eu 

queria era que eles gostassem de mim. [...] Eles deviam, primeiro, gostar de mim. 

Porque depois, quando eles sentissem o afeto, eles iam aprender, porque iam prestar 

atenção”. 

As palavras dessa professora evidenciam o fato de que ela assumiu a 

docência não apenas como uma questão de necessidade vital, de sobrevivência, como 

pode dar-se a entender o seu desespero na busca de um emprego no início do 

casamento. A sua constituição como professora, cujo processo se dá em meio à vivência 

no magistério, em meio a questões relacionadas a educação, é marcada por 
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compromisso, responsabilidade e dedicação. Por isso, chega a afirmar que se sente uma 

profissional realizada. 

Nas entrevistas com Ana, mais que orgulho à família e garantia de sua 

sobrevivência, revela-se também um sentimento de realização social e profissional. 

Vejamos o que ela diz: “O que mais me satisfaz é encontrar ex-alunos meus bem 

sucedidos em “n” profissões”. Esse é também um processo de mediação, só que, 

diferentemente de Bibi, ele é gestado no espaço de trabalho, na relação com os alunos. 

Destacamos a categoria mediação porque ela nos ajuda a compreender as 

situações e os sujeitos em análise a partir das relações que lhes são constitutivas. 

Vigotski, ao ter destacado que “o fato central de nossa psicologia é o fato da ação 

mediada” (2004, p. 188), nos leva a ter o cuidado de que nunca devemos abandonar essa 

categoria nas nossas análises. Ele chama-nos fundamentalmente atenção para o fato de 

que os processos constitutivos do sujeito são dialéticos, portanto, históricos e sociais. 

No caso da professora em análise, a sua participação no contexto específico de uma sala 

de aula foi fundamental para que ela significasse aquele momento, aquelas ações, como 

algo que lhe impulsionaria a uma decisão. 

Com relação aos ex-alunos bem-sucedidos, Ana revela um profundo 

sentimento de satisfação profissional. Mas o que pensa e sente em relação ao trabalho 

na sala de aula hoje? Acerca dessa questão, ela diz que “o dia a dia na sala de aula, hoje, 

para o professor, está ficando cada vez mais espinhoso porque os alunos, hoje, são um 

pouco rebeldes. Lógico que existem as exceções, mas uma boa parte, a gente sente, 

através do trabalho com eles, que existem aqueles que são mais trabalhosos”. 

Como podemos perceber, a fala de Ana centra-se no aluno, mais 

especificamente nos alunos trabalhosos. E esse é um discurso que revela fortemente um 

sentimento de insatisfação acerca da carreira profissional. É assim que ela também é 

mediada pelos alunos mais trabalhosos em sala de aula. Portanto, ser professora é uma 

condição que, a depender das situações vividas, pode gestar sentimentos contraditórios. 
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Ainda acerca dessa questão, diz Ana que “essa falta de compromisso deles 

[os alunos] é resultado de um fator primordial que é a família. A família, hoje, trabalha; 

trabalha até dois expedientes, mas não custa nada tirar um tempinho pra ver como foi a 

aula, se tem tarefa de casa, como é que foi o seu dia a dia. [...] E outra coisa: eu vou me 

reportar ao meu trabalho na periferia. As mães, a maioria delas, não têm aquela família 

estruturada, aquela família que é pai, mãe e filhos. Hoje, a mãe é mãe e pai ao mesmo 

tempo. E isso é também um entrave, é uma dificuldade que recai sobre o aluno, sobre a 

criança, sobre a sua aprendizagem”. 

Na continuidade do seu pensamento acerca do papel da família na educação 

dos filhos, ela diz, então, que o seu maior desafio, como professora, é “trabalhar sem ter 

apoio da família [dos alunos]. É a família não chegar perto dos filhos, não acompanhá-

los na escola. E por conta de não ter esse acompanhamento, você pode perceber que os 

alunos que mais dão trabalho são exatamente aqueles em que os pais são ausentes”. 

O discurso de Ana é revelador de que a família é o núcleo dessa questão; 

mas, por conta de parecer uma profissional responsável, a sua fala é reveladora mais de 

um grito de socorro para poder enfrentar as dificuldades vividas, como professora, na 

diversidade da sala de aula do que de denúncia da ausência da família na educação e 

acompanhamento dos filhos na escola. 

Jamais podemos ignorar, pois, o fato de que a sala de aula é um espaço 

objetivo e subjetivo que pode parecer homogêneo. Mas ele é, também, cheio de 

diversidades. Pode parecer homogêneo do ponto de vista cultural, social e econômico, 

porque os sujeitos tendem a apresentar praticamente essas mesmas condições. Mas é 

também mediado pela diversidade porque cada sujeito tem a sua individualidade, que é 

histórica e socialmente determinada. A sala de aula é, por isso, um lugar onde se 

incluem e excluem, ao mesmo tempo, os mais diversos valores que constituem a forma 

de pensar, sentir e agir de cada aluno. 

Com relação a Bibi, ao mesmo tempo em que ela se diz realizada, hoje, no 

magistério como professora, ela é mediada também pelo sentimento de indignação; um 

sentimento que, acreditamos, constitui muitos profissionais da educação. “Hoje, eu me 
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sinto realizada pelo trabalho que fiz no início e agora. Mas também me sinto um pouco 

triste porque não somos reconhecidos pelo trabalho que fazemos, pelo que somos”. 

Ao falar da (des)valorização da carreira de professor, Bibi muda a pessoa do 

pronome na conjugação do verbo. Vejamos que ela diz “eu me sinto realizada”. Mas diz 

também: “não somos reconhecidos pelo trabalho que fazemos, pelo que somos”. Ela 

parece ter consciência da importância não apenas do seu papel como educadora, mas da 

importância do coletivo dos educadores. Por isso, ela parece assumir essa função com 

responsabilidade, ao mesmo tempo em que também parece ter consciência da falta de 

implementação e execução de políticas públicas que possam valorizar a carreira docente 

mais dignamente. 

Para finalizar, convém ressaltar que o processo de constituição docente, 

mesmo daqueles professores que dizem ter manifestado interesse pela profissão desde 

muito cedo na vida, parece ter começado a ocorrer mais efetivamente somente a partir 

da sua atividade na escola, de modo que, vivenciando as contradições da profissão, 

passaram a se constituir como indivíduos-professores. Assim sendo, muitas das histórias 

vividas e contadas, desde as diversas formas pelas quais ingressaram na docência, até a 

prática, hoje, podem ser essencialmente marcadas por dedicação e responsabilidade, por 

parte dos professores. Ao mesmo tempo, porém, por conta da desvalorização da 

carreira, muitas dessas histórias também ressaltam tristeza, indignação e até sentimentos 

confusos. 
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SIMPÓSIO - DIVERSIDADE TEÓRICA SOBRE O FRACASSO ESCOLAR  

O FENÔMENO DO FRACASSO ESCOLAR: A IGNORÂNCIA E A 

NATURALIZAÇÃO  DO  DISCURSO  

                Leonor Dias Paini

 

                Raymundo de Lima


 

RESUMO: Esta pesquisa intitula-se “O fenômeno do Fracasso escolar: a ignorância e 

a naturalização do discurso”, a qual  pretende primeiramente, apresentar uma revisão 

literária das explicações e discursos tradicionalmente dados para as causas do fenômeno 

do “fracasso escolar” e num segundo momento  apresenta três formas básicas de 

ignorância em relação ao conhecimento e a necessidade de aprender. A primeira é a 

ignorância por ingenuidade ou não intencional. A segunda forma de ignorância é 

intencional e a terceira forma de ignorância é a “douta ignorância”. Percebe-se que 

podemos continuamente estudar, ler, freqüentar diversos cursos, mas jamais teremos 

acesso ao saber universal. Por seu lado, a subjetividade humana sempre haverá um resto 

de ignorância, isto é, algo que sempre escapará a educação - a ignorância. Nossa 

preocupação, aqui, é mostrar que a nova roupagem da permissividade da sociedade 

liberal, poderá estar produzindo uma família e uma escola refém da indústria cultural e 

da dificuldade  de diferenciar o espaço entre o prazer e o dever.   Nesta pesquisa sobre o 

fracasso escolar e a ignorância nos utilizamos da pesquisa qualitativa, de caráter 

teórico, na qual levantamos, nas duas últimas décadas, os estudos mais significativos 

sobre o insucesso escolar. Conclui-se que, na maioria das pesquisas consultadas, o 

                                                 

 Doutora em Psicologia Escolar e desenvolvimento Humano pela USP/SP. Mestre em Psicologia da 

Educação pela PUC/SP. Docente da área de Psicologia da Educação do Departamento de Educação da  

Universidade Estadual de Maringá – Paraná.  

 

 *  Doutor em Educação pela USP/SP., Mestre em Psicologia. Docente do Departamento de 

Fundamentos de Educação da  Universidade Estadual de Maringá – Paraná.  

      

 

 



 
ISSN 1981-2566 

fracasso escolar e social, tem sido atribuído ao próprio aluno, a sua família, ao 

professor, a escola. E inclusive as patologias, os distúrbios emocionais se justificam em 

função de uma visão biologizada e psicologizante, carregada de preconceitos e 

estereótipos sociais, ou seja, uma visão naturalizada do problema. Houve momentos em 

que até mesmo a culpabilização teve a sua justificativa científica, mas agora, já é 

possível superar essa situação de aluno vitimizado, essa visão dicotômica e a-histórica, 

pois a produção científica já nos deu condições e fundamentação teórica-metodológica 

para compreender, que o aluno, pode desenvolver as suas funções psicológicas 

superiores e ser um sujeito construtor de sua própria história.  

 

Palavras-chave: Fracasso Escolar, ignorância e naturalização do discurso, problemas 

de aprendizagem, 

 

O FENÔMENO DO FRACASSO ESCOLAR: A IGNORÂNCIA E A 

NATURALIZAÇÃO DO  DISCURSO  

Apesar de uma grande produção científica em torno da questão da repetência e 

das políticas públicas dirigidas à reversão desse fenômeno, o fracasso escolar parece-

continuar a engrossar as fileiras exclusão escolar com um discurso fragmentado e 

naturalizado.  

          Ao longo dos anos, especialmente no século XIX em razão da democratização da 

escola, diversas explicações foram atribuídas ao insucesso escolar de crianças pobres, 

por exemplo, atribui-se a criança, que elas apresentam distúrbios de aprendizagem, 

problemas emocionais ou comprometimento neurológicos em função da desnutrição, de 

deficiência mental, ou, de que as crianças são privadas culturalmente. Porém, todos 

esses atributos foram explicados e respaldados pelas ciências em algum momento da 

nossa história, que hoje nos soa como um diagnóstico descontextualizado, ou seja, sem 

considerar a singularidade da criança em seu contexto social.  
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 Esta pesquisa tem a finalidade de apresentar uma revisão crítica das explicações 

tradicionalmente oferecidas para o fracasso escolar na tentativa de compreender o 

fenômeno do fracasso escolar.  As pesquisas relacionadas ao fracasso escolar realizadas 

até a década de 1990 ainda que tenham sido analisadas por diversos autores, entre os 

quais, Gouveia (1971, 1976), Patto (1999) e Tiballi (1998), tem um espaço conquistado, 

pois contribuíram  na  contextualização histórica do processo de construção do 

conhecimento acerca dessa problemática, pontuando as diferentes perspectivas sobre o 

fracasso escolar, problematizando o que se tem discutido sobre o fenômeno a partir  

dessa década.  

Patto (1990), investigou sobre o fenômeno do fracasso escolar em uma escola 

pública. Os resultados dessa pesquisa, mostraram a vida escolar, e, que os seus 

desdobramentos na prática pedagógica, ainda são atuais.   

Inicialmente esta autora apresenta em sua pesquisa, as origens dos pressupostos 

que constitui os preconceitos sociais e os dogmas sobre a inferioridade na perspectiva 

econômica, história e social das pessoas das classes menos favorecidas por meio do 

discurso acadêmico (Patto, 1990). Num segundo momento, investiga alunos e 

professoras de 2 (duas) salas de aula - com a equipe técnica. Como procedimento, 

realizou entrevistas formais e informais com as famílias. Preocupa-se em fazer um 

estudo de caso com 4 (quatro) alunos multirrepetentes. Tal instrumentalização 

possibilitou a autora a significar as explicações tradicionais para o fracasso escolar 

O resultado dessa pesquisa, mostrou as tradicionais explicações para as causas 

do fracasso escolar. Compreendeu-se que na maioria das vezes os preconceitos e 

estereótipos sociais e uma concepção medicalizada e psicologizante que atribui ao 

aluno e a família as razões do próprio  fracasso  na vida pessoal e escolar.  

Vale ressaltar um artigo publicado sobre O estado da arte da pesquisa sobre o 

fracasso escolar por Angelucci, Kalmus e Patto (2004) em que o corpus sobre o qual 

incidiu tal pesquisa é composto de teses e dissertações defendidas entre 1991 e 2002 na 

Faculdade de Educação e no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 
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Foram encontradas e categorizadas e 71 obras, das quais 32 doutorados e 39 de 

mestrados, destas 13 teses foram selecionadas e analisadas. Com estas temáticas foi 

possível categorizar e levantar alguns trabalhos que concebem o fracasso escolar como 

fenômeno estritamente individual. Isso se comprova pelas diversas causas levantadas, 

são elas: 1) "Distúrbios de desenvolvimento e problemas de aprendizagem", que centra 

no aluno a responsabilidade pelo fracasso, atribuindo-lhe, predominantemente, 

problemas cognitivos, psicomotores ou neurológicos. No item 2)  Remediação do 

fracasso escolar e 3) Papel do professor na eliminação do fracasso escolar. Já estas duas 

categorias responsabilizam ora o aluno, ora o professor e propõem soluções 

predominantemente técnicas, de base teórica comportamental ou cognitivista, para 

eliminar o fracasso. 

            Nesse sentido a atribuição de responsabilidade ao professor é freqüente nas 

pesquisas que relacionam fracasso escolar e incapacidade técnica.  O trabalho docente 

também é alvo das pesquisas que inserem o fracasso escolar na lógica excludente da 

escola pública fundamental. No entanto, essas pesquisas, ancoradas numa perspectiva 

crítica da relação escola-sociedade, partem do princípio de que, para entender o 

trabalho docente, é preciso considerar o lugar da escola em uma sociedade de classes. 

           Outra pesquisa mais recente de Angelo (2009) intitulada as “Concepções de 

fracasso escolar: de percepções fragmentadas à percepção complexa objetivou 

identificar, discutir e problematizar as diferentes formas de se perceber o fracasso 

escolar, expressas na literatura educacional. A hipótese levantada é de que há uma 

tendência em se estudar esse fenômeno a partir de concepções fragmentadas, 

reducionistas e/ou unidimensionais. Num primeiro momento, foi realizada uma revisão 

bibliográfica acerca do tema, posteriormente, delineou-se a análise de teses e 

dissertações que tratam da temática e que foram produzidas em Programas de Pós-

Graduação de Educação e Psicologia de universidades sediadas no município de São 

Paulo, entre os anos de 1991 e 2007.  A análise promoveu uma distinção entre as 

concepções de fracasso escolar que se apresentam em vertentes psíquicas, institucionais 

e políticas. Os resultados demonstram que as pesquisas, ao recortar o objeto e estudar 

uma das partes do fenômeno, o tomam como universal, reduzindo a discussão. Esses 
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estudos centram as questões ora na falta de conhecimento dos professores, ora na 

dificuldade das relações interpessoais entre esses profissionais e os estudantes, ora na 

falta de qualidade das políticas públicas e, ainda, nas relações de poder que se 

estabelecem nas estruturas escolares. Nas pesquisas selecionadas, tais aspectos são 

desvinculados do contexto e as concepções de fracasso escolar aí presentes parecem 

pautar-se em um paradigma simplificador. Entretanto, as diferentes vertentes foram 

valorizadas e procurou-se articular os encaminhamentos sugeridos pelos diversos 

autores. 

            Portanto, Angelo (2009) ao estudar as diferentes concepções de fracasso escolar 

explicita os vários aspectos que ficam negligenciados na relação com o fracasso escolar  

que têm impedido a discussão de elementos que interferem tanto na ação dos 

educadores como na aprendizagem dos alunos. Isso pode estar acontecendo em função 

de um pensamento reducionista da sociedade, em que se faz presente a necessidade 

imediata e básica de emprego. Conseqüentemente, incorpora-se a noção de que a escola 

tem por objetivo preparar a mão-de-obra para suprir a demanda do mercado de 

trabalho. A sociedade acaba privilegiando essas questões, voltando os olhares para a 

alfabetização, entendida como ferramenta básica para a adaptação ao trabalho. De 

forma simplificada, encontram uma relação linear de causa e efeito, em que a não 

alfabetização gera a retenção e a evasão escolar.   

          Nessa mesma direção Petraglia (2006) nos alerta sobre a essência da educação. 

Trata-se de seu papel e de suas finalidades, os quais poderiam ser repensados pelas por 

toda a sociedade. Sua tarefa primeira não seria a de preparar a pessoa para o mercado 

profissional, atribuindo-lhe um diploma, mas antes permitir que o aprendiz descobrisse 

seus sonhos e os diferentes modos de realizá-los.  Segundo Almeida e Petraglia, (2006, 

p. 27-28) “a escola não pode desconsiderar que o homo sapiens é também ludens, faber 

e demens. Ele precisa brincar e aprimorar seu poder criador, seu senso estético e crítico, 

sua capacidade de introspecção e sua sensibilidade”.  

A representação do fracasso escolar  

Em função da relevância, selecionamos o artigo que trata da Formação 

continuada de professores e fracasso escolar: problematizando o argumento da 
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incompetência, publicado por Denise Trento R. de  Souza (2006), que ao discutir as 

causas do fracasso escolar reportou-se a pesquisa de Patto (1990) para ressaltar que a 

própria escola observa e explicita as dificuldades de escolarização e os problemas 

conjunturais  porque passa. São elas: a) Formação de classes homogêneas; b) focalizar 

a seleção de alunos mais fracos para a seleção das salas de aula (A, B); c) a 

estigmatização de grupos de alunos considerados fracos; d) rotatividade do aluno em 

salas diferenciadas prática de remanejamento – nem sempre antecedida pela necessária 

preparação do aluno; e) desrespeito no trato com as crianças, subjacente ao hábito 

comum de repreensões e humilhações públicas, minando sua auto-imagem, ainda em 

processo de formação; f) submissão dos alunos, em grupos de reforço escolar; g) 

repetição de exercícios tediosos e atividades desprovidas de significado. h) a existência 

de expectativas negativas do desempenho escolar das crianças das classes populares; i) 

presença de estereótipos e preconceitos sociais contra pobres, negros e nordestinos; j) 

mecanismos perversos de atribuição de classe, além da burocratização e segmentação 

do trabalho pedagógico, o que relega os professores apenas às tarefas de execução de 

propostas pedagógicas impostas, de cuja concepção não participam.  

Souza (2006) alega que essas questões sentidas na própria escola faz com que, 

sofram também o mesmo processo de desconsideração de si como sujeitos dotados de 

uma história pessoal e profissional por meio da qual sua prática docente assume sentido 

e significado. Isto nos lembra Charlot (2000), uma vez que o aluno em situação de 

fracasso escolar constitui-se como sujeito e ser social. Esse sujeito é que  age no e sobre 

o mundo e encontra a relação com o saber como necessidade do ser humano. 

Caminhos a trilhar... 

Ao revisitar a literatura, somada a nossa experiência na psicologia educacional, 

passamos a refletir qual é o caminho que temos a trilhar.... Por ora, podemos afirmar 

que para o enfrentamento do fracasso escolar se contrapõe com as incertezas existentes 

no espaço escolar.  Desvelar essas contradições desse fenômeno, que se reproduzem  no 

contexto  escolar. Percebemos que é necessário um estudo e acompanhante freqüente 

dessas questões que, não se pode esquecer, são desdobramentos estão inseridas da 
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problemática vivida em cada contexto histórico-social. Portanto, chegamos até aqui, 

com a convicção de que, infelizmente, ainda predomina o preconceito no cotidiano 

escolar, tanto no discurso, como na prática pedagógica. Esse fator que poderia ser 

desmistificado numa análise histórica e social, acaba sendo inculcado pelo processo de 

biologização das mil e uma causas do insucesso escolar. O que fazer? O desafio para 

nós educadores é grande, pois significa romper com o preconceito, com uma concepção 

de mundo e de homem que fundamentou tal vitimização do processo. Todos os 

envolvidos com a cultura escolar precisam reunir esforços para desvelar o fenômeno do 

fracasso escolar e  da ignorância para passar a compreender o homem como sujeito de 

sua história, com possibilidades de aprender e apropriar-se do conhecimento 

historicamente acumulado.   

2. Sobre a ignorância: para pensar um efeito do superego pós-moderno na família 

e na escola (notas) 

 

 

“Sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância”.  

Barão de Itararé 

 

Esta segunda parte do trabalho procura dialogar com o leitor sobre as três 

formas básicas de ignorância em relação ao conhecimento e a necessidade de aprender. 

A primeira é a ignorância por ingenuidade ou não intencional. A segunda forma de 

ignorância é intencional e a terceira forma de ignorância é a “douta ignorância”.  

Conclui que podemos continuamente estudar, ler, freqüentar diversos cursos, mas 

jamais teremos acesso ao saber universal. Por seu lado, a subjetividade humana sempre 

haverá um resto de ignorância, isto é, algo que sempre escapará a educação - .a 

ignorância. Nossa preocupação, aqui, é sobre a nova roupagem do superego na 

sociedade liberal-permissiva. Assim constituída, a  sociedade  poderá estar produzindo 

uma família e uma escola reféns do superego pós-moderno, cujo fundamento é alargar 

o espaço entre o prazer e o dever. 

 Se vivemos numa sociedade do conhecimento, pertguntamos: Será que todos 

estão comprometidos em  aprender? O conhecimento é mais atraente do que a 
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ignorância, como imaginava Aristóteles? Alguém que defendeu uma tese de doutorado 

está isenta de ignorância? Uma pessoa não escolarizada está zerada de sabedoria? Na 

escola, todos os alunos desejam aprender? Há pessoas que desejam não saber? Essas 

questões nos orientam no sentido de pensar sobre a ignorância.  

A partir daí, passamos a considerar três formas básicas de ignorância: São elas: 

A primeira é a ignorância por ingenuidade ou não intencional. O sujeito, aqui, 

“não sabe e não tem culpa de não saber”. Ele ignora por falta de instrução. Ele não tem 

culpa de ignorar, por exemplo, seu dever de vacinar os filhos
1
, ensiná-los escovar os 

dentes, fazer higiene pessoal, se prevenir quanto à dengue, Aids, entre outras doenças 

etc. Se tivesse oportunidade – de informação e conhecimento - essa pessoa deixaria de 

ser ignorante, e obviamente poderia melhor existir.    

Também os loucos, os privados de sono, as tomadas pelo vício das drogas ou 

álcool, os mal educados
2
, diante de uma frustração tendem a reações impulsivas, não 

pensadas, às vezes com ataques de raiva ou fúria destrutiva. (O direito prevê a 

“inimputalibilidade relativa” os casos em que um crime é cometido por ignorância: 

indígenas, retardados mentais e loucos).   

Mas a segunda forma de ignorância é intencional. A pessoa “não sabe e deseja 

continuar não sabendo”. É a forma mais perigosa de ignorância porque o sujeito deseja 

não saber e ainda reforça essa atitude com arrogância do tipo “não sei e tenho raiva de 

quem sabe”, ou com era comum no cotidiano da década de 1980 quando as pessoas 

repetiam mecanicamente “não quero nem saber”. Pessoas ontem e hoje demonstram um 

                                                 
1
 A revolta popular contra a vacinação obrigatória antivariólica, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro 

de 1904 pode ser um bom exemplo dessa forma de ignorância. Na análise de José Murilo de Carvalho 

(1987), seu aspecto mais interessante é que não teve um lado errado e um lado certo, bons e maus. Os 

dois lados estavam certos, ou os dois estavam errados, dependendo do ponto de vista. "[...] 

paralelepípedos revolvidos, que serviam de projéteis para essas depredações, coalhavam a via pública; em 

todos os pontos destroços de bondes quebrados e incendiados, portas arrancadas, colchões, latas, montes 

de pedras, mostravam os vestígios das barricadas feitas pela multidão agitada". A "multidão agitada" 

combatia a polícia atirando, jogando pedras, ou o que tivesse à mão, atacava delegacias, quartéis, casa de 

armas, postos de saúde, destruía bondes e postes de iluminação. Assustado, o governo convocou 

batalhões sediados em Niterói, Lorena e São João Del Rei (CARVALHO, 1987).  

2
 Para o senso comum a ignorância está associada as “malcriações” das crianças e as grosserias dos 

adultos.  
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orgulho de não precisar ir à escola, ou não sentem falta de ler um determinado livro ou 

conhecer o pensamento de um autor; também não querer acompanhar o noticiário, 

recusar conhecer determinada cultura, enfim, trata da atitude de aversão às produções da 

civilização, isso nos parece que a ignorância se envolve numa capa de autosuficiência 

ou arrogância como estilo de viver. 

Inclui-se também aquela posição ignorante aquele que se orgulha nunca ter ido 

ao médico, ou fazer preventivo de câncer de útero ou  próstata, dentre outros exames.    

 A ignorância, sobretudo quando é uma escolha do sujeito na escola ou na 

universidade, exerce uma função que boicota o processo de ensino-aprendizagem, 

porque são nesses estabelecimentos que é possível o acesso a um saber sistematizado, 

de base científica. Como aprender esse saber se o sujeito não se posiciona para tal?  

Para a psicanalista e professora da USP, Leny Mrech, “esta posição pode ir se 

extremando a um tal ponto que os sujeitos adquiram uma verdadeira paixão pela 

ignorância, isto é, não só eles não querem saber, como acabam tendo raiva daqueles 

que querem saber. Com isso o sujeito é levado ao ponto mais baixo do saber(...). O que 

há por trás do saber levado ao seu mínimo? Há o gozo. O gozo enquanto uma satisfação 

pulsional e paradoxal que leva o sujeito a viver o pior, a manter um circuito de vida 

onde não haja mudança. Onde não haja investimento energético, onde haja apenas um 

cotidiano que continuamente se repete” (MRECH, 1999, p. 90-91).  

A paixão pela ignorância começa através de atos como: resistir estudar, ler 

livros, jornais, ver documentários e/ou filmes com conteúdo mais elaborado, participar 

de eventos na escola e universidades, etc. Se é verdade que a escola é a única instituição 

capaz de evitar a barbárie, na previsão de Adorno (1995), ao escolherem ficar afastadas 

dos lugares de cultura
3
 essas pessoas escolhem uma atitude próxima da barbárie. 

O fanatismo religioso é um tipo de escolha de vida em que o sujeito fica 

abrigado do saber. A semelhança do autismo, o fanático vive numa espécie de bolha, 

impermeável à tudo que possa lhe proporcionar mais informação e conhecimento 

consistentes.     

                                                 
3
 Na década de 1970, Ivan Illich, propôs uma “sociedade sem escolas”. Ele próprio era professor 

universitário, até foi reitor. Ora, ainda que nossas escolas sejam medíocres, abolí-las conforme sua 

proposta, seria um mau maior. Porque uma sociedade sem escolas abriria espaço para a emergência de 

mais barbáries.  
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A substituição das escolas laicas pelas madrassas ou centros de doutrinação 

religiosa realizado pelos Talibans, no Afeganistão talvez seja o exemplo mais 

emblemático de um governo que fez opção pela ignorância. No seu governo foram 

queimados rádios, tv, fitas, livros, em praça pública. Outras ditaduras queimaram livros. 

Quando os livros começaram a ser queimados pelos nazistas, Freud teria dito: houve um 

pequeno avanço, porque antigamente eram queimadas pessoas.  

Curiosidade: os fundamentalistas religiosos excluem o conhecimento 

sistemático, mas não necessariamente a tecnologia. Os fundamentalistas islâmicos, 

judaico e cristãos usam celular, assistem televisão, viajam de carro e avião, como 

também fazem uso da tecnologia para atos de terror. 

Variante dessa segunda forma de ignorância é o sujeito que defende tese de 

doutorado, mas se comporta como ignorante no dia-a-dia, por exemplo: ignorando os 

cuidados de saúde, faltando com a higiene, sustentando uma aparência desleixada, ser 

desrespeitoso através de palavras e gestos, permanecer desinformado sobre os 

acontecimentos etc. Os alunos ficam perplexos ao perceber essas contradições. O 

professor melhoraria sua perfomance se tiver coragem para escutar seus alunos.  

Evidentemente que o saber doutoral não proporciona uma “sabedoria prática” de como 

viver bem, mas há uma demanda social de que um mínimo desse conhecimento deve 

beneficiar a vida do “doutor” e dos seus próximos. 

O doutor ignorante estudou muito sobre um objeto, especializou-se em alguma 

área do conhecimento, mas que se revela ignorante, não no sentido de falta-saber, mas 

no sentido de se recusar saber sobre algo.  No séc. 17, Francis Bacon alertava para 

quatro tipos de “ídolos” ou “erros” que contribuem para a ignorância, que são os: erros 

de tribo, erros de caverna, erros da feira, erros de teatro.    

Ainda esta ignorância poderia se manifestar no trato com os colegas, na 

incapacidade de escutar conselhos e críticas para ele “trabalhar” suas falhas cognitivas, 

inadequações afetivas, emocionais e sociais. Focado no seu status de doutor – ainda que 

ele recuse o título ou demonstre não ser vaidoso com o seu saber – deixa escapar uma 

frase arrogante (ao dizer “falo como especialista...”), ou quando menospreza a erudição 

de alguém. Palavras agressivas e desrespeitosas revelam ignorância no trato social,  

sobretudo se o sujeito não se dispõe fazer autocrítica, condição necessária para ele 
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investir na sua adequação e prudência. Certas palavras funcionam como dardos, não 

retornam, e terminam ferindo aqueles mais sensíveis.  

Dados estatísticos mostram essa situação no Brasil é o 37º lugar em 

compreensão de leitura na faixa dos 15 anos; 60% dos brasileiros não têm hábito de ler. 

Cerca de 40% dos professores da educação básica não lê sequer um livro por ano. Esses 

dados denunciam que o ambiente escolar é também dominado por essa forma perigosa 

de ignorância. Mesmo assim, já li artigos de colegas criticando aqueles que lêem muito 

como se isso fosse um vício. Se for, “bendito vício que não faz mal a ninguém”, diz o 

bibliófilo José Midlin (Entrevista ao Jornal da USP). 

O historiador Jaime Pinky (2009), considera alguém que faz elogio da 

ignorância
4
, ainda que tente se passar por democrático, anarquista, libertário, anti 

intelecutal, anti burguês,  reforça em si próprio a imagem de alguém ignorante, 

arrogante e incapaz de confrontar o saber do Outro com o seu saber supostamente 

melhor. 

 

 Será que paixão pela ignorância seria mais um sintoma do espírito pós-

moderno?  Primeiro, porque ela desconsidera a leitura como meio de acesso ao saber e a 

cultura; segundo, porque tenta passar a idéia de que o investimento na leitura não é tão 

necessário para a formação do sujeito
5
. Essa lei made in superego pósmoderno autoriza 

alunos, professores e pais serem displicentes ou até avessos a leitura. O superego pós-

moderno ordena: “desfrute”, “goze a vida”, “você pode e deve”. Não temos escapatória: 

devemos curtir a vida a qualquer preço, usando todos os meios que dispomos; e, se não 

                                                 
4
A propósito do elogio à ignorância, a professora Maria Sylvia de Carvalho Franco alertou sobre pessoas 

capazes de cortar relações com você só porque se sentiu atingida com suas críticas ao seu posicionamento 

político-ideológico. Realmente, “é um apego ideológico, e ideologia emburrece”, desabafou. A professora 

ainda chama atenção sobre a ignorância da doutora em filosofia, Marilena Chauí, que certa vez teria dito: 

“Uma pessoa com a formação dela não pode dizer que, quando Lula abre a boca, o mundo se ilumina”. 

Ora, um professor fascinado ou apaixonado por um ídolo ou uma causa, está a um passo furar seus olhos 

e cair no pântano da ignorância. Nesse lugar histérico ele deixa de pensar para apenas adorar. O 

enceguecimento histérico suspende o juízo crítico.  

5
 As pessoas cultas sabem identificar um “flagrante de delito de incultura”, que as  incultas ignoram. Para 

Pierre Bayard (2007), a cultura é antes de tudo uma questão de “orientação” (sic). Isto é, ser culto não é 

ter lido este ou aquele livro, é saber se orientar no conjunto dos livros e saberes. Ser culto é estar em 

condições de situar cada elemento em relação aos demais.  
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fizermos devemos sentir culpa por isso. Slavoj Zizek, a quem pedimos emprestado esse 

conceito, nos pergunta: afinal, o que aconteceria se a criança entendesse que realmente 

tem livre escolha e optasse por dizer „não‟ ir à escola, estudar as matérias escolares, ler 

livros? Notem como para a geração criada em nossa época qualquer obrigação é 

considerada chata. Se não chamados para arrumar seu quarto, resistem, porque é chato; 

e, são insensíveis quanto ao fato de alguém (mãe, empregada) ter que fazê-lo.    

O superego pós-moderno instaura junto aos pais, professores e alunos uma 

perigosa sustentação da insensibilidade e da ignorância. Não se trata mais de introjetar a 

lei simbólica do Pai, herdeiro do Complexo de Édipo elaborado por Freud. Mas, numa 

sociedade liberal-permissiva, o castigo moral é suspenso, e é imposto a injunção “você 

pode”.  

Agora “você pode” fazer e pode sentir prazer em fazer (transgredir), sem medo 

de castigo. “Você pode” comer o que quiser, a hora que lhe aprouver. “Você pode” até 

mesmo não ir a escola, ou não estudar...   

Ao contrário do que pensam alguns especialistas, nossa sociedade é saturada de 

normas e regulamentos que visam promover o nosso bem-estar, principalmente o bem-

estar das crianças, sobretudo se forem nossos filhos, observa Zizek (1999). O pai foi 

destituído do lugar tradicional como ser “forte”, “provedor”, “exemplo a ser seguido”. 

Ainda que legalmente os pais sejam “autoridades parentais”, eles não conseguem 

exercer sua autoridade plena sobre seus filhos, porque lhes falta uma rede simbólica de 

sustentação na sociedade.   

Como hoje temos pais fraco, submisso, manco, domados ou castrados pelas 

mulheres, que, quando encarnam o estilo pós-moderno, demonstrando autonomia, e até 

arrogância, talvez tenhamos crianças sem bússola, sem orientação. Suspeito estar 

surgindo uma geração de crianças e adolescentes submetidas ao superegóico pós-

moderno, cujos sintomas aparecem no programa documentário Super Nany, S.O.S 

Babá, Anjolecentes, A domadora, ou nas páginas policiais, envolvidas em delinqüências 

de gangs ou rachas de trânsito. Geralmente os pais dos delinqüentes juvenis só 

aparecem depois dos efeitos do crime. Elas são criadas numa atmosfera de “você pode” 

e “vale tudo” para ser feliz. 
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Nada contra se divertir, mas na análise de Zizek  (1999) o problema é que os 

sujeitos se sentem na obrigação de se divertir, de „curtir a vida‟, como se isso fosse uma 

espécie de dever, e, consequentemente, se sentem culpados quando não são felizes. O 

superego controla a zona na qual esses dois opostos se sobrepõem – na qual a ordem de 

sentir prazer em cumprir seu dever coincide com o dever de sentir prazer.  

 A terceira forma de ignorância é a “douta ignorância”, que foi pensada por  

Nicolau de Cusa (séc.15) e resgatada por Lacan para fundamentar a posição do 

psicanalista. A “douta ignorância” reconhece os limites do conhecimento racional. 

Sinaliza que o psicanalista não se faz pelo título, mas pela função atribuída ao paciente 

como de sabe-tudo-sobre-ele (SsS). Na verdade o psicanalista tem apenas um saber 

mínimo: o esforço de ouvir, ou escutar “flutuantemente” e com paciência o que o 

paciente tem a falar/ dizer. Não lhe cabe “ajudar” e nem “compreender”, mas  incentivar 

o paciente a falar sobre sua história de vida, até chegar a poder dizer verdade do seu 

inconsciente. As sessões de psicanálise servem para produzir um saber-que-não-se-sabe, 

um saber “in-sabido” (Al.: Unbewusste = não sabido). A técnica da produção desse 

saber é formulada por Freud em três tempos: “rememorar, repetir e elaborar”. Isso só 

acontece se o psicanalista se posiciona como um sujeito “zerado” de preconceitos, e até 

de conhecimentos teóricos. Faz sentido o dito de Bion que o psicanalista deve se 

apresentar ao paciente “sem memória e sem desejo” como estratégia para o paciente 

chegar a dizer sua verdade. Evidentemente, vez ou outra, depois do paciente tem 

produzido um texto o psicanalista pode “interpretar”, “pontuar, fazer “ato”. Mas, a 

priori cabe-lhe um posicionamento de espera e escuta sobre o falar-dizer do Outro. O 

psicanalista que não sabe conter as palavras, no mínimo, não proporciona ao paciente 

elaborar um texto para ser trabalhado a posteriori  na análise.  

 

Considerações finais: 

Podemos continuamente estudar, ler, freqüentar diversos cursos, mas jamais 

teremos acesso ao saber todo. Por seu lado, a subjetividade humana sempre há um resto 

de ignorância, isto é, algo que sempre escapará a educação. A “coisa” inconsciente ficou 

lá no lugar “não sabido” (inconsciente), portanto, instintiva, autônoma, autoritária, não 

necessariamente maldosa.  
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Sempre haverá a ignorância própria do filósofo, que de modo algum é a 

suspensão da razão ou nem da ironia, mas sim, um reconhecimento dos limites 

intransponíveis da razão humana em relação a certas questões. “Sei que nada sei”, dizia 

Sócrates.  

Vivemos a era dos extremos e dos absurdos. Também convivemos com o avanço 

da ciência e da tecnologia ao lado da crescente ignorância real e virtual. Vivemos numa 

era de Tântalo, aquele personagem da mitologia grega que foi castigado a estar imerso 

na água até o pescoço, mas impedido de matar sua sede, ou de comer os frutos dos 

galhos de uma árvore que balançava na sua fronte. A abundância de telas com suas 

imagens, informações, até conhecimentos são transmitidos, mas nem todos sabem 

escolher o caminho da ascese. Na verdade, a maioria dos programas televisivos e dos 

sites da internet contribui para a manutenção da ignorância do povo, fornecendo 

informação rasa, acrítica e descartável.  

Nossa preocupação, aqui, é sobre a nova roupagem do superego na sociedade 

liberal-permissiva que opera com o princípio do gozo e não da ética do desejo. Uma 

sociedade assim constituída poderia estar produzindo uma família e uma escola reféns 

do superego pós-moderno, cujo fundamento é alargar o espaço entre o prazer e o dever. 

Ainda que a criança não viole os dez mandamentos do cristianismo, por exemplo, ela se 

sente autorizada à violar – sem culpa – as regras de coexistência pacífica e caminhar na 

contramão da civilidade.   
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Problemática Estudada 

 O segmento mais envelhecido da população mundial, incluindo a população 

brasileira, sofreu um rápido aumento a partir dos anos 60, quando começou a crescer em 

ritmo bem mais acelerado do que as populações adulta e jovem. Desde então, a 

proporção da população idosa sobre a população total passou de 3%, na década de 80, 

para 8% nos dias atuais. Há expectativas de que até 2020 esse número venha a dobrar, 

semelhante ao que já ocorreu em vários países europeus,  nos Estados Unidos, Canadá e 

Japão e atinja um índice superior à 23% em 2050. 

 As profundas modificações sociais vivenciadas já em meados do século XX, 

com as grandes conquistas na área médica, adequações das condições de urbanização, 

alimentação, higiene, moradia e trabalho, refletiram no aumento da expectativa de vida 

ao nascer, ou seja, no prolongamento da vida humana. 

 Entretanto, apesar do reconhecimento da necessidade de recursos específicos 

para o atendimento dessa nova demanda populacional, no Brasil, foi somente nas 

últimas décadas que ações foram planejadas em diferentes esferas da estrutura 

econômica, política e cultural da sociedade com essa finalidade, o que fez com que a 
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velhice se tornasse tema privilegiado de investigação nas distintas áreas do 

conhecimento científico, elevando substancialmente o volume de obras publicadas sobre 

o assunto nos últimos anos. 

 A política de desenvolvimento que domina as sociedades industrializadas e 

urbanizadas sempre teve mais interesse na assistência materno-infantil e dirigida ao 

público infanto-juvenil. O investimento numa criança tem um retorno potencial de 50 a 

60 anos de vida produtiva, enquanto cuidados médico-sociais para o idoso, comumente, 

não podem ser encarados como investimentos dentro dessa mesma lógica. 

A justificativa para esse novo posicionamento com relação à velhice seria, ainda 

dentro do mesmo raciocínio, o aumento do tempo de vida produtivo da população e a 

diminuição dos gastos da família e do Estado nos campos da saúde e previdência social. 

 Independentemente da aceitação desse argumento, numerosos outros podem ser 

citados em favor da promoção e integração dos idosos na vida social. O principal deles é 

que os serviços destinados às pessoas idosas podem promover a reflexão sobre as 

questões sociais envolvidas no processo de envelhecimento humano, não somente 

dentro desse grupo etário, mas em toda a sociedade e, sobretudo, favorecer a 

ressignificação da vida nesse período, conferindo-lhes e restaurando-lhes assim, o status 

social de cidadãos (Debert, 1996). 

 Essas novas reflexões sobre velhice e envelhecimento tornaram-se possíveis 

especialmente a partir da década de 50, quando a preocupação com a questão da velhice 

(sempre presente em quase todas as culturas e tempos) foi ganhando novos aspectos a 

partir do aumento da produção científica sobre o tema e da conciliação entre os 

conceitos de envelhecimento e desenvolvimento humano. 

 A Psicologia, especialmente com a perspectiva do Curso de Vida (Life Span) 

trouxe um novo olhar sobre o envelhecer considerando que este é uma propriedade 

exclusiva dos organismos vivos e que para os seres humanos compreende os processos 

de transformação do organismo que ocorrem após a maturação sexual e que implicam 

na diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência. Esses processos são de 

natureza interacional, iniciam-se em diferentes épocas e ritmos e acarretam resultados 

distintos para as diversas partes e funções do organismo (Neri, 2001). 
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Essas transformações, que ocorrem durante todo o curso de vida, não somente se 

referem aos ganhos em um movimento unidirecional de crescimento dos organismos, 

mas às perdas decorrentes desse mesmo processo, contudo, admitindo-se que, na 

infância, existe maior probabilidade das mudanças ocorridas serem identificadas como 

ganhos e, na velhice, identificadas como perdas, justamente porque o desenvolvimento é 

referenciado em normas compatíveis com o funcionamento de um adulto sadio, 

produtivo e envolvido socialmente. 

Sendo assim, mais que uma fase de desenvolvimento, a velhice e o 

envelhecimento humano são categorias histórica e socialmente construídas, a exemplo 

da diversidade do lugar social do idoso no contexto histórico social desde os tempos 

antigos até os dias atuais. A velhice não é uma categorial universal e, tal qual outras 

etapas do ciclo da vida, é elaborada simbolicamente pelos sujeitos. 

Significada de modos diferentes, a velhice foi ganhando novos aspectos na 

sociedade contemporânea chegando a ser possível, atualmente, se pensar em questões 

relativas à educação do idoso – aspecto este anteriormente negligenciado, uma vez que, 

de modo geral, as concepções de velhice não abarcavam possibilidades de 

desenvolvimento, mudança ou ganhos nessa fase da vida (Goldman, 1999). 

Foi na década de 70 somente, com a intensificação do envelhecimento 

demográfico que, na França, surgiu uma primeira proposta de serviço de atenção ao 

idoso diferente dos modelos comuns até então, com caráter unicamente assistencialista. 

Inicialmente com o objetivo único de ocupação do tempo livre, as Universidades  

Abertas à Terceira Idade, UNATIs como foram chamadas, começaram a ganhar novos 

contornos extrapolando a proposta inicial de ocupação do tempo livre dos idoso e 

buscando objetivos relacionados à melhoria dos níveis de saúde física, mental e social 

das pessoas idosas, bem como a elaboração de programas e atividades particularmente 

adaptadas a esse segmento populacional. 

Ainda hoje, as UNATIs se apresentam como propostas inovadoras à população 

idosa, na medida em que buscam mais que a ocupação do tempo livre. O objetivo 

principal dos programas dessa natureza é criar condições para que os idosos se 
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apropriem de conhecimentos, construam-se enquanto sujeitos, convivendo com seus 

pares e com a comunidade em geral, inclusive com jovens estudantes. 

 Foi a partir das muitas possibilidades reconhecidas nas propostas das UNATIs e 

da ausência de produções científicas voltadas à compreensão do processo educacional 

na velhice que este trabalho buscou investigar as Representações Sociais de professores 

e alunos sobre envelhecimento humano e educação. 

 Apesar de não voltadas à compreensão do processo de envelhecimento humano, 

a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, Leontiev e Luria pautou as reflexões deste 

estudo, na medida em que oferece uma visão crítica à naturalização do ser humano na 

Psicologia e do seu processo de desenvolvimento em qualquer fase da vida e a 

superação do olhar que considera apenas os aspectos biológicos associados aos 

marcadores etários (Vygotsky, 1994; 1997). 

A Teoria das Representações Sociais , foi tomada como subsídio à investigação 

e compreensão dos objetivos da presente pesquisa por se configurar enquanto um 

conjunto estruturado de conhecimentos teóricos e metodológicos que permitem 

conhecer a forma como as pessoas (idosas ou não) constroem significados ao período da 

vida denominado velhice, a partir da sua própria experiência individual e a partir de 

conhecimentos cotidianos e científicos, incorporados aos seus discursos 

(Moscovici,1978; Jodelet, 1996) .  

Com a adoção desta perspectiva de análise, surge uma possibilidade concreta de 

se estudar as relações sociais e como estas estão associadas à forma e aos motivos das 

pessoas pensarem e agirem de determinadas maneiras, o que, em síntese, significa 

afirmar o caráter histórico e cultural do ser humano e, consequentemente, do seu 

desenvolvimento. 

 

Procedimento 

 Participaram deste estudo 30 alunos e 18 professores vinculados a uma UNATI 

localizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo, depois de voluntariamente 

aceitarem participar e assinarem um termo de consentimento (de acordo com a 

Resolução n
o
 196/96). 



 
ISSN 1981-2566 
 

 Os dois grupos de participantes respoderam, conforme a ordem citada, a três 

instrumentos de coleta de dados, sendo eles: Escala de Diferencial Semântico de 

Crenças em Relação à Velhice (Neri, 1991), com objetivo de conhecer as 

representações associadas à velhice e ao envelhecimento; Escala de Expectativas em 

Relação ao Programa (Cachioni, 1999), para obter dados relativos aos motivos de 

ingresso no programa, os benefícios percebidos e as mudanças na auto-imagem 

decorrentes da frequência na UNATI e um Questionário com questões aberta 

especialmente voltado à investigação dos aspectos metodológicos das atividades 

propostas pelo programa. 

Foram realizadas apenas algumas pequenas modificações nos instrumentos de 

coleta de dados com o objetivo de adequar as questões ao participante respondente e e 

às atividades que ele desenvolve no programa – ministra aulas ou participa de 

atividades, por exemplo. 

 Os dados obtidos pelas escalas foram analisados estatisticamente para que se 

verificasse a ocorrência de diferenças significativas entre a forma como professores e 

alunos atribuíram características positivas e negativas à pessoa idosa (Teste “t” de 

Student para a comparação entre as médias dos dois grupos). 

 Os dados obtidos através do questionários foram interpretados pautando-se nos 

pressupostos da Análise do Discurso (Bardin, 1977). Depois de respondidos os 

questionários, foi realizada uma leitura minuciosa, na qual surgiram as primeiras 

hipóteses e questões norteadoras, em função das teorias conhecidas acerca dos objetivos 

deste estudo. Foram detectados conjuntos de idéias que se evidenciavam e enumeradas 

as unidades de significados presentes nos discursos dos participantes, buscando-se ao 

máximo, preservar a forma como se apresentavam na idéia original. 

Foi realizada a categorização inicial das respostas de alunos e professores, bem 

como a análise das respostas de cada um dos grupos. Por fim, foram apontadas algumas 

aproximações e divergências entre ambos. 

 

Conclusões 
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Observou-se, de modo geral, que as representações dos professores sobre a 

pessoa idosa, velhice e aprendizagem nessa fase da vida foram mais positivas que as 

representações dos próprios alunos do programa. 

 Nos dados obtidos através da Escala de Diferencial Semântico de Crenças em 

Relação à Velhice, professores e alunos revelaram representações bastante positivas 

dessa fase da vida. Especialmente no grupo composto por professores, os itens 

referentes à sabedoria, autonomia dos sujeitos e instrumentalidade para a realização de 

atividades foram muito bem avaliados. 

 Para os professores os idosos são entusiasmados, ativos, esperançosos, 

independentes e produtivos. Somente no item saudável é que a média do grupo docente 

revelou uma avaliação menos positiva que a do grupo de alunos idosos. 

Tais resultados podem indicar que os professores, em sua maioria, jovens 

universitários, concebem de forma mais positiva e até gratificante o processo de 

envelhecimento e vivência da velhice, em razão, possivelmente, da convivência com 

pessoas mais velhas. Esse “aprendizado sobre a velhice” é um dos grandes benefícios 

dos programas voltados a pessoas idosas que congregam gerações diferentes em um 

único espaço, compartilhando saberes e experiências. 

Os resultados encontrados por Venturini e Bokany (2007), em uma grande 

pesquisa a respeito das representações da velhice com pessoas jovens e idosas, 

revelaram que a imagem que os não idosos têm da velhice é mais negativa e portanto, 

preconceituosa, que a avaliação que os próprios idosos fazem de sua condição.  

Estes dados, em razão de sua grande abrangência no território nacional e 

confiabilidade metodológica, podem também, em certa medida, validar a hipótese 

explicativa dos resultados encontrados na presente pesquisa. Se comparados os 

resultados obtidos, torna-se possível inferir que a convivência intergeracional em 

espaços educativos pode modificar as representações sociais tanto das pessoas idosas 

como daquelas mais jovens que ali convivem. 

 Uma outra interpretação aos altos escores presentes nas respostas dos 

professores, se comparados ao dos alunos, pode se referir a uma “idealização” da pessoa 

idosa ou a uma aproximação ao conceito de “terceira idade” que em si, apesar de trazer 



 
ISSN 1981-2566 
 

uma nova representação da velhice mais positiva e repleta de possibilidades, carrega 

também a homogeneização da velhice e do processo de envelhecimento. 

 Segundo os dados obtidos por meio da Escala de Expectativas em Relação ao 

Programa, para os alunos participantes a frequência no programa alterou de forma 

significativa a percepção sobre suas capacidadades e habilidades cognitivas e sociais, a 

forma como se relacionam com outras pessoas (mais jovens ou não) e a forma como são 

percebidos por elas, uma vez que todas as médias das respostas estiveram acima do 

valor médio. 

 Quando avaliaram as mudanças em sua auto-imagem, os alunos também 

responderam que depois de frequentar a UNATI perceberam-se mais confiantes em sua 

capacidade, mais respeitados e valorizados.  

 As respostas dos professores aqui também foram mais positivas que a avaliação 

expressa pelos alunos idosos, contudo, com valores bastante próximos, o que, sem 

suma, pode indicar a existência de consonância entre as expectativas dos alunos e o 

planejamento de objetivos e a compreensão do alcance das atividades desenvolvidas 

pelos professores.  

 Na questão da aprendizagem, os idosos também pareceram ter indicado mais 

claramente suas dificuldades que os professores, além da necessidade de modificações 

em alguns aspectos didáticos das atividades oferecidas pelo programa para atender as 

suas especificidades educacionais. 

 Já os professores, pela visão mais otimista da velhice indicaram menos 

dificuldades que os alunos no processo de aprendizagem e, por consequência, 

necessidades menores de modificações no ensino ou desenvolvimento das atividades. 

 A educação na velhice, para os participantes de ambos os grupos, pareceu 

também considerar as diferenças existentes no processo que ocorre nessa fase da vida ao 

que ocorre em diferentes outros contextos, especialmente pela não consideração da 

UNATI enquanto um espaço que deve seguir o modelo formal de educação e 

representar uma oportunidade educativa compensatória. Ao contrário a UNATI deve ser 

um espaço de manifestação dos saberes dos idosos (representados pelas tão presentes 
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características “sabedoria” e “experiência de vida”) e construção de novos 

conhecimentos junto aos ensinamentos que os professores também oferecem a eles. 

 Este posicionamento observado nos dados, foi analisado segundo a perspectiva 

histórico-cultural de compreensão do processo de  aprendizagem e desenvolvimento, a 

qual norteou as reflexões deste trabalho, proporcionando uma nova possibilidade de 

análise de tais fenômenos nesta e em qualquer outra  fase da vida do ser humano. 

 As particularidades do ensino e da aprendizagem na velhice, precisam ser 

compreendidas mais que somente pela consideração dos possíveis declínios que 

algumas funções psicológicas podem sofrer com o passar dos anos. 

 Considerando que todas as funções psicológicas tipicamente humanas têm 

origens socioculturais, estas não podem ser consideradas a priori ou  dissociadamente 

do desenvolvimento sócio-histórico e cultural e somente atreladas a marcadores etários 

e biológicos. 

 Para Vygotsky, uma dificuldade para realizar uma operação mental, por 

exemplo, mesmo que envolva limitações orgânicas não pode ser reduzida aos seus 

componentes biológicos. É necessário considerar nestes casos, especialmente, as 

consequências psicossociais geradas por tais dificuldades, as quais podem acentuar, 

aumentar e consolidar tais dificuldades (Pino, 2000). 

 A partir destes apontamentos, é possível voltar à compreensão do processo de 

ensino e aprendizagem direcionado à pessoa idosa.  

 Como ainda são, em muitas das vezes, direcionadas às crianças (especialmente 

àquelas que aprendem de forma considerada “homogênea”), as práticas educacionais 

acabam por criar barreiras físicas, educacionais e atitudinais para a participação de 

pessoas que, de alguma maneira, não estão dentro deste pequeno grupo eleito como 

aprendizes ideais. 

 Mesmo considerando que a educação possui fundamentos básicos que se 

aplicam a todos os indivíduos, independente de sua faixa etária, na educação do idoso é 

preciso levar em conta, o que escreve Oliveira (1999) sobre a educação de adultos e 

idosos. 
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 Eles trazem consigo uma história mais longa (e provavelmente mais complexa) 

de experiências, conhecimentos acumulados, reflexões sobre o mundo externo, sobre si 

mesmos e sobre as outras pessoas, além de diferentes habilidades e dificuldades. 

 Retoma-se, neste ponto também, aos dois conceitos-chaves da teoria - Nível de 

Desenvolvimento Real e Zona de Desenvolvimento Proximal e, por consequência, à 

importância e necessidade do processo educacional ser organizado a partir dos 

conhecimentos que os alunos já possuem em direção à estágios mais complexos de 

interação, comportamento e funcionamento intelectual. 

 Assim, do ponto de vista educacional, é de extrema importância que os 

conhecimentos e habilidades já desenvolvidas pelos idosos sejam considerados nas 

atividades propostas pelas UNATIs e que dessa maneira, elas possam “empurrar” o 

desenvolvimento e colocar em movimento vários processos psíquicos que, de outra 

maneira, seriam impossíveis de acontecer. 

Além de garantir significado aos conteúdos apreendidos pelos alunos, a 

aprendizagem quando efetivamente organiza novas funções psíquicas, a partir daquelas 

já existentes, permite aos aprendizes desenvolverem-se e apropriarem-se de novas 

formas de conhecimento e, através disso, adquirirem  novos modos de pensamento e 

ultrapassarem os limites do seu desenvolvimento natural. 

 Com relação à contraposição entre lazer e educação nas propostas da UNATI, 

entende-se que nesses espaços é preciso agregá-las em planejamentos que sejam 

capazes de, através de atividades prazerosas, apontar para uma perspectiva de avanço 

social e emergência de ações autônomas resultantes de processos reflexivos (Freitas, 

2002). 

 A participação dos alunos no planejamento de tais atividades, nesse sentido,  é 

essencial para que elas sejam pertinentes aos seus anseios e ultrapassem a condição de 

simples ocupação do tempo livre. 

Antes de finalizar este texto, contudo, é necessário esclarecer que neste trabalho 

não se pretendeu aproximar as propostas da educação no contexto das UNATIs à 

educação formal presente na Educação Escolar. Buscou-se sim, reconher as 

características educativas presentes nesses espaços, assim como presentes também em 
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tantas outras esferas da prática social em que existe a ampliação, produção e 

disseminação de saberes e modos de ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, 

hábitos, procedimentos, crenças e atitudes) (LIBÂNEO, 2001). 

 Sendo, portanto, uma prática educativa, as atividades desenvolvidas nas 

UNATIs precisam ser pensadas também, necessariamente, em termos de seus interesses, 

objetivos e modos de ação – para que, porquê e como. 

 Nesse sentido, compreender as representações sociais daqueles que compõem o 

programa foi o passo inicial para o entendimento dessas questões mais amplas, sobre as 

quais se edificam as propostas direcionadas aos idosos. 

 A Teoria das Representações Sociais serviu como modelo teórico e 

metodológico de análise dos dados obtidos nesta pesquisa, por meio de diferentes 

instrumentos de coleta, e permitiu conhecer a formação do universo de pensamento de 

professores e alunos, a partir das relações sociais estabelecidas por estes e pela 

associação de elementos subjetivos. 

 A possibilidade de transformação das representações sociais pela ancoragem de 

novos elementos não familiares a um núcleo central estável, que se dá pela experiência 

do indivíduo em novos contextos, nos quais estabelece novas e diferentes relações 

sociais, foi o eixo condutor das análises deste estudo. 

Através dele foi possível olhar para os resultados da pesquisa buscando 

elementos que pudessem auxiliar na compreensão de desenvolvimento e aprendizagem 

na velhice através dos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural e chegar também 

próximo do conceito e dos já amplamente comprovados benefícios da 

Intergeracionalidade (Ferrigno, 2003). 

Em síntese, estes foram alguns dos possíveis apontamentos que emergiram da 

análise das Representações Sociais de professores e alunos de uma Universidade Aberta 

à Terceira Idade. Sobretudo, é necessário ainda enfatizar, ao término deste estudo, os 

grandes benefícios alcançados por propostas como estas (e descritos nas respostas dos 

participantes) que, ao proporcionar o convívio de pessoas com idades e histórias de vida 

tão diferentes, possibilitam também a criação de vínculos afetivos entre eles e a 

descoberta de novas e, principalmente, de diversas formas de ser. 
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 Certamente, ao compartilhar experiências e conviver nesses ambientes, novas 

representações sobre a velhice e a educação vão sendo elaboradas por jovens e idosos e 

assim, novas práticas sociais que combatam o preconceito etário e busquem uma 

sociedade mais justa e tolerante vão sendo igualmente construídas. 
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O objetivo desse estudo é discutir sobre a formação de professores e a 

valorização do magistério após a reforma educacional implantada na década de 1990 do 

século XX. Para atingir os objetivos propostos se utiliza dados disponíveis no Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP – Sinopse Estatística 1996 e 

1998; analisa as Leis 9.394/96, 11.738/08 e realiza-se uma breve revisão bibliográfica 

sobre a formação de professores citando autores como: Brzezinsk, Dias-da-Silva, 

Pimenta, Torres, Aguiar e Freitas. A análise dos dados fundamenta-se em autores da 

Teoria Crítica da Sociedade, tais como: Adorno, Horkheimer e Marcuse. 

Num primeiro momento será apresentada de forma sucinta, a situação do 

corpo docente no Brasil, por ocasião da reforma, especificamente, nos anos da 

promulgação e início da vigência das Leis 9.394/96 e 9.424/96, a partir de dados 

disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP. 

Em seguida estabelece-se um diálogo entre os autores já citados no parágrafo anterior 

sobre a formação de professores após a reforma dos anos 1990. Por fim aborda-se a 

valorização dos profissionais do magistério o plano de carreira docente, e como está 

sendo o debate em torno da instituição do piso salarial nacional do magistério com a 

promulgação da Lei 11.738/08. 

 

A situação do Corpo Docente quanto à formação por ocasião da Promulgação das 

Leis 9.394/96 e 9.424/96 
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Em 1996, ano de promulgação da LDB, as funções docentes no Brasil 

chegavam a 1.388.247, no ensino fundamental, sendo 776.537 de 1ª a 4ª série e 611.710 

de 5ª a 8ª. Ressalte-se que funções docentes não é a mesma coisa que quantidade de 

professores, pois um mesmo professor pode exercer atividades em mais de um nível e 

modalidade da educação e em diferentes estabelecimentos de ensino.  

Entretanto, se for considerado que a cada função docente corresponderia a um 

professor, em 1996, haveria 119.450 professores de 1ª a 4ª atuando com o nível de 1º 

grau completo ou incompleto. Isso significa que haveria no ano de 1996 a necessidade 

de formar 118.482 professores de nível médio na modalidade normal. Já de 5ª a 8ª série 

haveria 160.926 professores atuando sem diploma de nível superior, com licenciatura 

plena. A tabela a seguir apresenta o número de funções docentes no ensino fundamental 

de 1ª a 8ª série por grau de formação, no Brasil, dados de 1996.  

 

 

 

Tabela 9 - ENSINO REGULAR: Número de Funções docentes no Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries), por grau de Formação – Brasil - 1996 

Funções Docentes por Grau de Formação 

1ª a 4ª série 5ª a 8ª série 
Ano Total 1º Grau 

Incompleto  

1º Grau 

Completo  

2º Grau 

Completo 
3º Grau 

Completo 
Total 1º Grau 

Incompleto  

1º Grau 

Completo  

2º Grau 

Completo 
3º Grau 

Completo 
1996 776.537 63.257 55.225 500.238 157.817 611.710 526 5.634 154.766 450.784 

Fonte: MEC/INEP 

 

 

A Lei 9.424/96, que tem dentre os seus objetivos corrigir essas distorções, no 

ensino fundamental, preconiza que nos primeiros cinco anos de vigência da referida lei 

seria permitida a aplicação de parte dos recursos dos 60% que se destinam a 

remuneração do magistério, para a formação de professores leigos.  

Já o Plano Nacional de Educação em seu diagnóstico define que a qualidade 

do ensino só poderá acontecer se houver a valorização do magistério e, esta ultima, só 

será obtida se houver uma política global de magistério que considere a formação 

inicial, as condições de trabalho, salário e carreira e a formação continuada. Os números 

da tabela seguinte, com dados de 1998 mostram que apesar de decorridos dois anos da 

Lei que preconiza a valorização do magistério, pouca coisa mudou. 
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Tabela 10 - ENSINO REGULAR: Número de Funções docentes no Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries), por grau de Formação – Brasil - 1998
1
 

 

Funções Docentes por Grau de Formação  

                                  1ª a 4ª série                                                                                    5ª a 8ª série                 

 

 

Ano 

 

 

Total 

 

Fundamental 

1ª a 4ª série 

 

Médio 

 

Superior 

 

 

Total 

 

Fundamental 

  

 

 

Médio 

 

 

Superior 

 

 

Incompleto  

 

Completo  

 

Completo 

 

Completo 

 

Incompleto  

 

Completo  

 

Completo 

 

Completo 

1998 798.947 44.335 50.641 531.256 172.715 661.508 712 5.913 153.258 501.625 

Fonte: MEC/INEP 

 

Comparando os números das tabelas 9 e 10 constata-se um aumento 

insignificante no número de funções docentes. Constata-se também um aumento no 

número de funções docentes de 5ª a 8ª séries com formação inadequada, ou seja, em 

1996 havia no Brasil, 153.970 funções docentes sem o 3º grau completo, já em 1998 

havia 160.926 funções docentes sem o ensino superior completo. Isso significa dizer 

que dois anos depois de iniciada a década da educação – instituída pela LDB 9.394/96, 

os sistemas de ensino ainda estavam admitindo professores sem o nível de formação 

exigido pela referida lei para o ensino fundamental de 5ª a 8ª série. 

 

A Formação de professores no Brasil a partir da década de 1930 

 

Pimenta (1992) discutindo sobre a formação de professores no Brasil a partir 

dos anos 1930 afirma que dos anos 30 até anos 60 do século XX, a professora era 

formada nos moldes da educação liberal tradicional e sua tarefa era planejar aulas em 

que os conteúdos transmitidos aos alunos fossem assimilados. Os alunos que não 

conseguiam acompanhar esse método eram, naturalmente, expurgados da escola. 

Para esta autora a partir dos anos 60 com o desenvolvimento do processo de 

industrialização e urbanização no Brasil, que provocaram a deterioração do trabalho do 

                              
1
 A partir de 1999 o INEP muda a sistemática de publicação de dados sobre os itens: movimento escolar e 

função docente. Informações contidas no Censo Escolar disponibilizados para a consulta nas Sinopses 

Estatísticas da Educação até 1998. Dai a utilização de dados somente referentes aos anos de 1996 e 1998.  
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homem e da mulher, a atividade de ensinar também foi se deteriorando e com isso a 

formação do professor se degradou (Pimenta, 1992). 

Já nos anos 70 sob os auspícios da Lei 5.692/71 a formação de professores de 

1ª a 4ª série continuou em franco processo de degradação. Sobre essa questão, Pimenta 

(1992) enumera diversos pontos de estrangulamento na formação de professores, na 

citada lei. Para ela esta lei deu uma nova cara aos cursos de formação de professores, 

principalmente, no aspecto legal, entretanto não alterou as estruturas vigentes, isto é, 

não direcionou a formação para a carência de formar professores capazes de ensinar, de 

forma que os alunos pobres que freqüentam as escolas de 1ª a 4ª série, aprendam.  

Nos anos de 1980 e inicio década de 1990, apesar das dificuldades legais e da 

supremacia do modelo tecnicista – em que os professores eram meros executores dos 

planejamentos elaborados pelos técnicos dos órgãos oficiais - se percebia algumas 

tentativas de se alterar o quadro da formação docente.  

Com a reforma da educação brasileira, nos anos 1990, assiste-se a uma 

preocupação com a formação de professores e com a valorização do magistério. 

Entretanto pesquisadores e educadores recomendam cautela com relação às mudanças 

implementadas. Portanto, a reforma no que se refere à formação docente precisa ser 

analisada com rigor para não se chegar a conclusões precipitadas, quanto ao problema 

da formação de professores. Nesse sentido, Dias – da - Silva (2007), chama atenção 

para os dispositivos da Lei 9.394/96 que privilegiam a formação em serviço e a 

formação continuada para não se cair no erro de confundir a formação com certificação, 

ou com o exagero da titulação, como foi o caso das professoras dos anos iniciais do 

ensino fundamental que foram obrigadas a obter diploma de nível superior. 

Para esta autora, ao longo dos dez anos de reforma e, 

 

Sob os auspícios do Banco Mundial, milhões de dólares têm sido 

investidos na “formação” e “capacitação” de professores, ignorando 

os aspectos estruturais do sistema escolar, travestindo em pedagógicas 

questões de natureza gerencial e política. Não raramente, nossos 

sistemas de ensino têm camuflado, na “capacitação em serviço dos 

professores reflexivos” toda uma gama de questões políticas e 

problemas estruturais do sistema educativo, ignorando condições de 

trabalho e formação docente. (Dias – da – Silva, 2007, p. 180). 

 

 

 

Nesse sentido, as pesquisas têm apontado para o fato de que as reformas 

implementadas em nome da qualidade do ensino e da democratização da educação têm 
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se reduzido à compra de equipamentos, a padronização de reformas curriculares. 

Segundo Torres (2000) a formação de professores tem ocupado um lugar secundário 

com relação a estas outras intervenções. 

Para Dias - da - Silva (2007) as políticas públicas para a educação no Brasil, 

não levam em consideração as pesquisas e reflexões realizadas e produzidas por 

pesquisadores e educadores brasileiros. Tome-se como exemplo algumas medidas 

tomadas no bojo da reforma educacional, tais como: a supervalorização da oferta de 

cursos de formação para professores em serviço em detrimento da ampliação dos 

investimentos em salários e carreira e melhoria das condições do trabalho docente. 

É importante ressaltar que a maioria dos cursos de formação para professores e 

as medidas com vistas à qualidade do ensino, não são realizados e produzidos nas 

universidades- onde se estuda e se reflete sobre os graves problemas educacionais do 

Brasil. Tais políticas são planejadas e executadas por empresas privadas que, na maioria 

das vezes, para elaborar seus projetos levam em consideração, somente, as análises de 

economistas e as recomendações de órgãos internacionais como Banco Mundial e FMI. 

Nesse sentido, Dias - da – Silva afirma que “[...] atualmente, em São Paulo, algumas 

ONGs e empresas educacionais têm muito mais poder de interferência nas políticas 

estaduais paulistas para a educação do que todas as nossas Universidades juntas.” 

(2007, p.189). 

É mister enfatizar que essa contradição é uma característica da sociedade 

capitalista, que leva as pessoas acreditarem em coisas que na realidade não existem. 

Pois o ideário liberal promete liberdade, mas oprime, promete igualdade, mas a 

sociedade é desigual. Nesse modelo de sociedade as pessoas acreditam que têm 

liberdade, entretanto são dominadas; pensam que os direitos são iguais, no entanto 

vivem numa sociedade excludente. No caso da reforma e em especial a formação de 

professores que é a parte da reforma que estamos discutindo nesse texto, não é diferente. 

Pois a reforma promete formação consistente e continuada aos professores e admite a 

oferta de cursos aligeirados e de qualidade duvidosa. 

Dias-Da-Silva (2007, p.183) criticando a política de formação de professores 

que adota, segundo ela, a armadilha do professor prático-reflexivo em detrimento da 

formação intelectual do professor, pergunta: “Os professores capacitados e certificados 

sob o conceito de práticos-reflexivos estão devidamente formados? Dispõem eles de 

conhecimentos e habilidades” para enfrentarem os desafios impostos pela escola, por 

seus alunos e pela sociedade?  
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Esta autora vai mais fundo na sua crítica e provocação ao afirmar o seguinte: 

Apesar de incômodo, é decisivo apontar que sob o manto da formação 

dos “prático- reflexivos”, muitos educadores estão contribuindo para a 

consolidação de programas aligeirados de certificação de professores 

que, além de minimizarem o conhecimento educacional, também 

desqualificam o legado de conhecimento produzido e valorizado pela 

sociedade, ao defenderem um modelo que supervaloriza a construção 

de competências práticas. (Dias-Da-Silva, 2007, p.1840. 

 

 

Dias-Da-Silva ao criticar veementemente a formação baseada na prática 

reflexiva se apóia num dos grandes defensores e disseminadores do conceito de 

professor prático-reflexivo, o professor K. Zeichner, quando este alerta para o perigo 

das pessoas se apegarem excessivamente ao conceito de ensino reflexivo em detrimento 

de relações importantes entre a escola e a comunidade. Portanto fica o registro para que 

não haja uma formação empobrecida e sem reflexão, sem experiência formativa que é 

diferente de prática reflexiva. (Dias-Da-Silva, 2007)  

Freitas (2007) alerta para o fato de que uma política nacional de valorização 

dos educadores passa, necessariamente, pela prioridade que o Estado deve dar a 

formação inicial, a formação continuada, bem como as condições de trabalho, salários e 

carreira do magistério, ou dito de outra forma, a autora defende a fixação de uma 

política de formação de professores que estabeleça: 

 

                    “[...] as licenciaturas nas Universidades como lócus de formação dos 

profissionais da educação básica, possibilidades para a formação 

continuada como condição de aprimoramento pessoal e superação 

profissional dos educadores e a garantia da qualidade de vida e 

trabalho, pela definição do piso salarial nacional da carreira, da 

progressão e do aprimoramento do exercício profissional no espaço de 

trabalho.” (Freitas, 2007, p.43). 

 

 

Como se vê nas análises de diversos estudiosos do tema, a formação de 

qualidade sob a responsabilidade de instituições com credibilidade e tradição no que se 

refere à pesquisa e a formação acadêmica de professores, a valorização docente, com 

salários e condições dignas de trabalho, são aspectos de fundamental importância na 

busca da qualidade que se pretende imprimir à educação brasileira. Sem esses aspectos a 

política de formação e valorização do magistério, decantada pelos defensores da 

reforma, nos meios de comunicação, não terá sustentação. 



 7  

No Plano de Desenvolvimento da Educação – conjunto de medidas por meio 

das quais o governo federal propõe o desenvolvimento da educação brasileira- a União 

aponta para a disposição de se responsabilizar pela formação de professores com a 

criação iniciativas de uma agência nacional de formação de educadores. Nesse sentido, 

Leão (2007) afirma que 

 

O MEC já acolheu algumas críticas do movimento social sobre esse 

assunto e criou o Programa de Iniciação à Docência, que prevê 20 mil 

bolsas de estudos para, em 2008, a alunos de licenciaturas e 

pedagogia, além do Prodocência, voltado ao fortalecimento dos cursos 

de licenciatura nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFETS)” (Leão, 2007, p.48).  

 

 

Falando dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro ao lançar em 

2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação, Aguiar (2007) afirma que o amplo 

leque de ações direcionadas ou que refletem na formação e na ação profissional dos 

docentes apresenta, numa leitura mais detalhada, uma série de desafios. Desafios estes 

que para serem enfrentados, de fato, necessário se faz que os entes confederados 

estabeleçam um regime de colaboração, que os governos se esforcem para instituir 

planos de cargos e carreira nos estados e municípios com acompanhamento e avaliação. 

A autora reforça ainda a necessidade de uma série de medidas para garantir a formação 

dos professores no âmbito das universidades, reivindicação histórica do movimento 

organizado dos professores e das entidades que lutam em defesa da valorização dos 

profissionais da educação. 

Analisando a proposta do Banco Mundial para a educação Coraggio (1998) 

alerta para alguns pontos da proposta e aqui se destaca o seguinte: 

 

                      Estamos convencidos de que por trás do aparato técnico-discursivo 

economicista existe uma grande ignorância sobre o processo educativo 

e as necessidades futuras de nossa sociedade, visto que boa parte do 

que está se propondo como política correta não passa de um conjunto 

de hipóteses que merece ser levado em conta, sim, mas não como um 

conhecimento seguro já comprovado. (Coraggio, 1998, p. 110) 

 

 

A reflexão acima pode servir de alerta para o caso do Brasil, pelo fato de que a 

reforma educacional brasileira, inclusive a política de formação docente, foi elaborada 

na década de 1990 e continua no século XXI sob os auspícios do Banco Mundial. 
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Portanto é necessário que tal reforma seja analisada com rigor, para que não se caia na 

armadilha de defender um projeto de reforma economicista e conservador, como um 

projeto educativo democrático, avançado, e de qualidade. 

 

A valorização dos profissionais da educação: o Plano de Carreira Docente e o Piso 

Salarial Nacional do Magistério 

 

A valorização dos profissionais da educação com criação de plano de carreira 

para o magistério público é uma luta histórica dos educadores brasileiros. Entretanto, 

um mês antes da promulgação da Lei 9.394/96- que preconiza a valorização do 

magistério, - o ministro da educação declarava em entrevista a um órgão de 

comunicação nacional, que o Conselho Nacional de Educação estudava uma maneira 

para que profissionais qualificados (bacharéis) se tornassem professores sem precisar 

cursar uma licenciatura. Declarou também que era mais importante o professor saber o 

conteúdo que vai ser transmitido do que saber como transmiti-lo. E admitiu a pretensão 

de colocar em prática programas de formação pedagógica para pessoas que portassem 

diplomas de curso superior que quisessem se dedicar a atividades docentes, na educação 

básica. 

Aqui vale citar Dias-da-Silva (2007) quando afirma que o melhor aluno de um 

excelente curso de licenciatura tem uma grande probabilidade de não ser um bom 

professor, pois ensinar na educação básica não basta somente dominar os conteúdos de 

uma disciplina específica, esta tarefa vai além, e os professores precisam de muito mais 

do que isso para serem bons profissionais. 

Brzezinski (1997), comentando as declarações do ministro da educação afirma 

que o ministro encarava o problema da carência de professores de forma simplista ao 

propor programas aligeirados de formação pedagógica, e não considerou: 

 

[...] os fatores mais relevantes que expulsam o professor da 

organização escolar: condições de trabalho insatisfatórias e ausência 

de uma severa política de valorização social e econômica dos 

profissionais da educação. Ele ignora que a remuneração dos 

professores em todos os níveis, e principalmente dos atuantes na 

educação básica, não lhes permite sequer comprar livros ou atualizar-

se por meio de participação em eventos. Pode-se mesmo dizer que os 

professores têm uma remuneração que mal lhes permite a subsistência.  
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Já a LDB 9.394/96 sancionada em dezembro de 1996, no artigo 67 preconiza 

que os sistemas de educação deverão assegurar a valorização dos profissionais da 

educação em seus estatutos e planos de carreira para o magistério público: admissão 

somente por meio de concurso público de provas e títulos; formação continuada com 

concessão de licença remunerada; piso salarial; progressão funcional com base na 

titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho; tempo destinado para estudos, 

planejamento e avaliação, incluídos na carga horária do professor e condições 

adequadas de trabalho. 

Em 2003 o Jornal do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de 

São Paulo – APEOESP, nº 264 noticiava que diretores da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação - CNTE participaram da entrega da proposta de emenda à 

Constituição - PEC ao presidente da Câmara Federal. Tal proposta prevê o 

estabelecimento de um piso salarial nacional para os professores. A PEC não fixava 

valores, mas definia que a função docente deveria ser exercida por profissional 

qualificado, determinava plano de carreira para o magistério público, ingresso 

exclusivamente por concurso de provas e títulos e qualidade do ensino oferecido. O Piso 

Salarial Profissional Nacional seria o valor mínimo a ser pago a um docente em inicio 

de carreira, em regime de trabalho integral, no âmbito federal, estadual e municipal. A 

previsão era de que a PEC chegasse ao plenário da Câmara ainda no primeiro semestre 

de 2004. 

Ora, a Constituição Federal de 1988 e a LDB 9.394/96 determinam os 

princípios definidores da valorização dos profissionais da educação. Entretanto quase 

dez anos depois é que a proposta de emenda à Constituição começa a tramitar para 

regulamentar o que está definido na Constituição de 1988 e na LDB 9.394/96. Aqui 

atentamos para a morosidade no trato de questões importantes como essa, pois a 

Emenda Constitucional nº 53 que estabelece a obrigatoriedade do piso salarial nacional 

para os profissionais do magistério, somente, foi aprovada em 2006 e a lei que 

regulamenta o piso nacional do magistério foi sancionada pelo presidente da república 

em julho de 2008 - a Lei 11.738/08. Como se vê cinco anos depois em que o jornal da 

APEOESP noticiava o início da tramitação da PEC, na Câmara Federal.  

Fernandes (2009) ressalta que o piso salarial do magistério foi fruto de muita 

luta traduzida em grandes mobilizações em nível nacional, paralisações, passeatas e 

congressos e para se instituir o piso legalmente foi ter propostas derrotadas muitas vezes 

no Congresso Nacional. Para o professor Fernandes a Lei 11.738/08 significa “O 
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resgate dessa dívida histórica se dá não apenas porque o Piso vai melhorar o salário de 

milhões de profissionais, mas pela conquista de um conceito novo, que articula 

remuneração com qualidade de trabalho” (s.d. pp. 12-13). 

A Lei 11.738/08 determina um salário mínimo de 950 reais para professores 

com diploma de ensino médio, na modalidade normal e uma carga horária de 40 horas 

semanais; estabelece que 1/3 da carga horária do trabalho do professor será destinado 

para o planejamento das aulas. Entretanto governadores de cinco estados
2
 brasileiros 

recorreram, ao Supremo Tribunal Federal - STF, contra a lei, alegando 

inconstitucionalidade. Ao julgar a matéria o STF atendeu parcialmente aos 

governadores, pois apesar de manter o piso, suspendeu a parte da lei que trata da 

questão da carga horária. Os ministros alegaram que ao determinar a carga horária 

destinada ao planejamento das atividades de sala de aula, a lei invade uma competência 

dos estados e municípios para tratar de carga horária. Como se vê o direito que prega a 

igualdade e deveria promover a justiça, na sociedade administrada é sinônimo de 

opressão.  

Segundo notícia divulgada nos órgão de imprensa de todo o pais “Durante o 

julgamento, os ministros do STF fizeram questão de frisar que a fixação de um piso 

salarial valorizará os professores e, conseqüentemente, melhorará a qualidade de ensino 

público em todo o país.” (Zero hora, 17/12/2008). 

Aqui chamamos a atenção para a forma simplista como se trata o problema da 

qualidade da educação. É como se o fato de se estabelecer um piso salarial para os 

professores e até outras condições administrativas fosse resolver os graves problemas da 

educação. A carga horária para o planejamento das atividades docentes, que daria mais 

tempo para o professor refletir sobre suas ações na sala de aula, essa não foi concedida 

pelo STF. A instituição da carga horária que seria o tempo que o professor destinaria a 

organização do seu trabalho e a reflexão acerca de suas práticas, enfim para o professor 

realizar a experiência e se tornar mais autônomo, se chocou com as questões legais. Isso 

mostra mais uma vez o quanto a sociedade administrada é avessa a reflexão crítica e a 

realização da experiência. 

Portanto, a desvalorização dos profissionais da educação, condições 

inadequadas de trabalho e ausência de uma política de valorização social e econômica 

                              
2
 Os governadores que recorreram ao STF alegando inconstitucionalidade da Lei 11.788/08 são dos 

Estados do Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.   
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dos profissionais da educação têm sido motivos para muitos professores abandonarem a 

profissão. 

Por fim, vale salientar que se não houver um compromisso sério no sentido de 

desenvolver uma política de formação e valorização docente que leve em consideração 

as reivindicações históricas dos professores e da sociedade, a reforma educacional estará 

irremediavelmente comprometida. 
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A ocultação da subjetividade é o cúmulo da subjetividade. 

Inversamente, a busca da objetividade comporta não a anulação, mas o 

pleno emprego da subjetividade.Morin, O Método 2. 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa a influência da subjetividade nos processos de ensino e aprendizagem. 

Referencia-se na Teoria da Complexidade, especialmente na crítica ao paradigma 

simplificador que reduz e separa; na noção de sujeito, que considera o homem ser bio-lógico e 

ambivalente que transita entre características racionais e emocionais, projetadas e introjetadas 

no/do meio por intermédio dos complexos imaginários; e nos princípios hologramático, 

entendido como operador que enfrenta o fechamento e a compartimentação, conserva a 

possibilidade de abertura e oferece outras vias de reconhecimento; o recursivo, circuito 

gerador, no qual produtos e produtores são causadores e efeitos daquilo que os produzem; e o 

dialógico, que assume a inseparabilidade entre noções antagônicas e complementares que 

concebem os fenômenos como complexos. Contextualizam, historicamente o fracasso escolar 

e resgata investigações que mostram a importância da subjetividade ou a apresentam como 

um dos componentes do fazer educativo. Entende que parte dos estudos sobre o tema focaliza 

aspectos do fenômeno, atomiza seus objetos de análise e limita a apreensão e o 

enfrentamento. Concentra a atenção na subjetividade do educador, mas considera que todos os 

membros da escola estão envolvidos na viabilidade ou inviabilidade de sucesso educacional. 
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Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é considerado, atualmente, um dos transtornos psíquicos infantis mais estudados. A sintomatologia 

principal é a desatenção, hiperatividade e impulsividade da criança. A prevalência do Déficit de Atenção e Hiperatividade está entre 3% e 5% em crianças em 
idade escolar e costuma ser mais comum em meninos do que em meninas. Em adolescentes de 12 a 14 anos, pode ser encontrada numa prevalência de 5,8%.  

 

 

O desempenho escolar é um tema recorrente nas investigações no campo da educação 

e da psicologia. Estudam-se facetas do fenômeno que traduzem, por vezes, olhares cindidos 

que encaminham percepções e conceituações excludentes. 

O fenômeno compreendido por intermédio da evasão escolar, da ausência de cultura, 

da idealização de professores ou de alunos, da culpabilização das crianças ou suas famílias, da 

ambigüidade das políticas públicas, dos documentos normativos (in)adequados, dos salários 

insuficientes, das diferenças, das síndromes, dos distúrbios, do gênero masculino e do 

feminino mostra a multiplicidade de aspectos que o compõem, ao mesmo tempo em que 

revela a ausência da subjetividade, como componente influenciado e influenciável do todo e 

das partes que o compõe.  

O pensamento tradicional, ou paradigma de simplificação, ao propor o controle, a 

coerência e a especialização com vistas à objetividade, desconsidera a intencionalidade, anula 

a diversidade e a influência do pessoal, pressupondo uma neutralidade que a condição humana 

interdita e produzem erros e ilusões. 

Este trabalho analisa as implicações da subjetividade no fracasso escolar e 

problematiza os possíveis fatores que interferem no desempenho de educadores e educandos. 

Os aportes teóricos estão ancorados na noção de sujeito proposta por Edgar Morin, 

consubstanciado na Teoria da Complexidade. Está estruturado em três momentos: retomada 

de estudos acerca da influência histórica da área da saúde, do desempenho e das queixas 

escolares guardados na linearidade do pensamento simplificador; a concepção de sujeito e de 

subjetividade; e articulação e considerações.  

 

Desempenho escolar: representação, marcas e perpetuação 

Os primeiros estudos sobre dificuldades escolares, como afirma Maria Helena de 

Souza Patto, estavam associados às ciências médicas e centrados na nosologia psiquiátrica, 

que recomendava o isolamento para os “duros de cabeça” (1993). A transposição do “conceito 
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de anormalidade dos hospitais para as escolas” passa, então, a caracterizar “os que não 

acompanhavam seus colegas na aprendizagem escolar […] como anormais escolares e as 

causas de seu fracasso são procuradas em alguma anormalidade orgânica.” (p. 41, grifos da 

autora). Essa caracterização delineou os contornos do mau aluno, reproduziu-se e determinou 

a compreensão daqueles que não correspondiam às expectativas, cristalizando a ideia de 

incapacidade e colocando-a externamente ao sistema escolar como algo inerente ao sujeito, 

que, afastado e isolado do meio educacional, foi obrigado a aceitar e interiorizar sua 

impossibilidade. 

Em outro estudo, a autora retrata as interpretações dadas ao fracasso, chamando a 

atenção para a década de 1970, quando eram explicadas por intermédio da teoria da carência 

cultural, com a justificativa de que “as crianças das chamadas minorias raciais não se sairiam 

bem na escola porque seu ambiente familiar e vicinal impediria ou dificultaria o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades necessárias a um bom desempenho escolar.” 

(PATTO, 1992, p. 108). De modo análogo essa construção atribuía ao outro as dificuldades e 

apontava as mazelas da uma educação elitista exclusiva de um segmento social. 

O esquadrinhamento da edificação das dificuldades educacionais e/ou escolares, 

apresentados por Patto, aponta o caminho unilateral de muitas investigações e o entendimento 

indubitável atribuído ao baixo desempenho: exclusivamente pela causação orgânica e/ou pela 

culpabilização de alunos e suas famílias. A exclusividade dessa leitura mantém aquecida a 

distância e o não pertencimento que obriga a inclusão e se apresenta nos termos da lei. 

A incorporação aleatória dessas concepções é confirmada pelas pesquisas de Moysés e 

Collares (1995, 1996, 1997), em estudos desenvolvidos em diferentes segmentos 

educacionais. Ressalta-se o realizado junto a profissionais da educação e da saúde acerca das 

causas do fracasso escolar, dentre as quais “merecem destaque a desnutrição, referida por 

todos, tanto da educação como da saúde, e as disfunções neurológicas, referidas por 92,5% 

das 40 professoras e 100% dos 19 profissionais de saúde (médicos, psicólogos e 

fonoaudiólogos)” (1997, p. 34).  

Os envolvidos no processo de escolarização se mantêm impregnados pelo sentido 

meritocrático das avaliações, pelas potencialidades individuais, pelas representações de 
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incapacidade
1
, pela doença e pela situação econômica. A produção de incapazes continua a 

marginalizar crianças e adolescentes, democratizando a fabricação de impossibilitados 

educacionais.  

Os membros das escolas públicas ou privadas, apesar dos alertas, identificam e 

separam, explícitas ou simbolicamente, capacitados de incapacitados, com ênfase entre os 

pertencentes às classes denominadas populares, tanto por suas condições socioeconômicas 

quanto por uma certa compreensão de constituição familiar configurada em bases burguesas 

do século XIX. Estes aspectos podem ser exemplificados nas palavras de uma psicóloga: “as 

famílias são desestruturadas, não se preocupam em atender às necessidades culturais e 

afetivas das crianças, não cuidam dos seus filhos, gerando toda sorte de privações e lacunas, 

têm um filho atrás do outro, bebem, etc” (FRELLER, 2004, p. 73). 

A manutenção do mesmo permanece assombrando e perseguindo alunos de todas as 

idades. Recentemente, ouvi de dois adolescentes do terceiro ano do Ensino Médio de uma 

instituição particular, durante avaliação institucional, que não se submeteriam aos exames 

vestibulares de universidades públicas, porque os professores afirmavam suas reprovações 

devido às suas limitações. Os jovens mostravam–se resignados à impossibilidade 

(re)significada a cada ano e convencidos da identidade pressuposta (CIAMPA, 1993) re-posta 

e re-afirmada no cotidiano educacional por avaliações parciais e estigmatizantes, e discursos 

preconceituosos, carregando o fantasma do fracasso desde a infância. 

A compreensão de desempenho ancorado em síndromes e em limitações cognitivo-

intelectuais está viva, pulsa com vigor e se reproduz com força tecnológica em endereços 

eletrônicos que explicam e divulgam conhecimentos fraturados e mal interpretados das 

questões escolares e/ou educacionais. O resultado é o mesmo de trinta anos: encaminhamento 

a especialistas. 

Dias (2006) constatou, como psicóloga de um serviço público de atendimento à saúde 

mental no final da década de 1970, a inundação das solicitações de avaliações de queixas 

escolares amparadas por justificativas implausíveis e discriminadoras. Alunos de todas as 

idades eram encaminhados por educadores e, após exame clínico efetuado por psiquiatras, 

                                                 
1
 Cf. Marilía Pinto Carvalho, in  Explorando as causas do fracasso escolar de meninos e rapazes. São Paulo, 2000. 

(Relatório de pesquisa). 
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eram submetidos a baterias de testes incompreensíveis e impalpáveis, que determinavam os 

caminhos que conduziam às classes especiais
2
, marcando subjetividades.  

O excessivo número de avaliações externas e as atribuições a causas psicológicas para 

o baixo rendimento educacional são atestados também por Mattos (2005), que problematiza 

os registros de Conselho de Classe, em trabalho efetuado em instituições públicas de ensino 

fundamental, corroborando pesquisa anteriores. Nas palavras da pesquisadora: 

[…] as educadoras atribuem muito facilmente a causas psicológicas o fraco 

desempenho escolar de alunos e alunas, sem possuíram nem os elementos, 

nem os conhecimentos necessários para tais afirmações. Diagnósticos e 

encaminhamentos para tratamento médico e psicológico são práticas comuns 

nas escolas observadas. Em cinqüenta casos apresentados durante um ano, 

nenhum pôde ser solucionado através de uma medida prática dentro do 

âmbito escolar, todas as soluções foram remetidas para fora da escola. 

(MATTOS, 2005, p. 218). 

 

A função do psicólogo, em muitos serviços, restringe-se à realização de 

psicodiagnósticos e processos psicoterápicos que limitam o fazer profissional, reproduzem 

resultados prospectados e desfiguram a intenção social da psicologia. As considerações de 

Freller (2004) confirmam a prática dos procedimentos avaliativos e dos tratamentos 

subseqüentes, sendo “psicoterapia para a criança e orientação para a mãe. Algumas vezes são 

sugeridos encaminhamentos para classe especial e outros atendimentos específicos, como, por 

exemplo, tratamento fonoaudiológico.” (p. 67).  

As práticas clínicas são suficientes, para uns, por contemplar determinados 

referenciais teóricos e caracterizar um lugar de saber e poder autocentrado; mas para outros 

servem de incentivo para o esclarecimento e tentativa de transformação. 

Machado (1994) está dentre os que insistem na transformação. A autora discute e 

analisa a cumplicidade entre os campos da saúde e da educação na produção do fracasso 

escolar, apresenta com clareza a construção epidêmica de distúrbios e considera a 

impossibilidade de se estabelecer “uma relação direta de causa e efeito entre problemas 

emocionais e capacidade de aprender” (1997, p. 72); procura brechas para desconstrução do 

desempenho educacional inibido por práticas conservadoras e tradicionalistas, propondo o 

desvio do questionamento do “por que a Escola Pública produz alunos especiais, ou por que 

                                                 
2
 denominação das salas que recebiam aqueles que fracassavam educacionalmente. 
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aqueles alunos não aprendem”, para “como as relações de aprendizagem e as relações 

diagnósticas fabricam alunos especiais.” (1994, p. 61). As contribuições desse 

questionamento e das indicações se distinguem por sinalizarem a interferência da 

subjetividade como fator indutor do fracasso, seja no processo educativo ou no 

psicodiagnóstico. 

O levantamento de teses e dissertações defendidas nos Programas de Pós-Graduação 

das Faculdades de Educação e Psicologia da Universidade de São Paulo no período 

compreendido entre 1991 e 2002, empreendido por Angelucci et al (2004), atestam, entre 

outras questões, a petrificação da compreensão do fenômeno desvinculado e independente da 

responsabilidade, e a interferência dos envolvidos no ensino e na aprendizagem. 

Caracterizadas em quatro vertentes - (a) culpabilização do aluno por suas dificuldades, 

circunscrevendo-as a problemas do aprendizado e/ou do desenvolvimento; (b) no problema 

técnico, de responsabilidade do professor, buscando especialmente sua extinção; (c) questão 

institucional: na lógica excludente da educação, que vê a escola como reprodutora e 

transformadora da sociedade; (d) questão política: cultura escolar, cultura popular e relações 

de poder, que criticam as concepções tradicionalistas e desconstróem as representações 

abstratas do fenômeno denominadas como carência cultural, problemas emocionais, 

indisciplina -, evidenciam a petrificação de olhares reducionistas que se fecham em si mesmos 

e eliminam as inter-relações que constituem e configuram subjetividades. 

O trabalho de Angelo (2009) auxilia nessa avaliação, por partir e ampliar o estudo 

Angelucci et al. A autora, ao empreender o mapeamento de dissertações e teses defendidas 

nas universidades que contam com programas de pós-graduação stricto sensu em Psicologia e 

Educação, no município de São Paulo, entre 1990 e 2008, revela que o direcionamento dado 

às pesquisas e às concepções de fracasso escolar prima pela análise de aspectos isolados do 

conjunto e do contexto. Este fato, além de impedir a apreensão do todo, dificulta seu 

enfrentamento por concentrar-se em elementos estanques que tendem à universalização. 

Como aponta Freller (1999) “dada a gravidade e antecedentes históricos do problema, fica 

difícil pensar em ações que revertam a situação da educação no Brasil. Dá vontade de apagar 

tudo e começar novamente.” (p. 191). 
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Começar de novo requer outro referencial, outro prisma, uma reforma do pensamento. 

A (re)produção do fracasso escolar calcada sobre as mesmas bases de manifestação e 

aparição, fragmentam e universalizam a apreensão do objeto, menospreza m a influência do 

todo sobre as partes e das partes sobre o todo, a circularidade entre os agentes produtores e os 

efeitos produzidos, e a convivência de contraditórios e antagônicos. 
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Reforma do pensamento, complexidade e noção de sujeito  

A reforma do pensamento deve conduzir a um pensamento que abrace o contexto e o 

complexo; coloque-se diante da dúvida e da incerteza como possibilidade de confrontação do 

erro e da ilusão; abdique da relação causal unilateral dos eventos e mantenha-se circular e 

multirreferencial. 

A teoria da complexidade, proposta por Edgar Morin, fundamenta-se em vários 

campos do saber, compreende o planeta, o mundo, as ciências e o homem como conjuntos 

indissociáveis; apresenta-se como um alerta contra a sobredeterminação do todo sobre as 

partes, a certeza absoluta, confirmando-se como visão especial que convoca a ideia de 

fenômeno na conjunção de seus elementos, na concorrência de seus antagonismos, na 

identificação do complementar e na imperfeição. Nessa perspectiva, encaminha-se a reforma 

do pensamento a partir da ruptura e do desnudamento das fragilidades e dos procedimentos 

mutilantes das teorias unitárias. 

A introdução ao pensamento complexo se faz, principalmente por três operadores: a) 

noção de holograma, que enfrenta o fechamento e a compartimentação, rompe com a 

linearidade, permite outras vias de reconhecimento dos eventos, atua entre dúvidas, 

contradições, antagonismos, realidades, fantasias, idealizações e “liga o conhecimento das 

partes ao conhecimento do todo” (MORIN, 2004a, p. 93); b) de recursividade, como “circuito 

gerador em que os produtos e os efeitos são, eles mesmos, produtores e causadores daquilo 

que os produz” (MORIN, 2004a, p. 95); d) de dialogicidade, que “permite assumir 

racionalmente a inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo 

fenômeno complexo” (idem). 

Entende-se neste trabalho, que as investigações acerca do fracasso escolar, ao 

desconsideram as singularidades e particularidades dos envolvidos no processo e tomarem 

como cerne dos estudos, exclusivamente, resultados quantitativos fixados no objetivo e no 

racional, mantém a unidimensionalidade, ocultam o imaginário e perdem um dos 

componentes do todo: a subjetividade. 

O mundo interno do indivíduo/sujeito construído na tessitura da transmissão e 

apreensão do acervo sociocultural coletivo, das relações interpessoais nucleares e expandidas, 

e da configuração das instâncias biopsíquicas, permite um sentido próprio e singular à vida e 
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ao viver, indicando a complexidade constitucional do ser. Essa dinâmica possibilita a 

compreensão da subjetividade como um sistema que organiza/desorganiza o mundo interno e 

o mundo externo do sujeito, facilita/dificulta o desenvolvimento e o crescimento pessoal, 

resgata/interdita o passado que interfere no agora do presente, prospecta o futuro, desvela e 

distingui o singular e o especial. (DIAS, 2008).  

Morin (2000, 2002, 2004b, 2005a/b/c), anuncia a noção de sujeito na intersecção com 

a concepção de indivíduo, centrada na idéia de inseparabilidade entre autonomia, dependência 

e auto-organização. A autonomia “é uma noção estreitamente ligada à dependência, e a de 

dependência é inseparável da noção de auto-organização. […] „A auto-organização significa 

obviamente autonomia, mas um sistema auto-organizador é um sistema que deve trabalhar 

para construir e reconstruir sua autonomia […]. Na autonomia, pois, há profunda dependência 

energética, informativa e organizativa a respeito do mundo externo.” (MORIN, 1999, p. 46). 

A noção de sujeito abarca ainda a ideia de ego-autocentrismo – centro de referência e 

de preferência que funda e define o termo sujeito –, e na ego-auto-referência - referência de si 

sobre si mesmo -, que não se reduz à singularidade morfológica ou psicológica, mas é 

compreendida no entrelaçamento de múltiplos componentes, em relação direta ao acaso, a 

incerteza, o perigo e a morte.  

O caráter do sujeito é essencialmente existencial, excede as modificações do indivíduo 

físico, mantém a auto-referência e dá continuidade à identidade; apresenta-se na objetivação 

do eu e na subjetividação do Eu. A identidade do sujeito, por sua vez, comporta um princípio 

de distinção, de diferenciação e de reunificação, por conter a auto-referência e a exo-

referência, sendo Eu e eu a um só tempo diferença, indissolubilidade e constituição mútua. 

Nota-se que a auto-referência se mantém com a passagem do tempo, presentifica-se na 

objetivação do eu e na constância do Eu. Este Eu ocupa e preenche o lugar da centralidade e 

do egocentrismo. O eu, por sua vez, se observa na concepção clássica do „eu‟ [moi] (ego) segundo 

Freud, esse „eu‟ nasceu da dialética entre o„isso‟instintivo, que vem das entranhas biológicas, e o 

„superego‟, que para Freud, é a autoridade paterna, mas que pode transformar-se em um „superego‟ 

mais amplo, o da pátria, da sociedade (MORIN, 2004b, p. 124)
3
. 

                                                 
3 Esta articulação é possível pelo fato de Morin (2005c) entender a teoria psicanalítica como ciência do complexo, marcada por divisões 

topológicas que se complementam e antagonizam, e na qual o sujeito é resultado e âmago da dialógica bio-sócio-individual, que tem no id a 
instância pulsional, no ego, prioritariamente a individualidade e no superego a imago do pai.  
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Os princípios de exclusão e inclusão, completam a concepção de sujeito e são 

identificados na inseparabilidade e na interdependência do Eu e do eu, na ação que afasta e 

nega o outro, na a inscrição do outro em mim como presença e possibilidade de alteridade. 

Esse conjunto de considerações e proposições indica a co-existência de um duplo em cada 

um, que se entrelaça e entretece, se distingue e separa, aproxima e rejeita, configurando o 

Homo complexus, que encobre o Homo demens e reifica o Homo sapiens, como partes 

independentes e possíveis de separação sem unificação.  

A externalização de sentimentos e emoções se faz por intermédio dos complexos 

imaginários, identificados como projeção, introjeção e identificação, que Morin (2003, .p 89) 

apresenta como “um sistema formado por elementos distintos em interdependência, [...] que 

sobrepõem-se uns aos outros de diversos modos e só podem explicar os processos imaginários 

quando associados”. Assim, à medida que há projeção ocorre a concomitante identificação, 

como resultado e efeito da introjeção, definida como sensação ou sentimento de ser próprio e 

mesmo ao estrangeiro que é o outro. Os complexos imaginários marcam a vida imaginativa 

pela projeção da emocionalidade que se fixa no exterior, seja na figura de uma pessoa, de um 

mito ou de um objeto. As subjetividades revelam a influência dos complexos, tanto na 

inclusão quanto na exclusão. 

Nas palavras de Morin (2005c), o “sujeito sem poder deixar de ser egocêntrico, deve 

elaborar um metaponto de vista que lhe permita se objetivar, tomar-se em consideração e agir 

pacientemente sobre si mesmo: longo trabalho de aprendizagem e de enraizamento da 

reflexividade.” (p. 94). Esse metaponto de vista tem como base a capacidade de auto-análise e 

auto-crítica do eu, que, entretanto, necessita atenção e cuidado para não transformar-se em 

autojustificação do Eu. O autor considera o trabalho de introspecção difícil, por comportar 

recursivamente a complexidade interior que comporta, entre outros aspectos, os sentimentos e 

os ressentimentos, as zonas de cegueiras que endurecem o olhar para erros alheios e o 

flexibilizam para os próprios em tendências que negligenciam e explicam, sistematicamente, 

enganos e falhas, e a relação e a percepção de outros eus. Esta provoca e desencadeia afetos 

que transitam da igualdade à diferença, da compaixão à hostilidade, associando-se a 
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aproximação ou a inclusão, quando ocorre abertura e aceitação, e ao afastamento ou exclusão, 

quando a imposição da alteridade se impõe à semelhança. 

A admissão da presença do Eu subjetivo e do eu objetivo intermediando relações, 

sinaliza a possibilidade de outras leituras do desempenho escolar e educacional, como se 

apresenta a seguir. 

 

Educador, educando e os processos de ensinar e aprender 

A desconsideração da influência dos sentimentos sobre a prática profissional docente e 

a vida escolar do aluno é uma das barreiras que dificultam o contato e a aproximação, o 

ensino e a aprendizagem, e, por contingência, encaminha ao fracasso e ao insucesso. As 

pesquisas
4
 de Brandão, Baeta e Rocha (1983), Mello (2000) e Dias (2006, 2008) interessam 

aos objetivos anunciados.  

Brandão, Baeta e Rocha (1983) destacam as relações entre práticas docentes e 

desempenho dos alunos, identificando maiores índices de aprovação junto aos professores que 

lecionam em séries de suas preferências; melhor rendimento dos alunos relacionado à forma 

como o professor vivencia sua profissão; presença de estereótipos e preconceitos em relação a 

alunos, sobretudo os de baixa renda; burocratização das rotinas como fator de 

descompromisso com a eficácia da prática; desvirtuamento do espaço da sala de aula, pouco 

aproveitado com relações educativas e desempenho altamente formalizado. As conclusões dos 

autores, caso tomadas apenas pela via da racionalização, reduzem a importância dos achados; 

entretanto, ao serem consideradas como efeitos de afetos latentes produtores de atitudes e 

comportamentos, depara-se com os complexos imaginários projetados no exterior e fixados na 

figura dos alunos, e introjetados, possivelmente, como frustração. Este movimento, quando 

percebido e apreendido pelo educador poderá resultar na elaboração do metaponto de vista 

que possibilite a reavaliação do fazer educativo, diminuindo os efeitos e a carga sobre o aluno, 

como único responsável pela aprendizagem; a readequação do processo de avaliativo, a 

condução do transdiciplinar do ensino, a redução da identificação de alunos-problema e os 

encaminhamentos externos. 

                                                 
4
 As pesquisas ora apresentadas referem-se aos educadores. Cabe ressaltar que o fracasso escolar é entendido no 

entrelaçamento de todos os envolvidos no processo educacional. 
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A pesquisa de Mello (2000) mostra também o significado da subjetividade na ação 

escolar, ao analisar a expectativa do estudante do ensino superior exercer a profissão 

escolhida - biólogo, geógrafo ou historiador - e apontar os sentimentos desencadeados pela 

impossibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos fora do sistema educacional. 

Os estudos de Baeta et al e Mello descrevem situações de frustrações e insatisfações 

que minam sentidos e sentimentos guardados nos escaninhos da memória. A escolha 

profissional revestida de ideais fica maculada por irrealizações que se manifestam no exterior, 

nos fazeres diários e, no caso da docência, no ensino e nas inter-relações professor/alunos.  

A investigação desenvolvida por Dias (2008), em instituição pública de Ensino Médio, 

reforça essa proposição ao apresentar as circunstâncias que levaram um estudante de 

informática tornar-se professor de matemática em uma escola pública; analisar os 

ressentimentos causados pelo desejo de se tornar empresário ou servidor estadual e discutir os 

efeitos desse atravessamento no ato educativo. O depoimento descreve as dificuldades 

enfrentadas com adolescentes e justifica a atitude de permanecer voltado para a lousa 

enquanto explica exercícios, o desinteresse pela função, desenhando a não concretização dos 

sonhos juvenis, implicando a formação dos alunos.  

Esses estudos, mesmo sem ter a subjetividade como foco, ressaltam o significado e o 

envolvimento dos traços subjetivos do professor no ato educativo e sinalizam as repercussões 

em sala de aula, seja na isenção da responsabilidade, nas justificativas produtoras de 

cegueiras, na confirmação do desejo e das preferências ou, ainda, da frustração por 

expectativas não alcançadas. “O sujeito humano está, como um iceberg, em grande parte 

imerso no inconsciente” (MORIN, 2005, p. 324), confirmando sua constituição complexa.  

Empresta-se de Freller (1999) e de Dias (2008) manifestações de professores acerca do 

olhar dirigido aos seus alunos. A distância temporal que separa os dois estudos reforça o 

entendimento ora estabelecido: 

Observação feita em maio, numa classe de primeira série de uma escola 

pública, após a queixa da professora Aparecida para a psicóloga: "Muitos 

alunos não aprendem, são imaturos, dispersos, agitados, não conseguem se 

concentrar e fazem muita bagunça." Ela é considerada pela escola como 
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uma profissional muito competente, mas sente-se desconfortável lecionando 

para uma classe de crianças iniciantes, não escolhida por ela.  

- Menino, pare quieto. Sente-se na cadeira e faça sua lição, como a 

professora mandou. 

- Menina, guarde este material desnecessário. 

- Menino, alinhe sua cadeira com a do colega. 

- Menina, pare de conversar com o colega e também de perguntar o que 

você não entendeu para ele. Pergunte para a professora. Levante a mão e 

espere. 

- Menina, você acabou de voltar do recreio. Não foi ao banheiro por que 

ficou brincando. Agora vai ter que esperar. (FRELLER, 1999, p.189-190) 

 

A descrição da cena que se segue ocorreu em uma instituição pública de 

ensino médio da cidade de São Paulo, durante encontro de trabalho. O 

objetivo era a exposição de um projeto de pesquisa que pretendia observar e 

compreender a relação entre professores e alunos no período de aula. 

- “Não posso nem pensar em entrar naquela sala com aquele bando de 

marginais”. 

- “Aqueles caras são uns chatos. Não suporto olhar para eles”. 

- “Eu entro em sala escrevo a matéria na lousa, explico e nem olha para 

eles. Quem quiser que me pergunte se quiser saber alguma coisa”. (DIAS, 

2008, p. 59 ) 

 

Ao introduzirem as falas dos depoentes, esses excertos expõem os sentimentos e 

ressentimento dos indivíduos-sujeitos em atividades e indicam a presença da subjetividade 

nas atitudes, nos comportamentos e nas expressões discursivas, sinalizando um possível 

atravessamento no ato educativo que pode interditar o processo de ensinar e o processo de 

aprender. Tocados e afetados os professores, aparentemente, não se dão conta do sentido e da 

forças de suas verbalizações e das conseqüências de suas atuações na vida escolar dos alunos, 

em uma relação de autonomia/dependência A apreensão de situações com tais dimensões 

exige um distanciamento que favoreça a objetivação e uma análise crítica das condições 

psicológicas e laborais, que considere a unidimensionalidade do Eu. 
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As vivências de exclusão e de desafeto profundo encaminham à incapacidade, marcam 

o não pertencimento e podem condenar ao insucesso. É nesse sentido que se insiste no 

reducionismo das investigações sobre o fracasso escolar, dado o pequeno número de 

pesquisas que incluem a subjetividade como parte do contexto implicado na temática. A 

projeção da frustração imprime marcas duradouras que, recursivamente, promove profecias 

que se realizam e rejeitam.  

De modo semelhante, as experiências pessoais dos educadores sobre/determinam a 

função docente e produzem reflexos, tanto no desempenho profissional quanto nos 

comportamentos dos alunos, em um jogo projetivo que identifica, transfere e introjeta. As 

investigações que estudam a Síndrome de Burnout desvelam o desgaste a que estão expostos 

os trabalhadores das diferentes áreas de atuação. Destaca-se, entre eles, o realizado por 

Carlotto (2002, p. 21) que analisou a relação entre doença e docência considerada  

como um tipo de estresse de caráter persistente vinculado a situações de 

trabalho, resultante da constante e repetitiva pressão emocional associada 

com intenso envolvimento com pessoas por longos períodos de tempo. 

Burnout em professores afeta o ambiente educacional e interfere na obtenção 

dos objetivos pedagógicos, levando estes profissionais a um processo de 

alienação, desumanização e apatia e ocasionando problemas de saúde e 

absenteísmo e intenção de abandonar a profissão (Guglielmi & Tatrow, 

1998). 

 

Em outro estudo, a autora pesquisa os Preditores da Síndrome de Burnout em 

professores, comparando os que exercem a função no ensino superior e no ensino básico; 

constata que a relação entre Exaustão Emocional e Satisfação com o Pagamento se altera com 

a variação salarial, ou seja, maior satisfações menor sentimentos de desgaste profissional. É 

sob essa significação que sugere a contextualização. 

O Homo complexus é tecido na imbricação do Homo sapiens com o demens, o ludens, 

o faber, em uma cadeia holoscópica que entrelaça e entretece as características humanas. E o 

educador, na prática do dia-a-dia, não é diferente. Está assujeitado objetiva e subjetivamente, 

e isto é projetado no outro. Como pondera Morin (2004, p. 20), “o sentimento, a raiva, o amor 

e a amizade podem-nos cegar. […]”, mas pode também iluminar e fortalecer os contatos 

interpessoais, quando identificados. 
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Os olhares investigativos dirigidos ao fracasso escolar focalizam aspectos do 

fenômeno, circunscrevem seus objetos de análise e limitam a apreensão e o enfrentamento da 

questão, como também apontou Ângelo (2009). Ao traduzirem, fragmentadamente os 

elementos do contexto e do conjunto, e ao tomarem como referência o paradigma 

simplificador, eliminam o processo de subjetivação, lançam as conclusões dos estudos ao 

estatuto de verdade e perdem “o que é tecido junto” (MORIN, 2004, p.89).  

Nas palavras de Morin (2004, p. 88-89) é importante que o pensamento: 

- [reconheça] que o conhecimento das partes depende do conhecimento do 

todo e que o conhecimento do todo depende do conhecimento das partes; 

- que reconheça e examine os fenômenos multidimensionais, em vez de 

isolar, de maneira mutiladora, cada uma de suas dimensões; […] 

- que respeite a diferença, enquanto reconhece a unicidade. 

 

Abarcar a completude é impossível, mas, o alargamento da visada não. O 

redirecionamento da atenção suscitará novas reflexões, aprimoramento da criatividade e 

outros modos de superação, bem como aspirará a multidimensionalidade. Morin (2005b, p. 7) 

diz que “um dos axiomas da complexidade é a impossibilidade, mesmo em teoria, de uma 

onisciência”. Sendo assim, não se pretende a resolução do fracasso escolar com a introdução 

da subjetividade, mas mostrar que, com esse elemento, há uma outra aproximação e outra 

abordagem do fenômeno. 

A criatividade é um dos fatores da subjetividade que auxilia a ultrapassagem da 

mesmice e tende a superar a doença. Caminhar a contrapelo e empregar os conhecimentos 

adquiridos, transformando-os em algo novo e/ou diferente, conduz à reforma do pensamento.  



 
ISSN 1981-2566 

 

  

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ANGELO, R. C.  (2009) Concepções de Fracasso Escolar: de percepções fragmentadas à 

percepção complexa. Dissertação (mestrado), 170 p., Universidade Nove de Julho, São Paulo. 

 

ANGELUCCI, C. B. et al . O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): 

um estudo introdutório. Educ. Pesqui.,  São Paulo,  v. 30,  n. 1, abr.  2004 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022004000100004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17  fev.  2009. doi: 10.1590/S1517-

97022004000100004. 

 

BRANDÃO, Z.; BAETA, A.B. e ROCHA, A.D.C.(1983) Evasão e repetência no Brasil: A 

escola em questão. Rio de Janeiro: Achiamé. 

 

CARVALHO, M. P.(2001)Mau aluno, boa aluna? Como as professoras avaliam meninos e 

meninas. Revista Estudos Femininas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, vol. 9, n. 2. 

 

CARLOTTO, M. S..(2002) A síndrome de Burnout e o trabalho docente. Psicol. estud.,  

Maringá,  v. 7,  n. 1, jun. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

73722002000100005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22  fev.  2009. doi: 10.1590/S1413-

73722002000100005. 

 

COLLARES, C.A.L. e MOYSÉS M.A.A.(1996) Preconceitos no cotidiano escolar: ensino e 

medicalização. São Paulo, Cortez,. 

 

COLLARES, C.A.L.; MOYSÉS, M.A.A. (1995)Diagnóstico da medicalização do processo 

ensino-aprendizagem na 1ª série do 1º grau no município de Campinas. Em Aberto, MEC / 

INEP, n.57.  

 

DIAS, E. T. D. M.  (2008) Subjetividade, docência e adolescência; impactos no ato 

educativo. Notandum libro, n.11, p. 01-86, São Paulo/Porto. 

 

DIAS, E. T. D. M. Adolescência: entre o passado e o futuro, a experiência. Tautbaté: Cabral, 

2006. 



 
ISSN 1981-2566 

 

  

 

 

FRELLER, C. C. (1999) Pensando com Winnicott sobre alguns aspectos relevantes ao 

processo de ensino e aprendizagem. Psicol. USP,  São Paulo,  v. 10,  n. 2.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

5641999000200012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15  Feb.  2009. doi: 10.1590/S0103-

65641999000200012 

 

MACHADO, A. M. (1997). Avaliação e fracasso: a produção coletiva da queixa escolar. In: 

AQUINO, J.G. (org.), Erro e Fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas. 3. ed. São 

Paulo: Summus. p.73-90 

 

MATTOS, C. L. G. de.(2005) O conselho de classe e a construção do fracasso escolar. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 215-228, maio/ago. 

 

MATTOS, C. L. G. de.(2005) O conselho de classe e a construção do fracasso escolar. Educ. 

Pesqui.,  São Paulo,  v. 31,  n. 2, Aug. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022005000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15  Feb.  2009. doi: 10.1590/S1517-

97022005000200005. 

 

MELLO, G. N. (2000) Formação inicial de professores para a educação básica: uma (re)visão 

radical. São Paulo Perspec. [online]. jan./mar. vol.14, no.1 [citado 26 Março 2004], p.98-110. 

Disponível na World Wide Web: <http://www.scielo.br/scielo.php. 

 

MORIN, E. (1969) Cultura de massas no século XX (O espírito do tempo).  Trad. Maura 

R. Sardinha.  São Paulo: Forense, 1969. 

___________.(2002) Sobre a reforma universitária.  In ALMEIDA, M. C; CARVALHO, 

E. A (Orgs) Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios.  São Paulo: 

Cortez. 

___________(2004) A cabeça bem-feita. Repensar a reforma, reformar o pensamento. 

Trad. Eloá Jacobina, 10 ed, Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2004. 

___________.(2004a) Os sete saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: 

Cortez. 

___________.(2005) O método 2: a vida da vida. Trad. Marina Lobo. Porto Alegre: 

Sulinas. 

___________.(2005b) O método 5: a humanidade da humanidade. Trad. Juremir Machado 

da Silva. Porto Alegre: Sulinas. 

 



 
ISSN 1981-2566 

 

  

 

 

___________.(2005b) Introdução ao pensamento complexo.  Trad. Eliane Lisboa. Porto 

Alegre: Sulinas. 

__________.(1999)  A noção de sujeito. In: SCHNITMAN, D. F. Novos paradigmas, cultura 

e subjetividade.  Porto Alegre: Artmed. 

 

PATTO, M. H. S. (1992) A família pobre e a escola pública: anotações sobre um 

desencontro. Psicologia USP, vol. 3, n.1/2. 

 



 
ISSN 1981-2566 

 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA 

MOTIVAÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Sueli Édi Rufini Guimarães  

Universidade Estadual de Londrina-UEL 

Apoio – CNPq 

 

 A motivação dos estudantes tem sido apontada pela literatura como um dos 

determinantes da aprendizagem, processamento profundo de informações, desempenho, 

ajustamento e bem-estar no ambiente escolar. As pesquisas empíricas, desenvolvidas 

nessa temática nos últimos anos, utilizam-se de instrumentos de auto-relato, de modo 

preferencial, para o levantamento de informações. Isto se justifica pelo fato de que a 

motivação é um constructo interno, complexo, a respeito do qual podemos fazer 

inferências (Bzuneck, 2004). 

 Diversas teorias, nos últimos anos, ocuparam-se da compreensão do fenômeno 

motivacional destacando-se, entre elas, a Teoria da Autodeterminação que tem como 

pressuposto básico a concepção do ser humano como sujeito ativo, com desejo inato por 

aprendizagem e estimulação. (Reeve, Deci, Ryan, 2004; Deci, Ryan, 2004).  

Segundo Deci e Ryan (1991), Ryan e Deci (2000), a motivação humana foi 

tradicionalmente diferenciada em intrínseca e extrínseca sendo, no primeiro caso, o 

comportamento motivado pela atividade em si ou pela satisfação dela decorrente. A 

motivação extrínseca, por outro lado, ocorre em situações nas quais a atividade é 

percebida como meio para alcançar eventos externos desejáveis ou para evitar outros 

indesejáveis. O amadurecimento teórico, respaldado nos resultados de investigações 

empíricas, possibilitaram a distinção de tipos diversos de regulação do comportamento, 

ampliando a visão dicotômica de motivação intrínseca versus extrínseca. Tal regulação, 

nesta perspectiva, varia em função do nível de autonomia ou autodeterminação 

percebidas, em outras palavras, a própria motivação extrínseca pode, em certo grau, ser 

autodeterminada. 



 
 

O conceito de internalização é o apoio para a concepção de motivação 

extrínseca, diferenciada em tipos variados de autodeterminação do comportamento. 

Refere-se ao processo proativo pelo qual as regulações externas, que são as práticas e 

prescrições culturais, são transformadas em auto-regulações, tornando-se valores, 

crenças e compreensões pessoais.  

Assim, a regulação do comportamento intencional desenvolve-se em um 

continuum de autodeterminação. O primeiro ponto é a desmotivação, que se caracteriza 

pela ausência de intenção ou motivação. Estão contemplados os vários tipos de 

motivação extrínseca, ou seja, por completa regulação externa, regulação introjetada, 

identificada, integrada e, finalmente, culminando com a motivação intrínseca como o 

nível mais autodeterminado e autônomo. A regulação externa caracteriza-se pela 

condição em que a pessoa simplesmente atende a controladores externos, como no caso 

de fazer uma tarefa por pressão, ou por mera obediência, ou visando alguma 

recompensa, ou para evitar punições. A seguir, como primeiro nível de internalização, 

essa motivação extrínseca assume a forma de regulação por introjeção. Pela regulação 

introjetada, as pressões são internas, como no caso de se agir para evitar sentimento de 

culpa ou ansiedade ou para atender a instâncias ligadas à auto-estima. Essas duas 

primeiras formas de regulação tipicamente não são autodeterminadas ou autônomas, 

mas sim formas de motivação controlada, sendo a primeira por controles externos e a 

segunda, por controles internos. Desse modo, mover-se ao longo do continuum de 

motivação extrínseca significa ter o envolvimento mais semelhante ao de motivação 

intrínseca, o tipo mais autodeterminado de motivação. 

A Figura 1 representa o continuum de autodeterminação, iniciando com a 

desmotivação, passando por quatro tipos de motivação extrínseca e terminando com a 

motivação intrínseca. 
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Fig.1. O continuum motivacional da Teoria da Autodeterminação. Fonte: 

Fairchild et al. (2005) p.332 

 

Os resultados das pesquisas sobre a motivação dos estudantes confirmam uma 

crença baseada no senso comum de que, à medida que avançam nas séries, os alunos se 

tornam gradativamente menos motivados para estudar (Harter, 1981; Lepper, 

Handerlong, 2000; Lepper, Handerlong; Iyengard, 2005), sobretudo em áreas de 

conteúdos específicos como ciências e matemática. Ryan e Deci (2000) afirmam que há 

uma evidente diminuição da motivação intrínseca dos alunos no decorrer dos oito 

primeiros anos escolares. Para Lepper, Handerlong e Iyengard (2005), em relação ao 

envolvimento extrínseco dos estudantes com a escola ocorre o inverso, ou seja, com o 

avanço nas séries ficam mais evidentes, no ambiente escolar, as pressões externas, a 

competição e a busca por recompensas o que, por suposição, aumentaria a motivação 

extrínseca. 

 No Brasil existem poucas investigações sobre o tema. Os resultados de alguns 

estudos sobre a motivação intrínseca de estudantes (Martini, 1999; Arcas, 2003; Neves e 

Boruchovitch, 2004), utilizando diferentes técnicas de coleta de informações, suscitaram 

questionamentos acerca desse decréscimo motivacional, pois indicaram a preferência 

dos alunos pela motivação intrínseca. É necessário, como ressaltam os próprios autores 

desses trabalhos, um maior número de pesquisas para esclarecer o problema. Podem 

contribuir para esse objetivo a elaboração e o refinamento de instrumentos de coleta de 

informações, válidos para a nossa realidade, e o exame sistemático de variáveis 

relacionadas à motivação no contexto escolar.  

 Este trabalho apresenta o caminho percorrido para a elaboração de um 

instrumento de avaliação da motivação de estudantes do ensino fundamental (AMEEF) 

e do levantamento de suas propriedades psicométricas. O auto-relato tem sido o método 

mais utilizado tanto em pesquisas qualitativas como nas quantitativas. Está presente no 



 
 

método clínico, nos os estudos de caso, nas entrevistas com seus graus de estruturação, 

assim como nos questionários abertos. Nesses casos ocorre o que se chama evocação 

estimulada, em que são fornecidas pistas para a ativação dos esquemas e evocação, que 

se exteriorizará verbalmente. E até em experimentos que envolvam motivação e uso de 

estratégias é inevitável a adoção de auto-relato verbal. Por fim, o auto-relato é 

componente vital do método de pensar em voz alta e, de modo especial, nas escalas de 

mensuração ou questionários tipo Likert, característicos das pesquisas quantitativas. 

 É característica das escalas de mensuração a apresentação de itens ou questões, 

que são estímulos elaborados ou pistas destinadas a ativar as representações cognitivas 

ou estruturas de conhecimento armazenado. O participante responderá a cada item 

marcando o grau em que o julgar verdadeiro, com o que concorda, ou com que 

freqüência ocorre um comportamento etc. Ao se pretender desenvolver instrumentos de 

identificação e medida dos estados motivacionais dos alunos, é imperioso que tais 

instrumentos gozem de propriedades psicométricas adequadas. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Participantes 

 

 Participaram da pesquisa 1376 estudantes: 115 (8,32%) da quarta série, 331 

(23,96%) da quinta série, 326 (23,60%) da sexta série, 251 (18,15%) da sétima série e 

353 (25,56%) da oitava série do ensino fundamental; 691 (50,03%) do gênero 

masculino e 669 (48,44%) do gênero feminino; com idades de 8 a 10 anos 192 

(13,90%), de 11 a 12 anos 518 (37,50%), de 13 a 14 anos 555 (40,18%) e 92 (6,65%) de 

15 a 17 anos; 715 (51,77%) alunos da rede pública de ensino e 661(47,86%) da rede 

particular. Alguns alunos deixaram de assinalar algumas das questões relativas aos 

dados pessoais, portanto os números para cada variável não completam os 100%. 

 



 
 

Procedimentos Éticos  

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para pesquisas com seres humanos 

da Universidade Estadual de Londrina. Os cuidados éticos foram: autorização dos pais 

das crianças, por escrito; autorização dos diretores e professores das escolas envolvidas 

no desenvolvimento da pesquisa. Além disso, quando apresentado o questionário para 

as crianças, foi declarado que sua participação era voluntária. Os dados foram tratados 

de modo global sem a identificação dos alunos, tampouco das instituições participantes. 

 

Elaboração do instrumento de avaliação  

 

 O embasamento teórico para a construção da escala foi a proposta do continuum 

autodeterminação (Fig. 1), que diferencia seis tipos de motivação, os quais variam de 

acordo com o sucesso na internalização das regulações externas para o comportamento. 

Não foi incluída aqui a avaliação da motivação extrínseca por regulação integrada dada 

a sutil diferença entre ela e a motivação extrínseca por regulação identificada, 

dificultando a compreensão dos participantes, alunos de 4ª a 8ª séries do ensino 

fundamental. 

 Assim, com base na literatura da área, foi elaborado um roteiro de entrevista 

semi-estruturada para levantar, com uma amostra de 20 alunos do ensino fundamental, 

as suas razões para vir à escola. Na perspectiva da Teoria da Autodeterminação não 

existem ainda instrumentos voltados para a avaliação da motivação intrínseca e dos 

tipos de motivação extrínseca de alunos desse ensino fundamental. Assim, tendo como 

ponto de partida um instrumento de avaliação da motivação de universitários, cuja 

pergunta inicial é “Por que venho à universidade”, para as crianças foi questionado: Por 

que você vem para a escola?  

 Após uma primeira etapa de respostas espontâneas, as entrevistadoras (duas 

alunas de Iniciação Científica vinculadas ao projeto) incluíram algumas afirmativas, 

relacionadas aos tipos de motivação, propostos teoricamente, e sugeriram que a criança 

se posicionasse a respeito delas. Por exemplo, na motivação extrínseca por regulação 

introjetada é previsto que a criança viria à escola para agradar alguém ou não se sentir 



 
 

culpada. As entrevistadoras perguntavam: “O que seus pais acham de você vir à 

escola?” Todas as respostas foram gravadas, transcritas e organizadas em categorias, as 

quais mantiveram correspondência com os tipos de motivação: desmotivação, 

motivação extrínseca por regulação externa, por regulação introjetada, por regulação 

identificada e motivação intrínseca. Além dos itens de outros instrumentos de avaliação 

da motivação, disponíveis na literatura, e da própria teoria, o relato das crianças serviu 

como matéria para a elaboração da versão preliminar do instrumento.  

 A versão preliminar da escala continha 30 afirmativas, em escala likert de cinco 

pontos, representados por figuras geométricas de tamanhos crescentes, acompanhadas 

de números de 1 a 5, sendo um nada verdadeiro e cinco totalmente verdadeiro para 

mim.  

 Em uma aplicação piloto, 30 crianças foram instruídas a indicar dificuldades na 

compreensão do conteúdo ou na forma de realizar a atividade. Como resultado, um item 

foi excluído e alguns termos substituídos. A versão final da escala de avaliação da 

motivação, após a pergunta inicial: Por que venho à escola?, foi composta por 29 

afirmativas, representando cinco tipos de motivação propostos teoricamente. Exemplos 

de itens de avaliação: desmotivação, não sei por que venho à escola; motivação 

extrínseca por regulação externa, venho à escola para responder à chamada;  por 

regulação introjetada, se não vier à escola meus pais ficam tristes, chateados; por 

regulação identificada, venho à escola para aprender e motivação intrínseca, venho 

porque eu gosto de vir à escola. 

 Os dados dos questionários foram codificados e transportados para o Programa 

Statistica, com vistas à realização das análises previstas. 

 

 

RESULTADOS 

Levantamento das propriedades psicométricas da escala de avaliação da motivação 

 

Análise Fatorial  

 



 
 

 Os 29 itens foram submetidos à análise fatorial com extração dos componentes 

principais com rotação varimax. A Tabela 1 mostra os 6 fatores resultantes, com valor 

próprio (eigenvalue) maior que 1, respondendo por 62,43%% da variância nos escores 

dos participantes. Utilizou-se também do scree test para avaliar a conveniência da 

manutenção do número de fatores a serem utilizados. Considerando principalmente a 

coerência teórica dos itens e o gráfico de sedimentação, apresentado na Figura 1, 

decidiu-se pela manutenção dos seis fatores como a melhor configuração para a escala. 

 

Tabela 1. Extração dos componentes principais com autovalor maior do que 1 

Fator

Autovalor %

variância

total

Autovalor

Acumulado

%

Acumulada

1

2

3

4

5

6

8,417586 29,02616 8,41759 29,02616

4,519308 15,58382 12,93689 44,60998

1,890700 6,51965 14,82759 51,12963

1,183034 4,07943 16,01063 55,20906

1,159403 3,99794 17,17003 59,20700

1,052795 3,63033 18,22283 62,83733  
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Figura - Representação dos escores dos autovalores de cada fator (método do Diagrama 

de autovalores). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722006000300006&lng=pt&nrm=iso#fig1#fig1


 
 

 A Tabela 2 ilustra a extração das cargas fatoriais de cada item, após a rotação 

varimax, ou seja, a correlação de cada item do questionário com os seis fatores 

considerados. Na presente análise, para que um item do questionário pudesse carregar 

num fator, estabeleceu-se como critério o valor de corte de 0,30. De acordo com Kline 

(1994), este é um valor aceitável, dado que explicaria pelo menos 9% da variância total.  

 

Tabela 2. Alocação dos itens com saturação > 0,30 em cada um dos seis fatores com 

rotação varimax 

 

Item Fator 

1 

Fator 

2 

Fator 

3 

Fator 

4 

Fator 

5 

Fator 

6 

13.Venho à escola porque é aqui que se aprende 

 
0,69      

17.Venho à escola para aprender 

 
0,78      

21.Venho para a escola porque é importante para o meu 

futuro 

 

0,85      

22.Tenho que mostrar para mim mesmo que sou bom 

aluno 

 

0,61      

23.Venho à escola para aprender mais 

 
0,79      

24.Venho à escola para ser alguém na vida 

 
0,82      

3.Venho à escola porque meus pais querem que eu venha 

 
 0,49     

4.Venho à escola porque meus pais mandam 

 
 0,46     

6.Se eu não vier à escola meus pais ficam tristes, 

chateados 

 

 0,69     

11.Venho à escola porque meus pais ficam alegres 

 
 0,70     

27.Venho à escola porque senão meus pais ficam bravos 

comigo 

 

 0,70     

1.Não sei, acho não tem nada para se fazer na escola 

 
  0,70    

2.Tenho preguiça de ir à escola 

 
  0,63    

8.Não sei porque venho, eu acho a escola chata 

 
  0,75    

10.Não sei porque eu venho à escola, eu não gosto 

 
  0,78    

15.Antes eu gostava de vir à escola, mas agora não gosto 

mais 

 

  0,59    

18.Não tenho vontade de vir à escola 

 
  0,67    

7.Venho à escola para não ficar em casa    0,53   

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722003000100004&lng=pt&nrm=iso#tab02


 
 
 

9.Venho para não me chamarem de burro 

 
   0,50   

12.Venho à escola para responder à chamada 

 
   0,73   

14.Venho à escola para não receber faltas 

 
   0,79   

26. Venho à escola para não reprovar 

 
   0,37   

16.Venho porque eu gosto de vir à escola 

 
    0,71  

20.Venho porque fico feliz quando estou na escola 

 
    0,82  

25.Venho à escola porque me sinto bem aqui 

 
    0,81  

29.Venho à escola porque acho legal aprender 

 
    0,55  

5.Venho à escola porque sinto prazer em aprender coisas 

novas 

 

    0,41  

28.Venho à escola para ver meus amigos 

 
     0,82 

19.Venho à escola para que os professores vejam que seu 

bom aluno 

 

 0,35  0,37 0,35  

 

 O Fator 1, denominado Motivação Extrínseca por Regulação Identificada, 

resultou em valor próprio de 8,41, e a consistência interna dos 6 itens a ele agrupados, 

obtida pelo alfa de Cronbach, foi de 0,88. Para o Fator 2, Motivação Extrínseca por 

Regulação Introjetada, o valor próprio foi de 4,51 e a consistência interna dos 5 itens de 

0,75. Para o Fator 3, Desmotivação, encontrou-se valor próprio de 1,89 e a consistência 

interna dos 6 itens foi de 0,84. Para o Fator 4, motivação extrínseca por regulação 

externa, o valor próprio foi de 1,18, e a consistência interna dos 5 de 0,67. O Fator 5, 

motivação intrínseca, obteve valor próprio de 1,15, e consistência dos 5 itens foi de 

0,83. No Fator 6, o valor próprio foi de 1,05, e em torno dele carregou apenas um item, 

com carga fatorial de 0,82.  

 Considerando a carga fatorial de cada item em relação ao Fator, a coerência 

teórica para o agrupamento e, ainda, procurando contar com um mesmo número de itens 

na composição de cada subescala de avaliação dos tipos de motivação, alguns itens 

foram excluídos: o item 22, pelo fato de ter sido originalmente elaborado para avaliação 

da motivação extrínseca por regulação introjetada e se agrupou com itens de motivação 

extrínseca por regulação identificada; o item 15, que apresentou a menor carga fatorial 



 
 

dos seis itens que carregaram no Fator 3; o item 19 que obteve cargas fatoriais próximas 

em relação a três fatores; finalmente, o item 28 foi o único que obteve carga fatorial em 

relação ao Fator 6 (0,82) e, tendo em vista o autovalor do fator ser muito próximo a um, 

optou-se por considerar apenas cinco fatores e excluir o item da escala. Nesse caso, o 

item - Venho à escola para ver meus amigos – parece estar associado a um tipo de 

motivação importante para os estudantes, e merece ser investigado em estudos 

posteriores.  

 

Correlações entre os resultados da avaliação dos tipos de motivação 

 

 Considerando a existência do continuum crescente de autodeterminação, 

proposto teoricamente, as subescalas adjacentes, ou seja, a desmotivação, motivação por 

regulação externa e introjetada deveriam ser correlacionadas de modo positivo e 

significativo, o mesmo sendo esperado para as correlações entre motivação extrínseca 

por regulação identificada e motivação intrínseca. Além disso, correlações negativas são 

esperadas entre os resultados de desempenho dos itens das subescalas dos extremos 

opostos, ou seja, entre os representantes de motivação controlada externamente para um 

pólo e motivação autônoma para outro.  Estes resultados evidenciariam mais um aspecto 

da validade do instrumento. Assim, foi realizada análise de correlação de Pearson entre 

os escores obtidos pelos participantes na avaliação dos tipos de motivação. Como 

previsto teoricamente, os tipos alocados em extremos opostos no continuum obtiveram 

correlações negativas e os próximos, correlações positivas (Tab. 1). 

 

Tabela 3. Correlações entre os tipos de motivação 

 

 

Variáveis 1 2 3 4 5 

1.Desmotivação 1 0,40** 0,52** -0,41** -0,55** 

2.Reg. Externa  1 0,55** -0,05 -0,04 

3.Reg. Introjetada   1 -0,12*** -0,16*** 

4.Reg. Identificada    1 0,61** 

5.Mot. Intrínseca     1 

 

  



 
 

 

DISCUSSÃO 

 

 A avaliação da motivação de estudantes para a aprendizagem escolar é relevante 

para algumas pesquisas voltadas a esta temática. Em estudos exploratórios, com vistas a 

conhecer um grupo de estudantes, em pesquisas que seguem o modelo quase 

experimental para identificar a motivação nas etapas de um programa de intervenção, 

entre outros. Como citado anteriormente, no Brasil, e mesmo na literatura estrangeira, 

não se tem notícia de instrumentos voltados à avaliação da motivação de crianças na 

perspectiva da teoria da autodeterminação. Esta abordagem tem um diferencial 

interessante, comparada com outras teorias contemporâneas, pois supera a dicotomia 

entre motivação intrínseca e extrínseca. Nas pesquisas que avaliam apenas os dois pólos 

opostos de motivação os indicadores de validade das escalas tem sido abaixo do 

recomendado ou não se encontra homogeneidade no conteúdo dos itens de avaliação 

para cada fator. Por exemplo, no estudo de Martinelli (2007), a análise fatorial 

encontrou 11 fatores, que explicaram 65,10% da variância total dos dados. Nesse 

estudo, foram considerados apenas dois fatores, com valores próprios mais altos e com 

35% da explicação da variância das respostas. No entanto, ao se verificar o conteúdo 

dos itens, alguns correspondem aos tipos qualitativamente diferenciados, propostos pela 

teoria. Por exemplo, estudo  para agradar meus pais ou meus professores. Neves e 

Boruchovitch (2007), também buscaram levantar as propriedades psicométricas de itens 

de avaliação da motivação intrínseca e extrínseca. Nessa investigação, foram 

considerados dois fatores que explicaram 30,39% da explicação da variância da escala, 

sugerindo as autoras, que outros estudos buscassem superar esta limitação. Além disso, 

a correlação das duas subescalas (r=0,24, p=0,60) foi fraca e não significativa. Também 

neste caso, os itens que se agruparam em torno dos dois fatores correspondem aos tipos 

de motivação previstos no continuum de autodeterminação. Desse modo, consideramos 

pertinente a elaboração e busca das propriedades psicométrica de itens de avaliação 

construídos à luz da teoria da autodeterminação. 



 
 

 Neste estudo, a entrevista com as crianças foi fundamental para uma 

aproximação da redação dos itens com o vocabulário e realidade das crianças. Por 

exemplo, venho para a escola porque é importante para meu futuro, é exemplo de um 

item extraído dessas entrevistas o qual, possivelmente não incluiríamos pelo fato de 

analisarmos que a perspectiva de futuro não seria algo presente para crianças dessas 

faixas de idade. 

 Outro aspecto a ser destacado refere-se ao formato da escala. Seguindo sugestão 

de Lepper e Henderlong e Iyengar (2005), a escala de cinco pontos foi apresentada com 

cinco quadrinhos de tamanhos crescentes, com os números colocados abaixo deles, o 

que parece ter contribuído para a compreensão dos alunos. Um exemplo de uma 

situação cotidiana, ir ao cinema, serviu de treino para a execução da tarefa. 

 Como apresentado nos resultados, a explicação da variância das respostas aos 

cinco fatores considerados na escala foi de 59,20, superior aos resultados obtidos nas 

pesquisas citadas anteriormente. Os índices de consistência interna dos itens de cada 

fator são adequados para uso em pesquisas e a correlação entre as subescalas confirmam 

o modelo de continuum de autodeterminação, previsto teoricamente.  

 Os resultados  encontrados na presente estudo trouxeram contribuição relevante 

para a área da motivação no contexto escolar. Foi construído um instrumento, voltado a 

alunos do ensino fundamental, para a avaliação dos tipos de motivação. Para cada tipo 

de motivação são propostos cinco itens de avaliação com propriedades adequadas. As 

análises de sua validade e precisão indicaram que a escala pode ser utilizada em 

pesquisas brasileiras, tanto para explorar diferentes situações escolares, como para 

contribuir para o desenvolvimento e contextualização teórica.  
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Oh! Que saudade que eu tenho, 

Da aurora da minha vida 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

Meus oito anos, Casemiro de Abreu 

 

 

 

Introdução 

O filme Crianças Invisíveis é composto por sete curtas-metragens que têm em 

comum o sofrimento de crianças que vivem na África, América do Sul e do Norte, Ásia 

e Europa. Ao abordar diferentes aspectos que esse sofrimento assume, o filme expõe 

uma realidade muitas vezes esquecida, negada ou negligenciada, o que torna essas 

crianças invisíveis aos olhos da mídia e do público em geral.  

A inclusão de todos esses continentes certamente é proposital, reforçando a idéia 

de que crianças enfrentam situações extremamente difíceis no mundo inteiro, desde um 

país africano assolado pela pobreza até nos ricos Estados Unidos da América. As 

crianças têm demonstrado que possuem muitas competências e conseguem superar 

situações extremamente adversas
1
, mas também têm múltiplas necessidades que, de 

maneira geral, precisam ser supridas pela sociedade e, de modo particular, pelos adultos 

mais significativos para elas. Necessidades que estão bem expressas na mundialmente 

                                                 
1
 Mesmo que isso possa ser atestado no nosso quotidiano, vale a pena lembrar do excelente documentário  

que enfoca os sobreviventes de uma longa e sofrida caminhada de milhares de quilômetros pelo nordeste 

da África, empreendida por centenas de crianças fugitivas da guerra civil, na qual enfrentaram a fome, a 

sede e os animais selvagens até chegar a um campo de refugiados. 
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aclamada Declaração Universal dos Direitos das Crianças ou no nosso Estatuto da 

Criança e do Adolescente, mas que não temos conseguido garantir minimamente para 

uma grande parcela das nossas crianças. Assim, a “infância querida” de que fala os 

versos do poeta carioca não existe para boa parte das crianças nem faz parte das 

lembranças de muitos dos adultos. 

Os diretores Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Jordan e Ridley Scott, 

Stefano Veneruso, John Woo e a brasileira Katia Lund compuseram uma triste, mas 

bela obra de arte. Como toda obra de arte, este filme comporta muitas leituras e análises. 

Entre tantas possibilidades, escolhi algumas para comentar brevemente. 

 

 

Infâncias, contexto histórico, natureza e classe social 

Nas películas que compõem o filme Infâncias Invisíveis estão imbricados 

diversos temas, tais como a existência de guerras, a exploração do trabalho infantil, os 

conflitos familiares, a dependência de drogas e a desigualdade social. A própria 

presença desses temas indica a estreita vinculação da infância não só com características 

individuais de crianças ou de adultos, mas com o momento histórico e as condições 

sociais, econômicas e políticas nas quais concretamente ela é vivida. Estas pequenas 

histórias deixam claro que não há uma, mas muitas infâncias. Como afirmam Dahlberg, 

Moss e Pence (2003, p. 21): 

A infância, como construção social, é sempre 

contextualizada em relação ao tempo, ao local e à cultura, 

variando segundo a classe, o gênero e outras condições 

socioeconômicas. Por isso, não há uma infância natural, e 

nem uma criança natural ou universal, mas muitas 

infâncias e crianças.  

 

Esta afirmação sintetiza um conjunto de conhecimentos que vem sendo 

construído acerca das infâncias e das crianças. Conhecimentos que mostram que as 

crianças estão imersas em práticas sociais, das quais participam e através das quais, de 

diferentes maneiras e posições, vão se apropriando de idéias, valores, habilidades, 

desejos, necessidades. Não só as teorias sócio-construtivistas de desenvolvimento têm 
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chamado a atenção para o papel decisivo das interações estabelecidas entre as crianças e 

entre estas e a cultura e a sociedade nas quais elas estão inseridas para as suas 

aquisições nos campos: afetivo, moral, cognitivo/linguístico cultural, social etc. Também a 

Sociologia da Infância traz para o centro da discussão essas relações ao afirmar as 

crianças como atores sociais plenos e ao considerar a infância uma construção social.  

Tais conhecimentos, no entanto, não parecem participar das concepções mais 

frequentemente encontradas acerca de infância e de crianças. De um modo geral, essa 

construção ativa da infância é desconsiderada, ainda prevalecendo uma imagem 

descontextualizada e simplificada, que muda ao sabor dos interesses dominantes. 

Alguns autores nos ajudam a pensar como a maneira de ver a infância tem 

variado ao longo do tempo ou até num mesmo tempo histórico. Ariès (1981), por 

exemplo, apontou que a maneira de se perceber a infância vem mudando ao longo dos 

tempos (tomou como referência o final da Idade Média). Atualmente, aspectos da 

metodologia por ele empregada e algumas de suas conclusões estão sendo alvo de 

contestação. No entanto, esse autor teve o mérito de chamar a atenção para o fato de que 

o “sentimento de infância” é construído social e historicamente, refletindo as condições 

em que é gerado e mostrar que as transformações nessa idéia aconteceram juntamente 

com outras, como a institucionalização da escola pública e as alterações no interior da 

família. Além disso, como assinalam Francischini e Campos (2008, p. 103), Ariès 

“inaugurou um novo caminho de pesquisas e indagações históricas sobre a infância, 

cujo diálogo, seja em nível de concordância, de recusa ou de revisão, segue utilizando-

se de categorias apontadas por esse autor.” 

Outra contribuição importante no sentido de desmistificar a idéia naturalizada de 

infância é do sociólogo Bernard Charlot que, no final dos anos 70, publicou A 

Mistificação Pedagógica, livro no qual discute as idéias de “natureza infantil” boa e de 

“natureza infantil” má. A primeira, em que prevalecem conceitos como pureza, 

sinceridade, despreocupação, alegria, afeto, já é exaltada por Rousseau em 1762, ao 

afirmar que o homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe.  A segunda 

idéia, bem menos positiva acerca da infância, a relaciona a impulsividade, 

irracionalidade, imaturidade, incompetência etc., tendo como parâmetro o adulto 
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civilizado. Na primeira perspectiva, a criança precisa ser protegida, preservada das más 

influências a fim de não se corromper; na segunda, a criança precisa ser corrigida, 

transformada a fim de tornar-se um cidadão. No entanto, Charlot mostra como, apesar 

de aparentemente antagônicas, tais idéias sobre a criança têm em comum a própria idéia 

de natureza, a não consideração das relações sociais existentes entre adultos e crianças, 

da classe social a qual a criança pertence, portanto, das desigualdades sociais. Ressalta, 

assim, as significações ideológicas dessas idéias de infância.  

Tais idéias, no entanto, permanecem presentes. Sabemos, por exemplo, o quanto 

a propaganda explora a idéia da bondade e pureza da criança, procurando associá-la aos 

produtos que vende. Por outro lado, muitas vezes tais idéias negativas acerca das 

crianças são deslocadas para um tipo especial delas, as crianças pobres. As 

denominações expressam essa diferença: menor carente, menino de rua. E essas 

crianças são pobres são vistas como possíveis (ou até prováveis!) delinqüentes: nesse 

sentido, é reveladora a justificativa de que precisam de instituições (desde creches ou 

pré-escolas) para afastá-las do “mau caminho”. 

Ao longo da história da educação das crianças no Brasil, essa associação entre 

pobreza e delinqüência e criminalidade esteve presente. Kuhlmann Junior mostra isso ao 

apontar que entre os objetivos das primeiras iniciativas voltadas às crianças estavam 

evitar a criminalidade, expressão da preocupação jurídica e policial com a “infância 

desvalida”. 

 

Crianças e desigualdade social  

No curta Song Song e a Gatinha é feito um constante paralelo entre as condições 

materiais de vida de duas meninas: uma que foi encontrada abandonada em meio a 

caixas de lixo e é criada por um velho homem muito pobre e outra que vive com os pais 

numa casa muito confortável. Enquanto a primeira enfrenta muitas dificuldades 

materiais e, depois da morte do seu pai adotivo, precisa trabalhar para sobreviver, a 

segunda tem todos os bens de que precisaria, inclusive muitos brinquedos.  
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A última tomada do filme Bilú e João, que traz em primeiro plano os casebres da 

favela em que os personagens vivem e ao fundo os imponentes prédios de empresas, 

também denuncia a grande desigualdade social que prevalece no mundo inteiro.   

Cenas do cotidiano envolvendo crianças também nos mostrar a toda hora os 

abismos existentes entre crianças de classes sociais distintas: 

- o menininho de apenas dois anos sorri de maneira estereotipada para a 

câmera digital e em seguida pede para ver como ficou a foto; a garota de quatro 

anos não se reconhece na sua foto; 

- dois irmãos vão sozinhos à pré-escola, atravessando ruas 

movimentadas; a mãe pára o carro na frente do portão da escola, mesmo em fila 

dupla, para que os filhos não corram nenhum perigo; 

- crianças que possuem computadores em suas casas, desenvolvem 

atividades de informática na escola; outras, que nunca terão computador em 

casa, freqüentam escolas onde essa ferramenta também não existe. 

 

Uma publicação recente (Rosemberg, 2006), traz dados importantes para se 

compreender as condições concretas em que as crianças brasileiras vivem a sua infância 

e, portanto, as oportunidades reais que lhes são dadas para o seu desenvolvimento e 

aprendizagens.  

Baseada nos poucos dados estatísticos coletados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE e na ainda pequena bibliografia disponível sobre as 

crianças pequenas brasileiras, a autora se propõe a “descrever a discutir como a 

desigualdade social e econômica atinge as crianças brasileiras de até 6 anos de idade, 

dando ênfase às políticas sociais que vêm sendo definidas”; inclui também a análise das 

influências de idéias, interpretações e ações vindas do norte do planeta. Trata-se de um 

trabalho amplo e complexo, do qual destacarei apenas alguns recortes. 

Em primeiro lugar, Fúlvia Rosemberg lembra (citando Barros et alii, 2000) que a 

sociedade brasileira é extremamente desigual na distribuição de renda: os 20% mais 

ricos têm uma renda média 30 vezes maior do que os 20% mais pobres. Trata-se de uma 

das mais altas concentrações de renda de todo o planeta. E é importante destacar que 
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não se trata de uma situação transitória, mas, ao contrário, tal desigualdade é histórica e 

estrutural. É também necessário acrescentar que essa desigualdade social brasileira 

apresenta forte associação com a idade das pessoas, sua cor/raça e região do país em que 

ela mora. Assim, as melhores rendas são auferidas por adultos brancos residentes no Sul 

ou Sudeste. Por outro lado, são as crianças pequenas negras que moram no Nordeste as 

pessoas mais pobres do Brasil. 

Fixando o foco nas crianças de 0 a 6 anos, a autora ressalta que vários estudos 

(Rosemberg e Pinto, 1997; Hasembalg, 2001; Sabóia e Sabóia, 2001) mostram que este 

segmento da população vem apresentando, de maneira recorrente, o maior percentual de 

pessoas vivendo em extrema pobreza, associado aos piores indicadores sociais. A 

persistência desses dados, “indica que programas dirigidos a crianças em idade escolar 

devem ser precedidos de programas dirigidos a crianças em idade pré-escolar” (Sabóia e 

Sabóia, 2001, p. 45). No entanto, isso não tem acontecido: as condições de vida e de 

morte das crianças pequenas refletem não só a desigualdade da distribuição de renda, 

mas também a baixa prioridade que elas têm recebido nas políticas econômicas e 

sociais, pois têm sido preteridas nos benefícios das políticas públicas em favor de outros 

segmentos. Assim, apesar dos indicadores revelarem, nas últimas décadas, uma 

melhoria no país como um todo, o hiato que separa as crianças com melhores 

indicadores daquelas com piores indicadores não tem diminuído, isto é, “a melhoria dos 

indicadores não tem contribuído para a redução das desigualdades” (Rosemberg, 2006, 

p. 62). 

A análise das informações acerca de quatro desses indicadores (habitação, 

nutrição, mortalidade e acesso à educação infantil) provoca muitas reflexões, 

preocupações e indagações. No entanto, vamos no ater aqui apenas ao último deles, 

acesso à Educação Infantil. 

Dados de 2001 revelam que 10,6 % das crianças entre 0 e 3 anos e 65,6 % na 

faixa de 4 a 6 anos já freqüentavam creches ou pré-escolas. A análise de séries 

históricas mostra que o acesso à Educação Infantil vem aumentando no Brasil. No 

entanto, se entre a 1970 e 1990 houve um grande crescimento (Rosemberg, 2003), 

estudos que se detiveram na análise da década de 1990 (Kappel e Kramer, 2002; 
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Rosemberg, 2003) mostraram que a Educação Infantil foi a etapa da educação que 

menos cresceu no período.  

Uma característica da cobertura que precisa ser considerada à luz de outros 

indicadores é a disparidade do atendimento entre creche e pré-escola. É preocupante o 

fato de apenas pouco mais de 10% das crianças de menor idade receberem atendimento, 

sabendo-se que mais de 15% desse atendimento é privado (dados de 2001), pois, além 

de ser uma etapa da vida em que o desenvolvimento é muito intenso, sabe-se que os 

mais altos índices de desnutrição estão na faixa etária entre 2 e 4 anos e como são 

precárias as condições de habitação em que vive grande parte das crianças brasileiras 

(alta densidade, ausência de abastecimento adequado de água e esgoto sanitário e coleta 

de lixo), além das pequenas oportunidades de espaços e equipamentos próprios para 

brincadeiras. 

Outra característica da cobertura que merece ser destacada é que ela é 

relativamente grande nas regiões Norte e Nordeste, como conseqüência do modelo de 

combate à pobreza adotado na expansão que aconteceu nessas regiões, que privilegiava 

o atendimento de muitos com baixo investimento. Este modelo afetou seriamente a 

qualidade da educação oferecida às crianças. Assim, no Brasil, as melhores taxas de 

atendimento estão associadas aos piores indicadores de qualidade da oferta (formação 

de professores, condições materiais, proposta pedagógica etc.). 

 

Crianças pobres e relações afetivas 

O diretor da história das duas meninas chinesas ressalta, além do pertencimento 

a distintas classes sociais, outra diferença entre elas: enquanto existe uma relação de 

afeto e carinho muito forte entre a menina pobre e o homem que a acolheu, o clima 

vivido pela menina rica é de conflito e ressentimento, no qual a comunicação é difícil. A 

primeira tem muitos recursos internos para enfrentar as dificuldades da dura vida e 

acalenta um sonho, freqüentar a escola; a segunda tem tudo e é infeliz. Em duas cenas o 

diretor mostra o resultado dessa situação interna diferente, recorrendo à relação de 

ambas com um brinquedo: enquanto a menina adotada pode ser generosa, 

compartilhando sua preciosa boneca com as companheiras de trabalho, a menina rica 
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não consegue usufruir as várias bonecas de que dispõe. É o encontro entre ambas, em 

que a menina “pobre” dá uma rosa à menina “rica” e a contagia com a sua vitalidade, 

que salva a menina “rica”, pois lhe provoca uma mudança interna e possibilita o seu 

contato com a mãe. Esse “final feliz” pode propiciar conclusões no mínimo cômodas, 

tais como não importa o que as pessoas têm, o que interessa mesmo são os seus 

sentimentos (portanto, não há necessidade de se preocupar com as suas condições de 

vida...). No entanto, gostaria de ressaltar um ponto que me chama a atenção: a idéia 

equivocada de que as crianças pobres necessariamente são carentes de afeto.  

Na verdade, como desde os anos 70 já mostrava Maria Helena S. Patto, à 

carência de recursos financeiros muito facilmente é agregada outras carências: de 

criatividade, de inteligência, de habilidades psicomotoras etc., inclusive a carência de 

afeto. Aliás, é comum que as famílias sejam classificadas como desestruturadas, 

desconsiderando a possibilidade de outras configurações que não a composta de pai, 

mãe e filhos. Como conseqüência, a criança pobre, já que é carente de quase tudo, é 

considerada menos capaz. 

É certo que há adultos que não apenas negligenciam o cuidado de suas crianças; 

além disso, lhes humilham, agridem, violentam e exploram
2
.  Sabemos também que os 

grandes obstáculos enfrentados cotidianamente para garantir a sobrevivência podem 

exaurir uma pessoa e lhe inundar de sentimentos de raiva, desamparo, humilhação, dor, 

desespero, impotência, fracasso etc. que dificultam sobremaneira o afeto e o cuidado de 

outra pessoa. Mas, infelizmente, maus tratos de crianças existem em todas as classes 

sociais. E o afeto, felizmente, também.  

Numa grande favela da cidade de Fortaleza, durante a realização da minha 

primeira pesquisa de campo, pude constatar pessoalmente o equívoco dessa idéia. 

Durante mais de um ano estive presente nas casas de um grupo de crianças e perceber as 

relações que se estabeleciam não só entre os integrantes de suas famílias como entre os 

membros da vizinhança. Foi preciso certo tempo para que eu pudesse apreender o que 

se passava no Lagamar (esse é o nome da favela) com lentes menos carregadas de 

                                                 
2
  No curta metragem Ciganos isso é denunciado na figura do pai que obriga seus próprios filhos a 

roubarem (o que leva o garoto a preferir ficar na instituição para infratores, onde as regras são mais claras 

e “se se comportar bem pode fazer quase tudo”). 
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minhas próprias vivências num outro contexto sócio-cultural. Tempo para compreender, 

por exemplo, que as falas altas não significavam necessariamente a raiva, indignação ou 

ameaça que, de início, eu supunha; para ver todo o carinho que a mãe expressava 

quando colocava a filha no colo pra lhe catar os piolhos ou o grande afeto da avó que 

aceitou mais uma casa para lavar a roupa, como forma de atender um pouco melhor as 

necessidades de seus netos. 

 

Fantasia e brincadeira 

A importância da atividade lúdica para a criança foi investigada e ressaltada em 

diversos campos do conhecimento, especialmente na Psicologia, Psicanálise, 

Sociologia, Antropologia e Neurologia. Assim, hoje já se sabe que a atividade de 

brincar é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral, social e mesmo 

psicomotor das crianças. Vigotski (1996) chega a afirmar que a criança se desenvolve 

essencialmente, através da atividade de brincar, cuja essência é a criação de uma nova 

relação entre o campo do significado e o campo da percepção. 

No filme Crianças Invisíveis a atividade lúdica é bastante presente. É citada de 

passagem em Tanza, no respeito que ele expressa pelo estilingue escondido numa 

parede e na observação do jovem guerrilheiro de outras crianças envoltas numa 

brincadeira de roda. Também aparece brevemente em Jonathan, nas lutas encenadas 

pelos garotos em meio à floresta. No entanto, a atividade de brincar é tratada mais 

intensamente em três películas, Ciro, Bilú e João e Song Song e a Gatinha. 

O curta do italiano Stefano Veneruso tem início com a aproximação de um 

garoto, Ciro, da sua morada. Ao som de uma música imaginada, ele se entrega à uma 

alegre brincadeira, dançando e fazendo dançar os pássaros que cria com a sombra de 

suas mãos; com a chegada junto à porta, o som da música é interrompido pela discussão 

da sua mãe com o seu companheiro, que reclama da forma como ela cuida dele (lhe 

exige que ele leve dinheiro para casa). O encanto da brincadeira se desfaz e a próxima 

cena já o coloca numa praça se envolvendo no roubo de um relógio caro e, em seguida, 

numa situação difícil em que é perseguido por um cachorro. Depois o diretor apresenta 

a sequência da primeira cena: o garoto simula que atira em si (agora as mãos se 
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transformam num revólver) e cai a chão. No final, o tema da brincadeira é retomado: 

um parque de diversões vazio, por exigência de Ciro, além de dinheiro, o fruto do roubo 

é trocado por fichas de brinquedos. Ciro põe a funcionar um brinquedo mais próprio de 

criança menor, enquanto o seu companheiro gira num brinquedo mais arrojado, que gira 

velozmente, e lhe chama: “Vem nesse, seu tonto, é bem mais legal! Deixa de ser 

criança!” Ciro apenas observa. Sorri, mas sua expressão não é de alegria, mais parece de  

certa tristeza, melancolia... talvez saudade da “infância querida” que nunca teve?  

No filme da brasileira Katia Lund a possibilidade de brincar é muito presente. 

Logo após mostrar o cenário maior onde a história se desenvolve, uma grande cidade, a 

diretora traz cenas de muita alegria nas brincadeiras de rua das crianças e também 

destaca o envolvimento de João num jogo eletrônico de corrida de carro. As duas 

personagens, Bilú e João são parceiros bem humorados, que disputam alegremente 

(“São Paulo 2, Bilú zero!”, contabilizam as pequenas vitórias pessoais) e parecem 

sempre dispostos a se divertir, apesar das situações adversas que precisam enfrentar. Em 

especial, a corrida de carros que vivem ao conduzirem o carrinho de mão para 

transportar material reciclável (mas para João, “É uma Ferrari, e é minha!”) ao longo do 

movimentado “minhocão” é exemplar de como a atividade lúdica envolve a realização, 

no plano da fantasia, de algo que não pode ser satisfeito de imediato. Num outro 

momento, os restos de uma caixa e alguns pregos são suficientes para a construção de 

um concorrido jogo. São crianças alegres, que, apesar de tudo, ainda podem brincar.  

A figura do brinquedo e a sua importância para uma criança é um componente 

bastante forte na história das meninas chinesas. A boneca, jogada do carro pela menina 

rica, é recolhida pelo mendigo que presenteia com ela a sua Gatinha. As possibilidades 

de relação que elas estabelecem com esse brinquedo (essa e outras bonecas) permeia 

toda a história. A gatinha se apega a ela e a transforma numa fonte de prazer e consolo; 

mesmo o homem que, com a morte de seu pai adotivo, passa a explorar o seu trabalho, 

percebe e respeita a importância que essa boneca tem: quando tenta tirá-la dos braços da 

menina e ela não permite, diz “Tá bom, fique com ela, não chore!” O diretor constrói 

um paralelo entre as situações vividas pelas duas meninas mostrando que, enquanto, na 

sua tristeza e revolta, Song Song destrói as suas bonecas, a Gatinha arruma e cuida da 
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sua boneca. As suas companheiras olham embevecidas, unidas nesse encantamento, e 

todas querem segurá-las; a Gatinha lhes oferece a boneca e sorri contente de lhes 

proporcionar essa alegria. Song Song está sozinha, girando deitada no chão... 

Chama a atenção como essas crianças que brincam, Bilú e João, assim como a 

Gatinha, são crianças fortes, que “dão a volta por cima” e enfrentam situações difíceis, 

não desistem fácil de seus desejos e sonhos: por exemplo, quando, apesar de todo o 

esforço, Bilú e João encontram o portão do depósito de materiais recicláveis fechado, 

sobem com dificuldade no muro, chamam pelo dono, depois aproveitam a entrada de 

um carro para também entrarem e venderem seus produtos, não sem antes precisarem 

negociar essa concessão (“Por favor, vai!”). Outra passagem reveladora dessa força 

interior é do curta que enfoca as garotas chinesas: na segunda tentativa de vender uma 

rosa, a menina é empurrada por um homem, mas ela se ergue, insiste e o enfrenta com 

um olhar de muita dignidade.  

 E os sonhos, por mais simples que sejam, precisam ser perseguidos. E não vale 

desanimar. Ao voltar para casa, Bilú pergunta para João “Ei, cadê minha batata frita?” 

Ao que ele responde “Amanhã nós vai lá, pega a carroça de novo e compra batata frita.” 

Ela concorda: “Tá bom, amanhã nós vai lá de novo.” É preciso acreditar na 

possibilidade desse pequeno prazer, assim como a pequena Gatinha também mantém o 

seu sonho de freqüentar uma escola, onde brinca e aprende com outras companheiras 

igualmente felizes. 

 

 

Concluindo... 

Nesse momento, penso que o filme traz um retrato muito triste sobre as 

condições de existência de milhões de crianças do mundo inteiro. Crianças que vivem 

suas infâncias de maneira muito sofrida. No entanto, não chega a ser um retrato 

desesperador. Talvez esse filme inspire mesmo uma esperança, pois, ao mesmo tempo 

em que expressa o quanto há de violência no mundo dos adultos e mesmo entre as 

crianças, também destaca o carinho e o cuidado de vários adultos em relação às crianças 
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e, especialmente, a solidariedade, o companheirismo, a amizade e a alegria que as 

crianças podem manter e cultivar.  

Então, resta a esperança de que elas não desistam da vida, que continuem 

jogando esse jogo da sobrevivência da melhor forma possível e sempre possam 

expressar a sua insatisfação com o que é lhes é dado. E que cada vez mais haja pessoas, 

organizações e movimentos dispostos darem visibilidade a essas crianças, denunciando 

as suas condições de existência e se comprometendo com mudanças que favoreçam a 

garantia do direito de todas as crianças a uma infância com mais prazer e dignidade. 

Que a insatisfação seja compartilhada por um número cada vez maior de crianças, 

jovens, adultos e anciãos, pois é ela que alimenta o desejo de mudança.  

Como sugere Tonucci (2005), um bom ingrediente nesse processo é a escuta das 

crianças: Para todos eles [que estão sinceramente insatisfeitos com a situação atual], 

trabalhar com as crianças é um recurso relevante e altamente inovador, que pode 

reconstruir a esperança para o futuro e a vontade corajosa de realizar a mudança.  

Creio que as histórias que fazem o filme Crianças Invisíveis possibilita a escuta 

de muitas crianças. E espero que essa escuta sensível, estimule e fortaleça a “vontade 

corajosa de realizar a mudança”.  
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O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre formação de professores e 

as reformas no contexto da globalização. Justifica-se a “escolha” da temática de um 

lado, pela nossa atuação enquanto docentes no Curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação - FE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, por outro 

lado, o fato de ser a formação de professores objeto de estudo de minhas pesquisas e 

atualmente como doutoranda do programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.  Fundamento as 

discussões nos seguintes autores: Harvey, 1989; Cabral Neto e Castro, 2000; Jameson, 

2002; Fantini 2007. Os instrumentos de produção dos dados foram entrevistas semi-

estruturadas e questionários com perguntas abertas e fechadas. O público alvo da 

pesquisa: alunos que estudam no Curso de Pedagogia da UERN e atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental em escolas da rede pública do Estado do Rio Grande do 

Norte. Os resultados parciais evidenciam contradições entre o que os professores 

pensam acerca das políticas públicas da educação e seus conflitos a respeito da 

implantação das reformas nessa área.  

Palavras-chaves: Formação de professores; Políticas públicas da educação; 

globalização. 
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1
Professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, 

doutoranda do programa de Pós-graduação em Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC-SP.  

 



 2 

 

 

Evidencia-se no cenário mundial, a partir da década de 70 do século passado, 

mudanças profundas nas mais diversas esferas da sociedade, com a adoção das políticas 

neoliberais. Nos países da América Latina, em especial, no Brasil, têm passado por 

processos de reforma, com base na racionalização do gasto público e redefinição das 

modalidades de intervenção do Estado que acarretaram mudanças nas estruturas 

econômicas e sociais. A abertura comercial e desregulamentação das economias 

nacionais, as políticas de ajuste estrutural e de restrição do gasto social, os processos de 

privatização e descentralização administrativa dos serviços, a crescente ingerência dos 

organismos internacionais de crédito no perfil e financiamento das políticas estatais, 

fizeram parte do rol de “medidas corretivas”, gerando sociedades fragilizadas, processos 

de pauperização, fragmentação, exclusão social e crises institucionais e políticas. Tais 

mudanças atingiram os diferentes setores da vida político, econômico, social e porque 

não dizer cultural, repercutindo em fatores determinantes como a globalização, a 

reestruturação produtiva e as idéias neoliberais. Essas modificações por sua vez 

provocaram a redefinição do papel do Estado que de provedor passou a ser indutor de 

políticas principalmente para a área social. 

Nesse cenário, de globalização a educação, enquanto fenômeno social, não ficou 

de fora das mudanças do contexto social e econômico do mundo e passou a ser vista 

como „peça‟ fundamental para aumentar a inserção dos países em desenvolvimento na 

atual conjuntura produtiva. Assim, a educação tem enfrentado crises sucessivas já que 

houve uma transferência da esfera política para a esfera de mercado. 

Assim, o papel e a função da educação passaram a ser questionadas, 

ocasionando uma onda de reforma em todos os níveis educacionais com a finalidade de 

adequá-la às exigências do mercado de trabalho. No campo da formação de professores, 

novas diretrizes foram gestadas orientadas pelos organismos internacionais que tiveram 

uma forte influência na elaboração das políticas públicas educacionais. 

O presente trabalho tem como objetivo, de modo sucinto, discutir sobre 

formação de professores e as reformas no contexto da globalização. Vale ressaltar que a 
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“escolha” da temática justifica-se de um lado, pela minha atuação enquanto docente no 

Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação - FE da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, por outro lado, o fato de ser a formação de educadores objeto 

de estudo de pesquisas enquanto, professora do referido curso e, hoje, como doutoranda 

do programa de Pós-graduação em Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC-SP.  

Para melhor compreensão da temática, este trabalho está estruturado em quatro 

momentos: o primeiro no âmbito das reformas educacionais da década de 1990 – 

discute sobre as mudanças que ocorreram na estrutura da sociedade, principalmente no 

processo de trabalho e passaram a exigir a formação de um outro perfil do trabalhador 

para atender as novas exigências; o segundo: a formação de professores face a reforma 

educacional – discute sobre as reformas  para a formação de professores que atendam as 

exigências do mercado,  pensadas,  no âmbito internacional,  pela  CEPAL , UNESCO e 

Banco Mundial , e no cenário nacional pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 9394/96. O terceiro momento apresenta recortes e algumas análises do 

questionário e entrevista realizadas com alunos do Curso de Pedagogia que atuam nos 

anos inicias do Ensino Fundamental, quando da caracterização dos partícipes da 

pesquisa, acerca das políticas públicas educacionais implantadas para esse nível de 

ensino nas últimas décadas. O quarto momento apresentação de algumas considerações 

finais - chamo atenção para a necessidade de aproveitarmos os espaços escolares e não 

escolares que nos são dados pelos mesmos autores das reformas que são implementadas 

em todas as esferas da sociedade. 

1. As reformas educacionais  

As transformações que aconteceram na sociedade, essencialmente no processo 

de trabalho, a partir da inserção de novas tecnologias e do esgotamento do fordismo, 

tornaram imprescindível a formação de um novo tipo de trabalhador, em outras 

palavras, um trabalhador mais flexível, eficiente e polivalente. No cenário do fordismo, 

a escola formou o trabalhador para um processo de trabalho cujo paradigma consistiu na 
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dicotomia entre a concepção do trabalho e a realização mecânica das tarefas. Isso 

ocasionou o não atendimento às demandas de uma nova fase do capital. Inúmeras foram 

as consequências desse modelo de escola: o fracasso escolar, o despreparo dos 

indivíduos ao concluírem os cursos profissionais, a dicotomia entre conteúdos e as 

novas demandas emergentes na sociedade, entre outras.  

  Neste contexto, os professores sofreram inúmeras críticas e, de forma 

mascarada, passaram a ser os responsáveis pelo fracasso escolar. Deste modo, as 

políticas educacionais passam a ser pensadas para mudar este quadro. Assim, as 

reformas são implementadas com objetivos determinados pelos organismos 

multilaterais, que têm como finalidade o crescimento econômico e, para isso, traçam 

estratégias para alinhar a escola à empresa e, sendo assim, os conteúdos nela ensinados 

também se adequam às exigências do mercado vigente. Visualiza-se, então, que as 

reformas educacionais do final da década de 1980 passaram a exigir maior eficiência e 

produtividade dos trabalhadores, na perspectiva de que eles se adaptassem com 

facilidade às exigências do mercado. Nesse sentido, as reformas educacionais adotaram 

os mesmos princípios impostos pela globalização. 

A globalização corresponde a uma nova fase da internacionalização do capital, 

representando um processo econômico que visa aplicar os princípios da economia 

liberal ao planeta no seu conjunto. Nessa perspectiva, a globalização e o neoliberalismo, 

ideologicamente, constituem-se em uma forma hegemônica para a saída da crise do 

capitalismo, uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-

estar social. O neoliberalismo também é identificado como um conjunto de idéias que 

reinventa o liberalismo clássico, que sinaliza propostas caracterizadas pelo 

conservadorismo político. 

Todas essas idéias convergem para uma proposta hegemônica para a saída da 

crise do capitalismo, em razão do esgotamento do modelo fordista/keynesiano 

(HARVEY, 1989).  

Nesta lógica, é evidente o interesse em abrir mais mercados e a necessidade de 

desregulamentar o Estado, acabar com barreiras administrativas ou políticas, facilitando, 
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assim, a entrada de capitais internacionais, visando a eficácia econômica. Para Jameson 

(2002, p. 27): “As tentativas de definir a globalização são, o mais das vezes, só um 

pouco melhores do que as apropriações ideológicas – discussões não do próprio 

processo, mas de seus efeitos, positivos ou negativos [...]”. 

Assim, muitas expectativas estão direcionadas à educação, no sentido de que 

esta defina indicadores de desenvolvimento social, cultural e econômico para esse 

modelo de sociedade. Tal contexto tornou-se terreno fértil para reformas educacionais. 

A esse respeito, Cabral Neto e Castro (2000, p. 96) afirmam que: 

  

A reforma do sistema educacional, nesse entendimento, é vista 

como um mecanismo para alcançar o crescimento econômico, a 

transformação cultural e a solidariedade nacional. Encontramos, 

[...] inúmeras e várias das reformas em andamento que 

procuram ajustar os sistemas de ensino dos diversos países aos 

novos paradigmas que têm como objetivo o aumento da 

produtividade como forma de aumentar a competitividade do 

mundo globalizado. 

 

 

Na América Latina, na década de 1990, as reformas implementadas propuseram 

um novo modelo de organização e gestão da educação pública. Entre os princípios que 

fundamentaram tais reformas destacam-se os seguintes: a focalização, a 

descentralização, a privatização e a desregulamentação. A focalização diz respeito à 

substituição do “acesso universal aos direitos sociais e públicos por acesso seletivo que 

permite discriminar o receptador e o provedor de benefícios, reduzindo as políticas 

sociais a programas de socorro à pobreza absoluta” (CABRAL NETO E CASTRO, 

2000, p. 97). Quando se considera esse princípio dá-se ênfase ao ensino básico, 

preferencialmente para o ensino fundamental de crianças e adolescentes; a 

descentralização é vista, segundo o discurso oficial, como estratégia para propiciar a 

democratização do Estado e a busca de justiça social; a privatização, em sentido amplo, 
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é entendida como a transferência das responsabilidades públicas para organizações ou 

entidades privadas; a desregulamentação criou novas regras, ajuste da legislação das 

formas de gestão das instituições educacionais às novas diretrizes, e controle do 

governo central sobre o sistema educacional através de instrumentos como: Parâmetros 

Curriculares Nacionais e sistema de avaliação. (CABRAL NETO E CASTRO, 2000) 

(grifos meu). 

 Neste sentido, várias organizações internacionais tornaram-se carros-chefes das 

definições das políticas educacionais em todo o mundo. Entre outras se podem destacar: 

Banco Mundial – BM, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Organização 

dos Estados Americanos – OEA, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

– PNUD, Comunidade Européia – CE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, Programa de Reformas Educacionais da América Latina e Caribe 

– PREAL. Através da realização de fóruns, como o de Jomtien, em 1990, ou o de 

Dakar, em 2000, ou de conferências internacionais, como a realizada em Lisboa, em 

2000, essas instituições têm fixado as metas que os países devem alcançar no campo 

educacional.  

No caso da América Latina, as diretrizes que orientam as reformas na educação 

foram sistematizadas em documentos, essencialmente elaborados pela comissão 

Econômica para a América Latina – CEPAL, pela Organização das Nações Unidas para 

e Educação, Ciência e Cultura – UNESCO e pelos documentos do Banco Mundial. 

Um dado a ser observado por nós educadores diz respeito às reformas que são 

pensadas e gestadas com orientações homogêneas para realidades diferentes. O que 

assistimos é a execução de reformas, sem se quer instrumentalizar o espaço escolar para 

as mudanças necessárias à sua implementação. 

Neste contexto, é comum ouvir dos professores do Ensino Fundamental críticas 

à forma pela qual as propostas são gestadas na escola. Por exemplo: “eles estão lá em 

cima e não sabem o que a gente sente aqui na escola”; “a proposta é boa, mas na prática 

é muito difícil”; “fazem reforma, mas não atualizam os professores”. Essas falas 

ilustram parte dos conflitos dos professores vividos na escola. 



 7 

 

 

2. A formação de professores face à reforma educacional 

No âmbito das reformas ocorridas nas últimas décadas, muitas expectativas estão 

direcionadas à educação, no sentido de que esta defina indicadores de desenvolvimento 

social, cultural e econômico para o modelo de sociedade em evidência. Uma das 

prioridades das reformas foi a universalização do Ensino Fundamental e, neste caso, a 

Formação de Professores segue como condição necessária para atender à nova ordem 

mundial. Em outras palavras, se as reformas educacionais visam a regulamentação 

social e o ajuste estrutural, os organismos multilaterais definiram que a educação é o 

motor do crescimento econômico. Logo, tais organismos indicam os elementos básicos 

para a formação de professores que atendam a essa nova realidade.  

 Para o ajuste da educação à nova realidade econômica e social foram lançados 

vários documentos. Cabral Neto e Castro (2000) fazem uma análise sobre os 

documentos internacionais elaborados pela CEPAL, UNESCO e, no âmbito nacional, 

analisam artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96 (LDB), 

no que dizem respeito à formação de professores. 

 Em relação aos documentos CEPAL/UNESCO, tal estudo destaca que: O 

trabalho do professor deve apresentar informações ou conhecimentos sob a forma de 

problemas. Neste sentido, deve considerar o contexto sócio-cultural do aluno, 

estabelecer relações da vida com os conteúdos escolares, pautar-se no diálogo na sua 

relação com o aluno, visando formar indivíduos capazes de continuar a aprender ao 

longo da vida. 

Nesta perspectiva, o papel do professor deve ser redimensionado com as 

seguintes características: competência, profissionalismo e devotamento, acrescidas de 

qualidades humanas como autoridade, empatia, paciência e humildade. A formação 

inicial deve se pautar no estreitamento de laços entre as universidades e os institutos de 

formação. Já a formação continuada ocorre através de programas contínuos, na 

perspectiva de que os professores sintam necessidade de participar, utilizando-se de 
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tecnologias de comunicação adequada. Nesse sentido, os autores apresentam o seguinte 

posicionamento: 

  

O documento da CEPAL/UNESCO não reconhece a formação 

inicial e a continua como etapas do processo de 

profissionalização do professor, mas é enfático em dizer que a 

formação contínua, ao longo da vida profissional, deve ter 

maior preponderância que a inicial (CABRAL NETO E 

CASTRO, 2000, p. 111). 

 

 

Os documentos da CEPAL/UNESCO recomendam a utilização de incentivos e 

bonificações que completem o salário-base, ou bonificação por produtividade, em 

detrimento da inclusão dos salários do magistério no quadro da administração pública, 

justificando que tal inclusão prejudica, entre outras coisas, a flexibilidade e a 

competitividade.  

Neste sentido, “essas recomendações de cunho mercadológico para a escola, [...] 

mostram uma visão reducionista do problema em que são desconsiderados os aspectos 

essenciais, próprios da realidade educacional” (CABRAL NETO e CASTRO, p. 112).  

Em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, o já 

referido estudo destaca, entre outros pontos, os seguintes: Manutenção da formação de 

professores para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível 

médio; recuperação da “formação em serviço” e do “aproveitamento de estudos” como 

fundamentos da formação do profissional da educação; deixa claro a exigência da 

formação de nível superior como requisito mínimo para o exercício do magistério na 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Em relação à fundamentação 

para a formação, destaca a associação teoria e prática, inclusive mediante a capacitação 

em serviço; estabelece prazos para os treinamentos em serviço e propõe a criação de 

Institutos Superiores de Educação. 

  Assim, ao analisar as proposições da LDB para a formação de professores, 

Cabral Neto e Castro (2000) concluem que esta lei “está articulada com as diretrizes 
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propostas pelos organismos internacionais, preocupados mais com o imediatismo com 

relação ao custo benefício, em detrimento da qualidade do ensino e de investir 

consistentemente na formação do professor” (p. 119).  

Nesta discussão, outra questão que merece destaque refere-se à massificação do 

ensino no mundo globalizado. Os professores de todos os países vêm sofrendo pressões 

das instituições educacionais, tanto pública como privada, com o objetivo de aumentar o 

número de alunos em sala de aula. A massificação da educação não deveria 

comprometer a qualidade dos processos de criação e transmissão do conhecimento. 

Mas, infelizmente, hoje se assiste a este problema sem atentar para os critérios acima 

referidos.  

Para Fantini (2007), a massificação da escolaridade é um dado recente, tanto no 

Brasil como em outros países. Até a Segunda Guerra, só uma minoria de alunos 

frequentavam a escola, e essa minoria era oriunda de lares de padrão econômico e 

cultural elevados. Neste cenário, ensinar era considerado tarefa fácil.  As dificuldades 

de aprendizagem eram resolvidas por um bom professor particular. Evidencia-se, neste 

caso, uma solução simplista para uma situação complexa.  

Uma das consequências da massificação escolar é a dificuldade para se 

conseguir professores habilitados, especialmente na área das ciências exatas, diz a 

referida autora. A idéia divulgada pela mídia de que qualquer pessoa pode ser professor 

acarreta problemas em relação à própria docência, uma vez que chegam às instituições 

de ensino professores cada vez menos preparados, sem muito domínio do que e como 

vão ensinar, gerando nos alunos um menor interesse no que se refere à aprendizagem 

escolar.  

Outro dado da massificação do ensino que Fantini (2007) destaca é o aumento 

do valor econômico das atividades do sistema escolar. Neste caso, deduz-se que o 

ensino tornou-se um grande negócio, principalmente nos cursinhos, nos cursos 

superiores, bem como na aquisição de livros, computadores, enfim, em todo o aparato 

tecnológico.  
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Outro aspecto significativo são as pressões de cunho social e político, como a da 

aprovação praticamente automática, justificada com argumentos tipo "para não 

traumatizar o aluno", mas que, na verdade, são endossadas pelas autoridades para que 

produzam estatísticas que mascarem a real falta de democracia de nossa sociedade. 

São várias as consequências da massificação da escolaridade, embora talvez 

possam ser resumidas pela rápida e brutal degradação social e intelectual do sistema de 

ensino. A UNESCO, em seu Relatório mundial sobre o ensino, no ano de 1998, já 

procura alertar que o comportamento social do aluno representa um fator de 

preocupação crescente em vários países e que a violência na escola não é apenas física, 

mas principalmente de ordem psicológica, e ela afeta a produção e a eficácia do ensino e 

da aprendizagem. Parte dessa indisciplina e inversão de valores é provocada pela 

insegurança e desmotivação do professor, seu despreparo e a irrealidade do currículo 

que tenta ensinar, afirma Fantini (2007). Outra boa parte da violência corresponde ao 

denunciado pela UNESCO e resulta da perda de rumo ético da sociedade de consumo. 

Se em casa os pais já não conseguem dar exemplos de respeito, porque é que o 

professor, em salas de aula abarrotadas de alunos, conseguirá? Cabe então, uma 

indagação: os sistemas educacionais estão aptos a executarem as reformas?   

Historicamente, no Brasil, as reformas são implantadas de forma vertical. Isso 

aconteceu, por exemplo, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 4.024/61 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

5.692/71 e acontece, ainda, nos dias atuais, como veremos a seguir nos depoimentos de 

algumas professoras. 

3. Recortes e análises da metodologia da pesquisa  

Na qualidade de professora do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN tenho vivenciado situações conflitantes no que diz 

respeito à implantação de políticas públicas na educação, no geral e em particular, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Quando ministrei as disciplinas Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica e Política e Planejamento da Educação Básica, 
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durante dois semestres, do ano de 2006, realizei uma atividade de pesquisa qualitativa 

com os alunos. É importante ressaltar que tais alunos já atuavam na condição de 

professores do Ensino Fundamental.  

Para discutir sobre os impactos causados na prática pedagógica pelas políticas 

públicas educacionais, utilizei um questionário com perguntas abertas e fechadas e 

entrevista semi-estruturada. A entrevista foi gravada, transcrita e discutida com cada 

aluno para uma melhor compreensão e complementação por parte dos entrevistados. De 

posse desse material, ao realizar o processo de análise dos dados, percebi o quanto 

geram conflitos as mudanças advindas dessas políticas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, já que não há uma preparação adequada para os educadores, conforme 

ilustraram os recortes das falas dos professores.  

Segundo Fariñas (1994), o primeiro passo para o processo de mudança é 

focalizar o objeto de transformação, isto é, ter consciência do problema e procurar a sua 

solução de forma efetiva. Procurar uma solução de forma efetiva é tarefa bastante 

complexa. No entanto, é possível que as pesquisas sejam direcionadas para a busca de 

alternativas compatíveis com a realidade vivida. Enfatizo que não existe receituário, 

único, rígido, como se todos e todas tivessem as mesmas doenças. Não! Cada professor, 

cada professora deve buscar alternativas para entender e trabalhar as diversidades 

culturais, históricas, sócio-econômicas e políticas existentes nas realidades de salas de 

aulas. Nessa perspectiva, é mister navegar em busca de leituras, referenciais teóricos 

que viabilizem uma prática condizente com o momento atual. 

Para este trabalho interessa, então, discutir sobre o que os professores pensam a 

respeito da execução das políticas públicas educativas na prática pedagógica e 

principais dificuldades vividas por tais professores. Destaco para este trabalho, as 

seguintes questões do questionário e da entrevista: A implantação das políticas 
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educacionais possibilitou inovações na prática pedagógica? Obtive, assim, as seguintes 

respostas:
2
 

 

[...] o ciclo básico, [...] para mim uma coisa nova, diferente, 

esse curso que eu estou fazendo aqui também na universidade 

também é novo é diferente e foi um momento assim que veio 

muitas inovações de uma vez, aqui na faculdade eu estou 

aprendendo a vê as coisas com outra visão, e assim diante do 

ciclo também eu percebo, eu já melhorei a maneira de trabalhar 

de avaliar, de compreender melhor os alunos, para mim isso e 

inovador! (Leandra). 

 

[...] o ciclo, a escola ativa também! É... trabalhar com projetos 

também, é uma coisa nova muito boa, eu  gosto também... 

(Neila) 

 

[...] este curso tem trazido muitas experiências inovadoras [...]. 

O PROFA também ele nos trouxe muitas experiências boas [...]. 

O trabalho de agrupamento que antigamente eu fazia o 

agrupamento eu não fazia com alunos que tivessem dificuldades 

se juntassem com alunos que liam, pra mim era indiferente 

(Jarleide). 

 

[...] a questão ética, sem usar a palavra ética sem usar o termo 

sem levar para quando antes dos PCNs que eu já trabalhava 

muita coisa dentro do fator ético: A questão de honestidade, a 

questão de solidariedade, a questão de... e por ai , várias coisas 

que os PCNs vieram reforçar com o nome, com o título ética e 

que eu já trabalhava [...]  os PCNs vieram reforçar, vieram 

inovar minha maneira de trabalhar[...] (Valterlan). 

 

[...] cursos, com o construtivismo, agente viu que muita coisa é 

nova, mas que agente... é novo assim, na forma da gente fazer, 

mas que antes agente fazia diferente (Salete). 
 

 

Nas falas acima, os professores apontam os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN; Parâmetros em Ação; Programa de Formação de Professores de Alfabetizadores – 

PROFA; Programa Especial de Formação para Educação Básica – PROFORMAÇÃO e 

                                                 
2
  Os nomes dos partícipes são fictícios. 
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outros programas e cursos como importantes para sua formação e, principalmente, o 

desenvolvimento das atividades dos anos iniciais do Ensino Fundamental baseado 

nesses estudos.  

Nessa perspectiva, as propostas curriculares dos Cursos de Pedagogia devem 

representar as aspirações dos segmentos escolares como fruto das discussões coletivas 

desses segmentos, levando em consideração seus contextos sócio-históricos e 

institucionais, como expressão de um projeto sócio-cultural de formação que se faz a 

partir de elementos concretos. Tais elementos materializam-se nas formas de selecionar 

os conteúdos, nas práticas pedagógicas, nos processos avaliativos, na elaboração dos 

planos de aulas, no encaminhamento de estudos, entre outros. Não se pode pensar num 

professor que não esteja constantemente voltado para estudos, para pesquisa e para 

ampliação de seus conhecimentos. Ele deve ser capaz de estabelecer relações entre os 

vários saberes sobre o mundo e situá-los no tempo histórico para seus alunos. 

O professor, na sua atividade pedagógica, recorre inevitavelmente a técnicas que 

o auxiliarão a um ensino melhor. Por exemplo: planejar suas atividades diárias, elaborar 

tarefas de acordo com o desenvolvimento cognitivo do aluno, avaliar continuamente as 

atividades e, principalmente, mediar o saber cotidiano do seu aluno, no sentido da 

elaboração do saber sistematizado proposto pela escola. “O problema é que ensinar não 

é somente transmitir, nem fazer se aprender saberes. É, por meio dos saberes, 

humanizar, socializar, ajudar um sujeito singular a acontecer.” (CHARLOT, 2005, p. 

85)  

Deste modo, novas perspectivas e possibilidades vêm viabilizando discussões e 

debates em torno da melhoria na formação do professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, sob a égide de que a formação inicial e continuada destes professores 

deve ser prioridade das políticas educacionais. 

 As falas dos professores demonstram o quanto o interior da sala de aula é rico 

em experiências inovadoras. Como bem diz Cardoso (1992), estas experiências são 

realmente inovadoras, uma vez que tratam de algo novo na prática desses professores no 

contexto no qual eles atuam.  
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Quando perguntei quais as dificuldades para a implantação das reformas no 

âmbito escolar, os professores responderam: falta de seriedade dos poderes públicos, 

falta de apoio pedagógico na escola, falta de tempo para planejar, falta de interesse dos 

alunos, falta de acompanhamento dos pais, falta de material didático, dificuldade de 

locomoção até a escola, falta de espaço para lazer, crianças com dificuldade para leitura 

e escrita, pais alcoolizados, desajustes nas famílias, questão econômica, falta de 

disciplina dos alunos, heterogeneidade em sala de aula, falta de apoio dos demais 

segmentos da escola, falta do conhecimento da matéria.  

Somente dois professores expressaram o não compromisso dos poderes públicos 

com a implantação das políticas da educação, conforme strait das falas. 

 

Falta de compromisso com a educação seriedade com os cursos 

de capacitação que não existem. Dúvidas a respeito do 

construtivismo que até pouco tempo para mim era muito 

complicado, são tantas maneiras e fica-se acompanhado 

modismo e nesse meio tempo a educação fica perdida no 

caminho (Suzana). 

 

Falta de respaldo ou até de respeito por parte dos poderes 

públicos. À começar pelo mal salário isso causa problema que 

dificulta o desempenho pedagógico (Lorena). 
 

   

 Durante o depoimento, percebi que os professores vivem muitos conflitos diante 

das atuais políticas públicas educacionais. Nas respostas ao questionário e à entrevista 

constato que a concepção de inovação dos professores resume-se as inovações advindas 

dos poderes públicos e metodologias utilizadas no interior da sala de aula, porém os 

mesmos não têm consciência de que a inovação não se dá fora do contexto educacional.  

Considerações finais  

 De modo geral, a formação continuada está presente em todas as reformas, e 

expressa como objetivo geral adequar os professores que estão em exercício às decisões 

relacionadas à política educacional. Olhando superficialmente, não se percebe 
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problemas. Porém, quando se analisa com um olhar político, sociológico e 

contextualizado, percebe-se a tendência da adequação da formação com um perfil 

compatível com as exigências do mercado na qual a educação está fadada a se 

transformar numa mercadoria. 

 É possível perceber que as reformas na formação de professores trazem marca 

dos anos 70, nos quais o professor precisava ser preparado para contribuir com o ajuste 

da educação às exigências do capital, e sinalizam para uma reedição da teoria do capital 

humano.  

Neste sentido, é urgente que haja uma crescente conscientização em todas as 

dimensões da sociedade, não só na educação, de que a sociedade brasileira deve buscar 

uma nova forma de globalização que diminua a miséria, a exclusão, o analfabetismo, 

entre outros aspectos. Jameson (2001) faz um estudo sobre cinco níveis de globalização 

(tecnológico, político, cultural, econômico e social). Nesse estudo, ele tem o objetivo de 

demonstrar a coesão entre tais níveis e de articular uma política de resistência. Em 

várias partes do trabalho, ele mostra que existem espaços para a resistência. Nesse 

sentido, é textual:  

 

[...] qualquer proposta puramente econômica de resistência tem 

que ser acompanhada por uma mudança de ênfase [...] do 

econômico ao social. Formas preexistentes de coesão social, 

ainda que não sejam suficientes em si mesmas, são 

necessariamente uma precondição essencial, para qualquer luta 

política [...] ao mesmo tempo, essas formas de coesão são em si 

mesmas o conteúdo da luta...(JAMESON, 2001, p. 40). 
 

 

 A análise do autor remete a uma reflexão acerca do papel do educador em duas 

direções: primeiro, na condição de pessoas humanas que atuam numa sociedade tão 

bombardeada de reformas sem as devidas adequações ao contexto, e segundo pela nossa 

condição de profissionais da educação. Nas duas direções, é possível tentar contribuir 

para modificar a realidade na qual estamos inseridos, porém é necessário procurar os 
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espaços que são dados pelos mesmos autores das reformas que são implementadas em 

todas as esferas da sociedade. 

Na atualidade, vários são os espaços nos quais a ação educativa acontece. Por 

isso, apesar da escola continuar sendo o eixo central para o trabalho pedagógico e a 

aprendizagem do saber sistematizado, surgem novas possibilidades profissionais para 

aqueles que se dedicam à educação noutros espaços educacionais, como nas 

organizações e instituições como igrejas, presídios, sindicatos, hospitais nos quais se 

promovam outras formas de educação, sem desconsiderar as funções sociais que cabem 

a cada uma dessas instituições no conjunto da sociedade. Portanto, exercer a função de 

educador no contexto atual não se restringe mais ao espaço da escola ou da sala de aula, 

mas “engloba serviços profissionais encarregados de facilitar e apoiar, por diferentes 

meios, a aquisição de um conhecimento educacional” (MONEREO; POZO; 2007, p. 

14), através de várias atividades orientadas para a promoção dos processos de ensino-

aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta e discute  uma experiência de Orientação 

Profissional (OP) que vem sendo realizada, desde 2007, junto alunos do 

programa de Educação de Jovens e Adultos  (EJA), das fases do Ensino 

Médio, em um colégio particular da zona oeste de São Paulo, que oferece 

atendimento educacional  de forma gratuita, a jovens e adultos, 

provenientes das camadas populares ,  com níveis variáveis de 

conhecimentos escolares .  

A prática de Orientação Profissional desenvolvida é resultante de 

uma parceria formada pela coordenadora do programa e a coordenação do 

curso do Ensino Médio Supletivo. A efetivação desse programa de OP 

deriva da opção da escola em atender a esse seguimento de ensino de 

acordo com a sua proposta educacional :  abrir portas para a entrada do 

estudante no universo da cultura. O abrir portas também para o universo 

da educação profissional acreditamos que irá complem entar essa idéia,  

proporcionando aos alunos do EJA inúmeras oportunidades. A  

oportunidade de lidar com a questão da escolha profissional,  a 

mailto:t.tibau@terra.com.br
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perspectiva de estimular sua capacidade de refletir sobre suas escolhas 

na vida,  poder organizar e ampliar suas concepções e crenças,  ir  à busca 

de uma ocupação de trabalho qualificado, visar construir um projeto de 

futuro, são apontadas, então, como medidas apropriadas  ao ideário da 

escola: oferecer uma formação humanista e multidimensional .  

O projeto é levado a efeito  com alunos do Ensino Médio.  

Indivíduos, em média, na faixa etária dos dezoito aos sessenta anos, 

predominantemente mulheres, trabalhadores, na maioria, prestadores de 

serviços. Pessoas com trajetória escolar constando pouca escolarização  

anterior, com passagem breve pela escola na infância  (sem freqüência no 

modo regular e continuado de ensino , ou só dando iniciou a escola na 

idade adulta), indivíduos com essas carências aliadas a um precário 

conhecimento básico de leitura, escrita e cálculo .   

 

O processo de Orientação Profissional vem sendo desenvolvido no 

primeiro semestre dos anos letivos, tem início no mês de fevereiro ou 

março, de acordo com o período do início das aulas das fases de 

escolarização. Atende a alunos com a sua participação de forma 

voluntária, provenientes de duas turmas das fases três e quatro, das 

correspondentes às etapas de conclusão do Ensino Médio regular.  

Quanto ao perfil  dos alunos participantes do programa, em 

maioria, são adultos maduros (77% têm mais de 25 anos )
1
,  um grande 

número 63% se declara afro-descendente, grande parte são originários do 

interior do estado de São Paulo e dos estados do Nordeste e Minas 

Gerais, da zona rural e urbana. Entre esses indivíduos, cerca de 86% 

deles, trabalham regularmente, e um percentual de 6,2  são de 

desempregados.Dois terços, aproximadamente, estão empregados em 

                                                           

1 Dados obt idos no Plano  Diretor /2009,  da  escola .  
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residências e condomínios, o restante se distribui em setores do comércio 

e indústria, na maioria prestadores de serviços  em funções de baixa 

qualificação profissional , com salários de  baixa renda.  

Considerando que o encontro de uma ocupação profissional mais 

qualificada e o alcance de bons resultados na inserção no mercado de 

trabalho, são atualmente uma das maiores preocupações para a maioria 

dos brasileiros, também, e de forma preem inente, acontece assim com 

esses indivíduos inseridos num contexto sócio-econômico e cultural  com 

dificuldades significativas, característico desses estudantes do EJA. E sses 

alunos são, na sua grande maioria, pessoas que apresentam limitações 

oriundas da história escolar e das suas circunstâncias sociais  e 

econômicas, e então, podemos inferir  que, freqüentemente, se vêem 

impedidos de se instrumentalizar para escolher formas de agir na procura 

de resolução dos seus problemas apresentados em sua realidade 

profissional, e na transformação da sua condição de vida .  

A Educação de Jovens e Adultos está presente no cenário 

educacional nacional desde o início do século XX ligada a movimentos 

de base, políticos e de transformação social das classes de trabalhadores 

analfabetos e que visavam a emancipação da condição de vida de 

pessoas, as quais se encontravam à margem do progresso econômico e 

cultural.   

 De acordo com Godinho (2009),  as primeiras experiências ,  no final  

dos anos 1950 e início dos anos 1960, reunia setor es progressistas das 

igrejas, das universidades e dos estudantes em práticas educacionais 

voltadas para a conscientização e movimentação popular. Paralelamente,  

uma outra corrente sustentava práticas impulsionadas por instituições 

como ONU, UNESCO, FAO, OMS, desde o final da 2ª  Grande Guerra,  

agências essas que consideravam a educação de adultos como um meio de 

fortalecer e legitimar os governos democráticos.  

 Assim, de lá até os dias atuais, foram se configurando vários 

campos de desenvolvimento de propos tas de educação de adultos, desde 

os ligados a programas formais governamentais, a serviço da legitimação 
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de governos e regimes, como por exemplo, o Mobral, até os mais 

progressistas ligados à emancipação e ampliação da consciência, como o 

trabalho de Paulo Freire.  

Não cabe no espaço deste trabalho a apresentação dessas 

propostas, mas sim ressaltar que a preocupação com a educação de 

jovens e adultos é atual , uma vez que, com base nos dados do censo do 

IBGE de 2000, de acordo com Pinto et al l (2009), é pos sível estimar que 

nos deparamos com cerca de 30 milhões de brasileiros  analfabetos,  

considerando a população de 15 anos ou mais.  

Ou seja,  a educação de jovens e adultos configura -se,  ainda, como 

desafio a todas as práticas existentes e não se restringe exc lusivamente à 

alfabetização, devendo abrir -se também à profissionalização e à 

preparação do jovem e do adulto para a inserção no mundo do trabalho, 

na forma da LDB (BRASIL, 1997).    

O programa de Orientação Profissional relatado neste trabalho 

insere-se nessas prerrogativas. Sua finalidade é promover a ampliação do 

desenvolvimento do aluno, favorecendo as condições para que ele possa 

decidir sobre sua vida profissional, de forma autônoma e consciente , por 

meio do desenvolvimento de uma ação crítica e reflex iva, sobre si  

mesmo, suas aspirações pessoais, e sobre os inúmeros aspectos e 

temáticas que envolvem o processo de escolha profissional.   

A intervenção oferecida se propõe a oportunizar ao estudante a 

realização de escolhas e de tomada de decisões relativas a um projeto de 

futuro voltado às demandas do momento histórico do indivíduo . Para 

tanto, o programa tem como objetivos específicos:  a) sensibilizar o 

orientando para as temáticas envolvidas com a questão da escolha 

profissional, discutindo os valores, a  importância dessa escolha, as suas 

condições reais de existência e as que o seu meio oferece, enfim, 

propondo discussões (trocas de idéias) e reflexões, que venham a 

contemplar o seu momento de escolha, com o uso de um maior número 



 

ISSN 1981 -2566  

 

possível  de determinantes,  o deixando preparado para a possibilidade de 

fazer escolhas e a elaboração de um projeto de vida profissional e 

pessoal;b) colocar em pauta a discussão a respeito do tema trabalho e 

ocupação profissional, abordando os conceitos, as situações de trabalh o e 

o modo como ocorre na sociedade atual;c) viabilizar um novo espaço de 

aprendizagem para o indivíduo onde é favorecido  seu processo de auto -

conhecimento e desenvolvimento pessoal (uma apropriação dos seus 

sentidos subjetivos:  expectativas, valores, con flitos, perdas, riscos,  

motivações,  etc); d)mobilizar o indivíduo para desenvolver  a percepção 

dinâmica do mundo das profissões, por meio de informações atualizadas 

sobre diferentes possibilidades de formações acadêmicas,  atividades 

profissionais diversi ficadas e atual mercado de trabalho (ampliando e 

atualizando suas informações profissionais, o indivíduo pode fazer a 

apropriação dos vários elementos da sua realidade, e, por fim, conquistar 

a ampliação e a transformação da sua consciência e da sua autono mia 

para fazer escolhas); e)instrumentalizar o estudante para a criação de 

condições favoráveis para a conquista de nova perspectiva educacional 

(no caso da sua escolha for pela continuidade da sua formação 

acadêmica), para além da limitação de sua condiçã o de aluno de curso 

supletivo envolvido com a superação de defasagens de escolarização 

f)procurar representar para seus participantes, em termos de decisão 

profissional, um meio de suporte e habili tação, uma forma de uma 

interação pessoal e de conscientização da  condição humana; g)favorecer 

a identificação do aluno com a ocupação profissional escolhida e auxiliá -

lo na realização de um “Projeto de Futuro”, a execução de um 

planejamento para a continuidade da formação acadêmica e do futuro 

profissional.  

A contribuição pretendida é a da valorização e da motivação do 

estudante, estimulando-o a voltar-se para o desenvolvimento do seu 
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processo reflexivo; e da descoberta de interesses pessoais e 

possibilidades para l idar com os desafios com que é defrontado. Trata -se 

de uma preparação, de modo que ele possa vir a atuar como uma pessoa 

capaz de compor a força de trabalho qualificado do mercado global,  com 

uma percepção dinâmica e uma visão prospectiva.  

Em síntese, a Orientação Profissional procura contribuir para q ue o 

indivíduo venha a conquistar a obtenção de uma melhor qualidade de 

vida.  

 O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos em  

quatro grupos de alunos que vivenciaram o processo desde 2007. 

Especificamente,  pretende-se refletir,  a partir de dados compilados em 

avaliação nessas duas turmas, o quanto os objetivos foram atingidos, 

tanto no que diz respeito a atender as expectativas dos alunos como as do 

programa.   

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Esse trabalho fundamenta-se em perspectivas da Orientação 

Profissional decorrentes de uma abordagem construída a partir da 

psicológica Sócio-histórica desenvolvida por Vigotski,  teórico russo 

sócio-interacionista do século XX. Tal perspectiva tem sua origem nas 

categorias do materialismo histórico dialético, proc urando compreender 

o indivíduo e o processo de constituição de seu psiquismo, em sua 

historicidade, como totalidade criada com uma constelação de relações 

sociais e, conseqüentemente, com inumeráveis mediações.  

A construção da metodologia usada na prática exposta neste 

trabalho, toma ainda, como referência,  as contribuições de autores 

contemporâneos da área como S. Bock, A. Bock, Aguiar,  Ferretti  e 

outros.    
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Na abordagem Sócio-histórica, o processo de Orientação 

Profissional desenvolve-se por meio de uma metodologia participativa,  

com atividades diversificadas,  pensadas por meio de objetivos, tais como 

dinâmicas de grupo com debates e discussões, atividades individuais,  

leitura de textos para reflexão e outras propostas a partir das quais o 

orientando se coloca. Nesse tipo de construção processual, o conjunto de 

temas é debatido a partir da multideterminação dos fenômenos e da 

inserção sócio histórica do sujeito que escolhe. A escolha do orientando 

é considerada como impregnada por elementos da sua história, e ainda de 

elementos da historicidade humano-genérica, como toda e qualquer 

atividade humana.    

Assim se considera,  desde que, nessa vertente teórica,  entende -se 

que o indivíduo na sua relação com a sociedade em que vive, se coloca de  

forma dinâmica e dialética (não é colocado como puro reflexo da 

sociedade ou mesmo como totalmente autônomo em relação a ela),  se 

trata de um ser multideterminado, mas detentor, ao mesmo tempo, da 

potencialidade, socialmente construída. Tem a possibilidade de agir na 

transformação das condições em que vive,  podendo fazê -la a partir do 

desenvolvimento de novas escolhas. A relação dialética dá -se, entre os 

determinantes individuais (da concreta história de vida do indivíduo) e os 

sociais (das dimensões: educacional, política e econômica) do contexto 

que o indivíduo faz parte.   

Com o entendimento que a identidade do indivíduo é construída no 

seio das relações sociais, vimos que o ser humano desenvolve suas 

habilidades,  sua personalidade, suas atitudes na relação com o outro, e 

esta relação está mediada pela sociedade. Daí, a OP trabalhando nessa 

abordagem Sócio-histórica, vir a questionar quanto à credibilidade de 

que existe o modelo de perfis profissionais,  e acreditar que o indivíduo 

se aproxima ou se distancia das profissões,  em função do que vive ou 
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viveu de suas experiências diretas ou indiretas com a ocupação ou 

profissão. A idéia admitida pela l inha de pensamento da Sócio -histórica 

é a de que a identificação com alguém é o ponto de partida para o 

orientando identificar-se com a profissão.  

Torna-se também idéia própria do orientador profissional, nessa 

vertente de pensamento, considerar que o que existe no indivíduo é a 

condição humana, como nos aponta Bock A.:   

“Não há nada em termos de habil idades, faculdades, 

valores,  apt idões ou tendências que nasçam com o 

ser humano. As condições biológicas hereditárias do 

homem são a sustentação de um desenvolvimento 

sócio-histórico, que lhe imprimirá possibil idades, 

habil idades, aptidões, valores e tendências 

historicamente conquistadas pela humanidade e que 

se encontram condensados nas formas culturais 

desenvolvidas pelos homens em sociedade”.  

     (Bock A., 1999a:  28,  apud Bock S.,  2002: 72)  

 

 Também compartilhar com a consideração, da mesma autora, de 

que: “O indivíduo é visto como um ser ativo, social e histórico –  É 

através do trabalho, uma atividade que é realizada pelo indivíduo 

juntamente com outros, que o ser humano mostra -se ativo ao buscar sua 

sobrevivência. Ele faz isto com outros seres humanos, o que lhe dá a 

característ ica social”. (Bock A., 1999a: 32, apud Bock S.,  2002: 72).  

Neste modelo de visão de homem, a possibilidade do sujeito que escolhe 

estar em constante processo de mudança, torna possível  a intervenção 

para a sensibilização do orientando quanto a sua realidade pr ofissional.  

Nessa alternativa, a natureza humana, as condições biológicas 

hereditárias do indivíduo, o coloca como um ser potencial com uma 

essência própria, podendo ser desenvolvida ao longo do tempo sobre as 

demandas sociais da vida. O indivíduo é entend ido como um ser 

constituído pelas relações sociais, que lhe imprimem possibilidades, 



 

ISSN 1981 -2566  

 

habilidades,  aptidões, valores e tendências historicamente conquistadas 

(condições sociais e culturais).   

 Partindo da discussão de Bock A., juntamente com Aguiar,  a 

prática da Orientação Profissional,  nos moldes em que vem sendo 

realizada junto aos alunos do EJA, acredita -se poder se constituir como 

promotora da saúde dos alunos que participam do processo, desde que, 

tem sido  procurado dar a estes a oportunidade de:  

“(. . .)  se conhecerem melhor como sujeitos 

concretos, percebendo suas identificações e 

singularidades,  percebendo e analisando suas 

determinações, ampliando e transformando, desta 

maneira, sua consciência e adquirindo assim 

melhores condições de organizar seus projetos de 

vida e especificamente, no momento, de fazer sua 

escolha profissional.” (Aguiar e Bock,1995, p.16)    

 

A partir do entendimento que o ser humano tem a possibilidade de 

modificar-se permanentemente,  de construir e transformar, sempre, sua 

identidade, deve ser considerado tanto pelo aluno, como pelo orientador 

profissional, que a forma final das idéias do orientando nunca estará 

acabada, podendo este dar continuidade sempre às suas reflexões acerca 

das temáticas relacionadas aos vários elementos d a realidade que 

determinam as escolhas profissionais.  Dessa forma, estará abrindo 

caminhos, vislumbrando com uma visão prospectiva,  o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional.   

 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

O processo de Orientação Profissional é desenvolvido com a  

coordenação de uma das autoras desse trabalho, psicóloga e orientadora 
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profissional,  por meio de uma metodologia participativa, com atividades 

diversificadas, pensadas por meio de objetivos, tais como: dinâmicas de 

grupo, atividades individuais, leitura de textos para reflexão , etc. A 

orientação é oferecida para um grupo fechado, em média com vinte 

alunos,  realizado em doze encontros semanais ,  com a duração de uma 

hora e meia, em horário anterior ao início das aulas do curso noturno  

Supletivo.  

 

 

ETAPAS DO PROCESSO 

 

 

 Autoconhecimento;  

 Escolha/Informação profissional ;  

 Tomada de decisão/ Construção de um Projeto de Futuro a curto, 

médio e longo prazo; 

 Estimulação do processo de autopercepção: viabilizar um novo espaço 

de aprendizagem para o indivíduo onde é favorecido seu processo de 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal (uma apropriação dos 

seus sentidos subjetivos:  expectativas,  valores, conflitos,  perdas,  

riscos, coragem, etc.);  

 Sensibilização do orientando quanto a uma reflexão acerca da questão 

da escolha, priorizando a escolha profissional: discussão de valores, a 

importância, a necessidade ou não do indivíduo realizar esta escolha, 

enfim, discussões e reflexões que venham a contemplar os momentos 

de escolha, a conscientização do indivíduo quanto as suas condições 

reais de existência,  e a possibilidade do início da elaboração pelo 

sujeito de um projeto de vida profissional e pessoal;  
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 Mobilização do indivíduo para desenvolver a percepção dinâmica do 

mundo do trabalho, por meio de informações sobre profissões e 

ocupações diversificadas, cursos de formação profissional de nível  

técnico e superior,  e o atual mercado de trabalho;  

 Tomada de consciência das possíveis identificações que se relacionam 

com as motivações vocacionais;  

 Desenvolvimento de um projeto profissional, a prospecção de metas a 

serem alcançadas em uma construção de carreira - Construção de um 

„Projeto de Futuro ‟  a curto, médio e longo prazo.  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DAS SESSÕES 

 

 

 Auto-apresentação do orientando para o grupo;  

 Caracterização da proposta do trabalho de orientação profissional 

(OP) e formulação do contrato de trabalho;  

 Trabalho com as expectativas de vida e do trabalho a ser 

desenvolvido;  

 Autoconhecimento;  

 Sensibilização do orientando quanto a uma reflexão acerca da qu estão 

da escolha, priorizando a escolha profissional;  

 Abordagem de temas relacionados ao mundo das profissões: “campos 

de trabalho“, “atividades profissionais” e “profissões”;  

 Informação Profissional;  

 Construção de um Projeto de Futuro a curto, médio e lon go prazo;  

 Conclusão do Projeto de Futuro e realização de síntese do processo;  

 Avaliação do processo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dos grupos que vêm vivenciando o processo de Orientação 

Profissional desde 2007, de um modo geral , muitos alunos concluem o 

processo, vivenciando com aproveitamento as etapas de 

autoconhecimento, informação profissional e tomada de decisão.  

 

Com base em registros formais,  produzidos pelos próprios 

integrantes do grupo como parte conclusiva do processo de orientação, e 

do acompanhamento e análise da autora e coordenadora do programa, os 

resultados obtidos,  até agora, mostram que os objetivos propostos vêm 

sendo alcançados, satisfatoriamente. Os orientandos vêm realizando seu 

processo de escolha profissional, definindo novas ocupações e profissões 

a serem conquistadas, cursos a serem realizados, e metas a serem 

traçadas, a curto,  médio e longo prazo.  

 

Esses alunos têm se expressado de forma a ser entendido que 

conquistaram, com a participação no programa de OP, uma ampliação da 

auto-percepção, passando a se perceber como sujeito em interação com o 

mundo; identificam características pessoais e interesses ocupacionais; 

interagem com o seu cotidiano podendo estabelecer categorias como: 

satisfação, prazer, autonomia, impedimentos, obrigações , necessidades e 

etc; percebem a escolha como parte do desenvolvimento pessoal; 

ampliaram a percepção dinâmica do mundo, entrando em contato com 

novas possibilidades ocupacionais; concretizam escolhas através da visão 

prospectiva de possíveis papéis profis sionais; e, finalmente, realizam o 

processo de escolha ocupacional, elaborando um planejamento de 
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desenvolvimento profissional e pessoal, com a prospecção de metas a 

serem alcançadas, num „Projeto de Futuro‟ a curto, médio e longo prazo.   

 

Grande parte desses alunos comunicou ter chegado à 

conscientização de que a continuidade dos estudos poderá trazer 

possibilidades de conquistas futuras, de importância para sua vida 

profissional e pessoal. Dessa forma, mesmo com a percepção de suas 

limitações geradas pela escolaridade anterior deficitária (o caso de um 

número significativo desses alunos), de contarem com uma situação 

financeira e disponibilidade de tempo, limitadas para investirem em 

alguma transformação de vida, esses indivíduos vêm demonstrando -se 

esperançosos e estimulados, a procurar meios para desenvolverem a 

conquista de novas oportunidades profissionais.  

 

Quando o trabalho é iniciado, alguns alunos já têm, em mente,  

alguma escolha para o seu futuro profissional, a partir da formatura do 

Ensino Médio. Porém, muitos mostram-se interessados em esclarecer 

dúvidas, quanto as suas reais possibilidades para a escolha de nova 

ocupação de trabalho. Em outros casos,  iniciam o processo ainda sem 

pensar sobre o caminho a seguir,  e depositam esperança na possibi lidade 

de realizar sua escolha profissional através do trabalho de OP.  

Dessa forma, os motivos da auto -apresentação dos alunos para a 

participação no programa podem ser sintetizados entre: buscar meios 

para a auto-criação de possíveis determinações (atrav és   do      processo  

reflexivo estimulado pelo programa), e para realizações de escolhas 

voltadas a sua vida de ocupação de trabalho. Pois,  entre os interesses 

atuais desses indivíduos estão: provocar mudanças e transformações no 

estilo e rotina de vida ( tanto a acadêmica como profissional) e repensar 

as possibil idades profissionais, procurar formas para sanar as 
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insatisfações quanto às atividades e si tuações de trabalho que vêem 

desenvolvendo.  

De um modo geral, quanto ao processo de Orientação Profission al, 

esses alunos demonstram ter a expectativa de, a part ir desta vivência 

proposta,  ampliar seus conhecimentos sobre as profissões,  mercado de 

trabalho atual, cursos de formação profissional, para então, decidir sobre 

a escolha de uma nova ocupação, um nov o trabalho, enfim passar a 

conhecer uma nova perspectiva de vida profissional.  

Os cursos que mais têm se destacado entre os escolhidos por esses 

orientandos para a realização de um curso de formação profissional tem 

sido: Gastronomia, Letras,  Engenharia Ambiental,  Farmácia, Pedagogia, 

Enfermagem, Psicologia, Administração, Estética e Cosmetologia,  

Radiologia, Dança, Massoterapia, Podologia, Nutrição, Direito, Serviço 

Social,  Educação Física, Construção Civil , Gestão Empresarial  e outros.  

Nas finalizações dos processos, a avaliação feita pelos 

participantes quanto a participação no processo de Orientação 

Profissional, tem trazido destaques nas colocações favoráveis (de um 

número representativo de alunos) quanto à importância do trabalho de 

orientação nessas modalidades (propondo novas reflexões quanto à 

profissão e às determinações das escolhas, com  tomada de consciência 

das considerações feitas) tem para a vida profissional e pessoal de cada 

um dessas pessoas.  

 

 

Direcionando nossa atenção para comentários f eitos por Bock, S.D. 

(2003) a respeito do que significa a escolha profissional como processo 

na realidade das nossas escolas brasileiras, nas quais o “(.. .) ensino 

profissional nunca deu muita atenção as escolhas profissionais de seus 

alunos.  Sempre tratou essa questão como secundária e,  quando o fazia,  
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restringiam-se as atividades de informação profissional por meio de 

férias e/ou palestras com profissionais (. . .)” (p.21).   

E complementando essa idéia o autor continua Bock, S.  D. (2003):   

 

                          “ A orientação profissional deveria anteceder a 

inscrição nos cursos de formação profissional de 

qualquer nível .  Não porque se esta pressupondo que 

as pessoas escolhem mal, mas porque se entende essa 

oportunidade como possibil idade de reflexão s obre o 

que está acontecendo com o indivíduo,  para se 

desmascarar o discurso de culpabil ização, para 

discutir  a possibil idade e l imites  das saídas 

individuais,  para fortalecer laços de solidariedade e 

união para a cobrança de polí t icas publ icas que 

promovam a dignidade e respeito, para ajudar na 

busca de soluções coletivas e participativas . ( . . .)  A 

orientação profissional sob estes moldes deve ser 

oferecida em escolas publicas e privadas, de 

formação profissional e geral ,  no sistema S, em 

ONGs e nas organizações sindicais ( . . .)  Afinal ,  por 

que só as classes privilegiadas podem pensar no que 

pretendem fazer?” (p.381)  

 

Assim, podemos ressaltar o quanto a escola deveria oportunizar a 

educação profissional  de forma a possibilitarem aos alunos 

desenvolverem a constituição de determinantes de escolha profissional .  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a apresentação dos resultados desse trabalho,  é nossa 

intenção promover a discussão a respeito do quanto é importante haver a  

orientação profissional na EJA. A partir de nossa experiência  

acreditamos ser de grande importância , na formação profissional destes 

alunos, o oferecimento da prática da Orientação Profissional ,  como uma 

contribuição da preparação do aluno no favorecimento da sua escolha 

profissional ou ocupacional . Representa uma relevante possibilidade de 

intervenção efetiva ,  socializadora, e promotora de cidadania  –  uma 
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proposta como polí tica social, retirando o atributo de privil égio de 

classe, dando direito a todos a educação profissional independente da 

escolaridade.  
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 A constatação das autoras, em suas experiências profissionais, em diferentes 

níveis de ensino, de que, no cotidiano escolar, alunos e professores, historicamente 

constituídos, se expressam numa integração permanente de pensamentos, sentimentos e 

movimentos, levou-as a buscar respaldo em pesquisas sobre o tema afetividade e 

aprendizagem. Nesse sentido, três pesquisas foram desenvolvidas e serão visitadas: uma 

com alunos/as de 1ª série do Ensino Fundamental, e duas com professores/as – da 3ª e 4ª 

série do Ensino Fundamental e da licenciatura em Pedagogia. 

 A opção para clarear o conceito de afetividade e iluminar os dados das pesquisas 

recaiu sobre a teoria de desenvolvimento de Henri Wallon (1975, 1995). Para esse autor, 

afetividade refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo 

mundo externo/interno, sempre acompanhada de sensações ligadas a tonalidades 
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agradáveis ou desagradáveis. A teoria aponta três momentos marcantes, sucessivos na 

evolução da afetividade: emoção, sentimento e paixão. Os três resultam de fatores 

orgânicos e sociais, e correspondem a configurações diferentes: na emoção há o 

predomínio de ativação fisiológica, no sentimento da ativação representacional e na 

paixão ativação de autocontrole.  

 Cumpre observar que na teoria walloniana, o eixo principal é a integração em 

dois níveis: organismo-meio e integração entre os domínios funcionais: afetividade, ato 

motor, cognição e pessoa.  

 Ao focalizar o meio como um dos conceitos fundamentais no contexto no qual 

está inserido, a escola adquire um papel fundamental para o desenvolvimento do aluno e 

do professor. Sobre a importância do meio, afirma Wallon: 

 
O meio é um complemento indispensável ao ser vivo. Ele deverá 

corresponder a suas necessidades e a suas aptidões sensório-motoras 

e, depois, psicomotoras... 

Não é menos verdadeiro que a sociedade coloca o homem em 

presença de novos meios, novas necessidades e novos recursos que 

aumentam possibilidades de evolução e diferenciação individual. A 

constituição biológica da criança, ao nascer, não será a única lei de 

seu destino posterior. Seus efeitos podem ser amplamente 

transformados pelas circunstâncias de sua existência, da qual não se 

exclui uma possibilidade de escolha pessoal... Os meios em que vive 

a criança e aqueles com que ela sonha constituem a “fôrma” que 

amolda a sua pessoa. Não se trata de uma marca aceita passivamente. 

(Wallon, 1975: 164,165,167) 

 

 Quanto à integração afetiva-cognitiva-motora refere-se Wallon: “As 

necessidades de descrição obrigam a tratar separadamente alguns grandes conjuntos 

funcionais, o que não deixa de ser um artifício...” (Wallon, 1995:131). 

 Os grandes conjuntos ou domínios funcionais a que se refere: afetividade, ato 

motor, conhecimento e pessoa são, portanto, constructos de que a teoria se vale para 

explicar o psiquismo, para explicar didaticamente o que é inseparável: a pessoa.  

 O conjunto afetivo oferece as funções responsáveis pelas emoções, sentimentos 

e pela paixão. 
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 O conjunto ato-motor oferece a possibilidade de deslocamento do corpo no 

tempo e no espaço, as reações posturais que garantem o equilíbrio corporal, bem como o 

apoio tônico para as emoções e sentimentos se expressarem.  

 O conjunto cognitivo oferece um conjunto de funções que permitem a aquisição 

e manutenção do conhecimento por meio de imagens, noções, idéias e representações. É 

ele que permite ainda registrar e rever o passado, fixar e analisar o presente e projetar 

futuros possíveis e imaginários.  

 O quarto conjunto funcional – a pessoa – expressa a integração em todas as suas 

inúmeras possibilidades. 

 Situada, em linhas muito amplas, a teoria psicogenética de Henri Wallon, 

seguem as pesquisas, com a ressalva de que, embora a afetividade tenha sido o foco 

desencadeador das mesmas, em nenhum momento se perdeu de vista a integração dos 

conjuntos funcionais.  

Saud (2005) buscou conhecer os sentimentos de alunos e alunas da então 1º série 

do Ensino Fundamental(atualmente 2º ano) em relação às experiências vividas neste 

contexto, identificando também suas situações provocadoras.  

O interesse em desenvolver a pesquisa para atingir esse objetivo, tendo como 

sujeitos participantes crianças de 6 e 7 anos, deu-se em função de experiências vividas 

pela pesquisadora, cuja atuação profissional como Coordenadora Pedagógica de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental permitiu suscitar algumas questões: as 

crianças, ao terminarem a Educação Infantil estão preparadas emocionalmente para 

enfrentar as novas e diferentes formas de organização escolar iniciadas na 1º serie? Não 

seria a forma de organização escolar que deveria adequar-se às necessidades dos alunos, 

segundo seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor? Os professores têm 

considerado as necessidades de ordem afetiva dos alunos ao planejarem as atividades 

realizadas em sala de aula? Como conhecer essas necessidades? À luz somente das 

teorias do desenvolvimento? Não seriam as crianças capazes de expressar verbalmente 

aquilo que gostariam de encontrar ao ingressarem no Ensino Fundamental? Conhecer o 

que sentem esses alunos e alunas ao vivenciarem a 1º série não nos ajudaria a melhor 
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entender as suas necessidades? Conhecer os sentimentos dos alunos e alunas, buscando 

refletir sobre a importância da afetividade no processo ensino-aprendizagem, não seria 

um caminho propício para o aperfeiçoamento e o enriquecimento do trabalho 

pedagógico?  

Ainda que não se tenha pretendido a responder a todas essas perguntas, refletir 

sobre elas foi fundamental para se chegar à definição do objetivo proposto. Conhecer os 

sentimentos desses alunos e alunas, identificando as situações que os provocaram, 

permitiu que se repensasse o jeito adulto de pensar e praticar escola, uma vez que 

puderam ser evidenciadas situações que facilitam (ou não) o processo ensino-

aprendizado.    

A natureza do problema da pesquisa exigiu ouvir os participantes e a entrevista 

semi-estruturada foi o instrumento utilizado para a coleta de dados, que aconteceu nos 

meses de agosto e setembro de 2004, em uma escola particular do interior do estado de 

São Paulo, com alunos de duas classes de 1º série do Ensino Fundamental. A seleção de 

alunos deu-se por meio de sorteio e os mesmos foram separados em grupos de meninos 

e meninas. Foram entrevistados oito grupos de quatro alunos cada, sendo selecionados 

para este estudo quatro deles: dois grupos de meninos e dois de meninas.  

As entrevistas realizaram-se numa sala de aula da escola, no mesmo período em 

que estudavam os (as) alunos (as) e tiveram duração média de trinta minutos. Antes de 

iniciá-las foi explicado às crianças o que seria feito ali, bem como o objetivo da 

pesquisadora, de forma que as mesmas  pudessem compreender. As crianças 

experimentaram os gravadores falando livremente, ouvindo,  em seguida, suas próprias 

vozes e observando a necessidade de se falar alto para que a gravação fosse ouvida com 

clareza. Foram feitos então alguns “combinados”: esperar a vez de falar, procurar não 

interromper o colega que estiver falando, não arrastar carteiras e mesas da sala, entre 

outros. Embora não tenha sido possível cumprir os combinados à risca, a conversa 

prévia com os participantes facilitou um pouco mais o trabalho.  

Acompanhar as crianças ao longo das entrevistas não foi tarefa fácil e exigiu da 

pesquisadora atenção e habilidade para não perder o foco pretendido. Embora tenha sido 
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elaborado previamente um mesmo roteiro para orientar as entrevistas, cada grupo 

conduziu-a por caminhos próprios e particulares. Segundo esse roteiro, inicialmente foi 

apresentada ao grupo uma questão abrangente com o objetivo de deixar que as crianças 

falassem à vontade sobre a 1º série; outras questões, também abertas, foram preparadas 

para, se não abordadas espontaneamente, serem inseridas ao longo da entrevista.  

Em alguns momentos das entrevistas, houve a necessidade de “ajustar” os 

interesses da entrevistadora e a condução dada pelas crianças à conversa, sem que, com 

isso, houvesse interferência na espontaneidade das crianças, aspecto este, essencial para 

o propósito a que o instrumento se destina. É importante ressaltar também que “a 

criança não nos fala somente recorrendo à linguagem articulada, mas com o seu corpo 

inteiro” (Arfouilloux, 1976: 43), exprimindo assim seus estados afetivos e sentimentos e 

estar atenta a esses aspectos foi fundamental nesse processo de coleta de dados.  

 As entrevistas foram gravadas em áudio, com utilização de dois gravadores e, 

posteriormente, transcritas pala própria pesquisadora. 

Os alunos e alunas participantes deste estudo expressaram em seus relatos 

muitos sentimentos de tonalidade agradável referentes às suas vivências no contexto da 

1º série, em oposição a alguns de tonalidade desagradáveis. As crianças apresentaram-se 

bastante motivadas em cursar a 1º série, tanto no início do ano como ao longo dos 

meses de aula, até o momento da realização das entrevistas. Conclui-se que os 

sentimentos que aí predominam são de tonalidade agradável, garantindo essa motivação.  

Essa primeira conclusão não exclui, no entanto, a necessidade de refletir sobre 

os sentimentos de tonalidade desagradável identificados e suas situações provocadoras, 

para que se possa, cada vez mais, corresponder às necessidades, possibilidades e 

capacidades dos alunos e alunas.  

Os sentimentos revelados em relação à 1º série mostram que essas crianças 

encontram-se abertas ao conhecimento, às relações interpessoais, valorizando a escola, a 

professora e os colegas, e estão com muita vontade de aprender. O ingresso nessa série 

vem ao encontro dessas necessidades e apresenta-se como possibilidade concreta de 

desenvolvimento da pessoa do (a) aluno (a). 



 

                                                                                                                                            

 

6 

 A alegria é um sentimento muito presente nos relatos das crianças. Nas situações 

relacionadas à professora, falam em alegria, prazer, satisfação quando ela: 

 utiliza estratégias que permitem locomoção e movimento; 

 propõe a manipulação de material didático para o ensino; 

 utiliza histórias em diferentes contextos de aula, com a finalidade de trabalhar a 

leitura, a escrita e a interpretação oral. 

Sentimentos como respeito, simpatia, confiança, segurança, carinho, admiração, 

tranqüilidade e amizade foram referidos quanto: 

 ao jeito da professora, ao modo como ela se relaciona com alunos e alunas, na sala 

de aula; 

 à sua competência profissional, quanto a “explicar direitinho”, “corrigir 

trabalhando”, “deixar tempo para fazer”; 

 ao fato de a professora lembrar-se do aniversário e estabelecer contato com eles 

quando eram da Educação Infantil. 

Saudade também aparece, numa mistura de carinho e admiração. 

 Apesar de os sentimentos de tonalidade agradável serem os mais numerosos, 

também aparecem os de tonalidade desagradável. Tanto meninos como meninas 

disseram sentir medo quando a professora fica brava e “xinga”; ficam tristes, chateados 

quando a professora os muda de lugar, para evitar conversas; quando ficam sem recreio; 

quando a professora “prefere” as meninas. Uma coisa que não gostam “mesmo” é que a 

professora falte à escola.  

 Com referência à 1ª série que estão cursando, as crianças relatam sentimentos 

ambivalentes no início do ano letivo: felicidade, euforia, alegria e também ansiedade, 

desconfiança.  

 Calil (2005) realizou uma investigação para identificar quais são os sentimentos 

experimentados por professores do Ensino Fundamental no dia-a-dia da sala de aula e 

quais são as situações indutoras desses sentimentos.  

Utilizou entrevistas semi-estruturadas sobre experiências do professor durante as 

atividades diárias de sala de aula. Teve, como participantes, uma professora de 3ª série 
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polivalente e uma professora de 4ª série do Ensino Fundamental, que leciona 

Matemática e Ciências, de uma escola pública estadual. Estas séries foram escolhidas 

porque nelas os professores são polivalentes (ministram todas as disciplinas) ou, no 

máximo, duas professoras lecionam por área de conhecimento (Português e História e 

Geografia; Matemática e Ciências Naturais), o que torna a relação mais constante e 

aproxima professor e alunos. O grupo classe não varia, o que proporciona regularidade 

aos encontros e, consequentemente, oferece condições mais propícias a um vínculo mais 

estreito entre os atores na sala de aula e um processo ensino-aprendizagem mais 

produtivo. 

Procurou enfatizar o dia-a-dia na sala de aula porque é a hora e o local em que se 

revelam os sentimentos componentes da docência. Para tanto foram indagadas sobre: 

como a professora inicia o seu dia? Quais sentimentos e emoções são experimentados 

durante esse dia?  Como termina o seu dia?  Como se sente na escola?  Como se sente 

na profissão? 

Os resultados apontaram sentimentos positivos e negativos, na construção da 

relação professor-aluno; revelaram sentimentos das professoras que extrapolaram a 

esfera da sala de aula tais como: o governo, a família dos alunos, a direção da escola e, 

sobretudo, indicaram a necessidade de trabalhos de formação inicial e continuada que 

desenvolvam a capacidade dos professores em lidar com a afetividade que permeia a 

docência.  

A trajetória profissional destas duas professoras permite perceber que, apesar 

dos pontos de convergência entre seus sentimentos – desejo e satisfação pela docência – 

aparecem sentimentos que as diferenciam, o que caracteriza a singularidade de cada 

uma: a mesma atividade foi vista por uma delas como de grande satisfação e por outra 

como de puro desgaste, incluindo o desgaste físico. 

Ao relatarem situações de sala de aula no seu início e ao final do dia, 

expressaram sentimentos que transcenderam esse espaço físico e ampliaram o olhar para 

tantas outras esferas, ou na denominação de Wallon, tantos outros que constituíram a 
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pessoa das professoras: o Outro-escola, o Outro-colegas, o Outro-direção, o Outro-

família dos alunos, o Outro-governo, revelando o desejo de serem valorizadas 

socialmente, serem valorizadas pelas famílias dos alunos, terem seu trabalho 

reconhecido  perante seus próprios colegas. 

Os seguintes sentimentos: satisfação,  fascinação, querer bem, confiança, 

gratidão aparecem nas duas professoras, como modalidades de prazer por exercer a 

docência. À alegria correspondem a esperança, o desejo, a motivação e a empolgação 

pela profissão. 

Embora os sentimentos negativos tenham aparecido com maior freqüência na 

fala das duas professoras como desvalorização, tristeza, medo, fraqueza, impotência, 

mágoa, insegurança, etc...o sentimento raiva, apareceu duas vezes apenas, talvez porque 

não seja “politicamente correto” sentir raiva quando se está em contato com crianças, 

embora elas a provoquem. 

Sentimentos referentes à tristeza, tais como fracasso e impotência, foram 

mencionados com maior freqüência do que os sentimentos positivos. Contudo, uma 

delas revela que “nasceu para ser professora”  e outra que termina seu dia “com vontade 

de trabalhar no dia seguinte”, revelando que apesar dos sentimentos negativos, ainda há 

ânimo, entusiasmo para continuarem a ser professoras e se identificarem profundamente 

com a profissão.  

Os estilos das professoras interferem sobremaneira em seu trabalho, no modo 

como conduzem o processo ensino e aprendizagem. Uma tem preocupação em ensinar a 

todos os alunos, variando estratégias de ensino, procurando observá-los o máximo 

possível, a fim de saber como se desenvolve sua aprendizagem, bem como planeja as 

aulas e proporciona também momentos de trabalhos em grupo na sala de aula.  

Outra também planeja suas aulas, busca atividades em diversas fontes, mas na 4ª 

série A, sala de sua preferência, inicia seu dia com prazer, a aula discorre num clima 

harmonioso e amistoso entre a professora e os alunos, o que não acontece na 4ª B, onde 
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a professora manifesta resistência para com os alunos e onde qualquer ocorrência 

desagradável é sempre culpa deles. 

Entretanto, nenhum desses sentimentos negativos desabona o prazer de ser 

professora, pois ambas relatam indutores de sentimentos negativos que interferem na 

profissão, sem contudo, fazerem restrições a ela. 

A afetividade vivenciada na relação professora e alunos alimenta e motiva as 

professoras a planejarem suas aulas, a variarem estratégias, a preocuparem-se com seus 

alunos não apenas com o momento em que estão aprendendo, sob sua responsabilidade, 

mas também sobre como chegam de suas casas, o que trouxeram de “bagagem 

emocional” para aquele dia de aula. 

Envolvem-se com os alunos numa tentativa de atingi-los não somente na 

dimensão cognitiva, função da escola de gerar e construir conhecimento, mas de aliar à 

essa dimensão o vértice afetivo, com suporte para desempenho satisfatório de 

aprendizagem.  

Por ser uma profissão relacional, o outro assume grande importância na 

constituição dessas professoras e o reconhecimento e valorização do seu trabalho pelo 

outro significa estímulo e, conseqüentemente, suscita sentimentos positivos. 

Nos seus relatos, as duas professoras expressam a compreensão do 

entrelaçamento entre afetividade e cognição, mas expressam também sua dificuldade 

em expressarem seus próprios sentimentos e em compartilhar sentimentos de seus pares. 

Percebem que trazem para a sala de aula solicitações emocionais desgastantes tanto do 

sistema educacional como da sociedade. 

Mortarello (2008) estudou a relação, na atividade docente, de professores de um 

curso de pedagogia com o computador. Partiu do pressuposto que, no Brasil, a maioria 

dos jovens terá, apenas no âmbito escolar, a oportunidade de utilizar o computador e 

acessar a Internet, fontes inesgotáveis de informações, fato que evidencia a importância 

do papel da educação tecnológica no processo de formação desses jovens, para que, 

então, esse momento de acesso à informação aconteça de forma eficiente, consciente e 

crítica. No entanto, apenas acessar as informações não é suficiente. Segundo Kenski 
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(2004), também é necessária a conversão dessas informações em conhecimento e, para 

isso, é preciso interação, reflexão, discussão, crítica e ponderações, processo que é mais 

facilmente conduzido quando compartilhado com outras pessoas.  

Torna-se crucial, portanto, que os cursos de formação de professores, dêem 

atenção à formação para o domínio instrumental dos recursos tecnológicos, 

fundamentais para a geração de novos conhecimentos e, além disso, espera-se que a 

barreira do domínio instrumental seja vencida, e que esses cursos, também, ofereçam 

direcionamento para formar um professor mediador, que viabilize o processo de 

aprendizagem por meio do acesso à informação intermediado pelo computador. Espera-

se, também, que esse professor seja capaz de ajudar o aluno a escolher informações 

valiosas e a compreendê-las de forma mais abrangente e profunda; e a tornar 

significativas essas informações.  

Os participantes da pesquisa foram professores universitários do curso de 

pedagogia de uma faculdade da região metropolitana de São Paulo. Todos os 

professores do curso de pedagogia foram convidados a participar da pesquisa; o 

procedimento utilizado para o levantamento de dados foi um depoimento escrito, sob a 

seguinte comanda: "Qual sua relação com o computador em seu trabalho docente, 

ontem, hoje e amanhã? Se possível, ilustre com descrição de situações.". 

No decorrer do processo de levantamento de dados, constatou-se a necessidade 

de um segundo depoimento, desta vez oral, com o propósito de aprofundamento e 

compreensão das emoções e sentimentos, revelados pelo próprio sujeito em seu 

depoimento escrito.  

Nesse processo de produção de informações, várias visitas à instituição de 

ensino foram realizadas, e nessas ocasiões foram realizadas de observações 

impressionistas, também utilizadas no decorrer do trabalho. São observações 

impressionistas, pois não foram observações sistemáticas com dia, hora e local 

determinado; essas observações aconteceram em todos os momentos em que se esteve 

na instituição. Nelas se observaram os ambientes, tais como: salas de aula, laboratórios 

de informática, sala dos professores. 
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O primeiro passo para o tratamento dos dados levantados a partir dos 

depoimentos escritos, foi a elaboração de um quadro, subdividido em três colunas: 

ontem, hoje e amanhã, conforme comanda da pesquisa. No quadro, os relatos foram 

separados em trechos, que foram sendo classificados de acordo com seu conteúdo e 

identificados por temas. Igual tratamento foi dado ao depoimento oral. 

A junção dos dois depoimentos permitiu a elaboração um quadro único com as 

seguintes colunas: tema, depoimento escrito, emoções e sentimentos revelados pelo 

professor, situações indutoras apresentadas pelo professor. 

Desta forma, os dois depoimentos, escrito e oral, estavam separados em trechos 

e, estes, identificados por temas, que deram origem às categorias utilizadas para análise:  

 computador, ontem, hoje e amanhã; 

 trajetória de formação; 

 trajetória profissional; 

 processo de aprendizagem para uso do computador;  

 utilização do computador na atividade profissional. 

Como já esclarecido, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a relação, na 

atividade docente, de professores de um curso de pedagogia com o computador, e para 

analisar essa relação na atividade docente, fez-se necessário, também, conhecer e 

analisar a presença do computador em outros momentos da vida desses professores. 

 Na primeira categoria – computador, ontem, hoje e amanhã - algo que ficou 

muito marcante, nos depoimentos, foi a diferença de convivência, de uma geração para 

outra, com as questões relacionadas com a utilização das TIC. 

A professora Íris fez o seguinte relato sobre essa questão: 

eu acho que para a minha geração o computador veio um pouco mais 

tarde [...] talvez seja mesmo mais difícil, ou porque a pessoa teve a 

trajetória dela vivendo sem, então ela acha que se foi possível viver 

sem, eu continuo a viver sem.[...]  
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 A professora Elena fala, também, sobre suas dificuldades e as justifica, devido a 

sua idade, “A gente quando é mais de idade e começa a mexer no computador, você 

perde tudo, é uma coisa incrível, como some! Você não acha mais de jeito nenhum!”. 

Observou-se, também, que apesar das dificuldades encontradas, os professores 

tornaram-se usuários freqüentes do computador, do ponto de vista da professora 

Maristela, trata-se de uma possibilidade de uso fantástica que pode proporcionar maior 

comodidade e liberdade às pessoas. 

 

É uma coisa assim, que eu não sei o que estar por vir. De repente, 

você pode até fazer coisas fantásticas que você não consegue prever. 

[...] Então o micro, ele é uma coisa, que é uma libertação, é uma 

ocupação, ele é uma coisa que te ocupa a cabeça, que te permite fazer 

coisas, criar. 

 

Pode-se observar, portanto que os professores mostraram que em relação ao 

computador, eles tentam vencer as limitações provenientes de sua geração, ampliando 

não só a utilização dos recursos, mas também apostando em utilizá-los cada vez mais no 

futuro.  

Quanto à trajetória de formação foi possível observar que a mesma impulsionou 

os professores entrevistados a ampliar o uso do computador. 

A professora Íris, assim como outros professores entrevistados, foi exigida a 

usar o computador no decorrer da sua trajetória de formação, “Na época da pós-

graduação, ai meu Deus! Tabelas, gráficos e outras coisinhas. Não fiz sozinha. Quem 

me ajudou foi meu marido”. 

Apesar do uso do computador durante a trajetória de formação estar relacionado 

a uma exigência, os professores relataram que conseguiram alcançar seus objetivos e, 

até mesmo, ampliar a utilização do computador para atividades e momentos além dos 

exigidos. 

Já na trajetória profissional destaca-se o depoimento da professora Elena. 

 

Então a gente começou a estudar e trabalhar, a pessoa que nos 

orientava pediu que a gente começasse a criar alguma atividade que 
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pudesse levar os alunos ao laboratório. [...], foi então que eu comecei 

a aprender! Nossa que dificuldade! [...] eu realmente fiquei muito 

ansiosa, [...] Eu aprendi de teimosa, porque eu não fui fazer nenhum 

curso, meu curso foram meus filhos. 

 

Os relatos mostram que as dificuldades estiveram presentes, mas que foram sendo 

superadas. 

Já os depoimentos a respeito do processo de formação para uso do computador 

desencadearam o relato de muitos afetos, agradáveis e desagradáveis e suas situações 

indutoras, como esse da professora Elena, a qual conta como foi a ajuda de outras 

pessoas em seu processo de aprendizagem. 

 

[...] Ele (o filho) me falava _ “mãe você não vai aprender?”, então eu 

ia, mas eu tinha muita dificuldade. Eu peguei uma agenda e tudo que 

ele me explicava eu anotava, porque eu esquecia. [...] eu ficava 

ligando para ele _ “E agora! Olha sumiu! O que aconteceu? O que eu 

faço? Como é que eu continuo?” [...] Não foi uma coisa de um dia 

para o outro não. 

 

Muito semelhante ao processo de aprendizagem da professora Elena, foi o 

processo de aprendizagem da professora Íris que, além da aprendizagem ser provocada 

pela exigência profissional, “eu aprendo quando surge a necessidade profissional”, ela 

também teve, nos filhos, seus principais auxiliadores e “professores”, “tem coisas que, 

por exemplo, eles (os filhos) se recusam a me ensinar, porque eles já ensinaram uma 

vez[...]” 

Aqui os fios condutores dos depoimentos foram: a exigência de uso, profissional 

e/ou acadêmica; a necessidade de aprender; a presença do outro como formador; e a 

satisfação em aprender e utilizar, como disse a professora Maristela: “Agora, eu me 

sinto feliz cada vez que eu aprendo uma coisa, eu gosto de usar, mas eu não sou o 

supra-sumo.” 

Em relação à utilização do computador na atividade docente os depoimentos 

expressaram também sentimentos de tonalidades desagradáveis, como para professora 

Elena: foi um momento de muita ansiedade, porque os alunos aprendiam muito rápido e 
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ela ainda não dominava o uso do computador.Ao mencionar suas expectativas sobre a 

utilização do computador. 

 Os depoimentos dos professores mostram que os desafios para utilização do 

computador na atividade docente ultrapassam as questões técnicas e, também, as 

questões afetivas que poderiam motivá-los, e esbarram em questões, como: capacitação 

profissional, condição de trabalho e o gerenciamento de projetos, que poderiam 

favorecer a aproximação dos professores ao uso pedagógico da ferramenta. Mostram 

também que os professores participantes da pesquisa estão, totalmente, preparados para 

incorporar o uso pedagógico do computador em sua atividade docente. No entanto, 

permitem afirmar que, caso sejam mais exigidos, ele poderão responder positivamente, 

pois se mostraram capazes de, em diferentes momentos de sua trajetória, ultrapassar as 

dificuldades e alcançar os resultados esperados, com dificuldade, sofrimento, angústia e 

com a ajuda do outro; mas, ao final, com alegria pelo resultado alcançado. 

 As pesquisas relatadas ressaltam a importância de vínculos positivos nas 

relações professor-aluno; ressaltam que tanto alunos-crianças como professores-adultos 

desejam relações interpessoais satisfatórias, que atendam suas necessidades. Ressaltam 

que, embora se tenha focalizado a sala de aula, professores e alunos não estão 

protegidos dos sentimentos provocados por situações externas à sala de aula e à escola. 

 À guisa de conclusão, as pesquisas ratificam o pressuposto das autoras de que 

um clima de afetividade tem impacto no desempenho de alunos e professores. O que 

leva a refletir sobre a necessidade de se pensar em intervenções ao nível das interações 

no contexto escolar. Se estas forem praticadas em sentido positivo, as possibilidades de 

crianças, jovens e adultos serão potencializadas. 
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A obra de Piaget é extremamente conhecida no que se refere à construção da 

lógica do pensamento e pouco sobre a dimensão afetiva. É verdade que Piaget se 

dedicou de forma restrita ao campo da afetividade, mas suas idéias a esse respeito são 

muito interessantes e contribuíram para a discussão sobre a superação da dicotomia 

entre inteligência e afetividade. 

Piaget (1954/1994) considera a afetividade como a energética da ação sendo ela 

fundamental para o funcionamento da inteligência, mas ressalta que não modifica a 

estrutura da mesma. A afetividade é a mola propulsora de todo tipo de atividade, em 

outros termos, afetividade é a energia que impulsiona a ação. 

Segundo o autor, o aspecto cognitivo e afetivo tem influência mútua, uma vez 

que um não pode funcionar sem o outro, sendo indissociáveis. Em sua visão, não é 

possível separar, na ação, ambas as dimensões, ou seja, em “toda conduta, seja qual for, 

contêm necessariamente estes dois aspectos: o cognitivo e o afetivo” (Piaget, 

1954/1994, p. 288). 

Outra idéia central é o paralelismo entre o desenvolvimento afetivo e a evolução 

do pensamento. Para cada construção cognitiva, há uma construção afetiva e, portanto, 

ambas possuem uma gênese e pode-se dizer que além de ser coerente com sua teoria 

construtivista, essa hipótese traz uma nova explicação sobre a dimensão afetiva que 

também evolui no desenvolvimento. 

Ao se analisar esta questão, considera-se de grande importância para os 

educadores (pais, professores e profissionais ligados ao ensino), que devem se 

responsabilizar não apenas pelo desenvolvimento dos aspectos cognitivos, mas também 
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dos aspectos afetivos sem desconsiderar, é claro, das outras dimensões como a moral e a 

social. 

Além da indissociabilidade, do paralelismo, Piaget explica que ambos são 

complementares em toda a atividade psíquica e não constituem duas realidades 

independentes. No entanto, acredita que a inteligência não pode explicar o afeto e vice-

versa. 

Piaget (1094/1994) ao explicar e defender a sua idéia sobre as relações entre 

afetividade e inteligência analisa duas interpretações que ainda hoje estão presentes nas 

crenças e concepções de alguns educadores (pais e professores) e profissionais. Uma 

delas é de que o conhecimento e as operações cognitivas seriam resultantes da 

afetividade ou vice-versa e a outra é que a afetividade pode intervir na inteligência 

acelerando-a ou retardando-a. 

O autor não aceita a primeira interpretação. Defende a correspondência, o 

paralelismo e refuta a idéia de sucessão, de precedência. Concorda com a segunda 

interpretação com a ressalva de que o afeto não modifica, constrói ou destrói as 

estruturas da inteligência. Para ele, ambos são de natureza diferente. O afeto consiste na 

energética, no motor da ação, enquanto que a inteligência na estruturação, na 

organização. Qualquer que seja a ação, necessita dos instrumentos da inteligência para 

conseguir atingir o objetivo, a meta, mas necessita também de algo que mobilize o 

sujeito em direção deste objetivo, o autor chama isso de afetividade.   

Ramozzi-Chiarottino (2002) ao analisar as relações entre razão e emoção em seu 

processo histórico, faz uma síntese interessante: “os poetas intuíram e captaram de 

forma imediata os segredos da natureza humana; os filósofos procuraram explicá-los 

teoricamente e Freud e Piaget criaram modelos, cada um a seu modo” (p. 44-45). 

Devido à riqueza das idéias de Piaget a respeito da afetividade, alguns 

pesquisadores da atualidade têm buscado compreendê-la empiricamente. O objetivo 

principal da presente discussão é apresentar diferentes formas de investigação da 

afetividade nesta perspectiva teórica. Para a análise três estudos foram propostos e serão 

descritos a seguir. 
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Estudo 1 - Afetividade em escolares com e sem queixa de dificuldade de 

aprendizagem 

 

Afetividade e inteligência têm sido compreendidas atualmente como dois 

aspectos inseparáveis. Embora essa afirmação seja consensual entre os estudiosos da 

atualidade, encontram-se mais estudos de cunho teórico que empírico a esse respeito 

(Martinelli, 2001; J. Oliveira, 2001; De Souza, 2003; Araújo, 2003). 

 No âmbito escolar, principalmente no que se refere à aprendizagem, ainda se 

encontram concepções que privilegiam um aspecto em detrimento de outro, como se o 

aluno pudesse ser separado em duas áreas: a afetiva e a cognitiva. Essa visão restrita 

influencia na compreensão que se tem sobre a aprendizagem e sobre as dificuldades de 

aprendizagem. 

 Os problemas de aprendizagem são de fato difíceis de serem compreendidos, 

principalmente por serem de causa multifatorial (Pain, 1985; Fonseca, 1995). No 

entanto, para se avançar na compreensão do não aprender, um primeiro passo é olhar 

para a criança em sua totalidade afetiva e cognitiva, conforme sugere a teoria 

piagetiana, ao considerar a afetividade e a inteligência como aspectos inseparáveis, 

irredutíveis e complementares da conduta humana. Alguns estudos (Zaia, 1996; Dolle e 

Belano, 1999), se dedicaram a analisar os aspectos cognitivos das dificuldades de 

aprendizagem nesta perspectiva teórica. Acredita-se que estudos empíricos são 

necessários para compreender as relações teóricas sobre o aspecto afetivo. Além disso, 

abordar afetividade numa perspectiva piagetiana, abre caminhos para a adoção de 

condutas mais adequadas quando se fala do desenvolvimento integral da criança no 

ambiente escolar. 

 O presente estudo se enquadra numa metodologia qualitativa cujo objetivo foi 

avaliar aspectos afetivos da conduta de escolares com e sem queixa de dificuldade de 

aprendizagem (DA). 

 Foram indicados pela professora, mediante uma entrevista, 12 participantes de 

uma 3
a
 série (N=30) do ensino fundamental de uma escola municipal do interior do 
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estado de São Paulo. Os participantes foram divididos em dois grupos: Grupo 1 (N=6) 

com queixa de DA e o Grupo 2 (N=6) sem queixa de DA. A idade dos participantes 

variou de 9 anos e 1 mês a 10 anos e 10 meses. 

 A coleta de dados foi realizada por meio de duas situações: observação das 

crianças nas tarefas escolares propostas pela professora (Português e Matemática) e 

observação em atividades lúdicas com jogos de regras (Kalah, Descubra o Animal, 

Pirâmide, Sobe e Desce, Matix, Pingo no I, Imagem e Ação e Cilada). 

 Após a indicação da professora todos os procedimentos éticos foram realizados. 

A observação das crianças que fizeram parte da pesquisa foi feita em sala de aula com a 

turma toda por acreditarmos que os aspectos afetivos possam aparecer em situações 

espontâneas da criança. No total foram seis observações.  

 A partir dos dados coletados nas observações feitas em sala de aula, quer das 

tarefas escolares quer das situações lúdicas, foram criadas categorias de análise 

inspiradas em Ribeiro (2001) com o objetivo de analisar os aspectos afetivos da 

conduta, sendo elas: envolvimento, concentração, flexibilidade, tolerância à frustração, 

cooperação e tranqüilidade. 

 Os aspectos afetivos da conduta apresentados pelos participantes foram 

categorizados e posteriormente pontuados, a fim de encontrar um perfil das crianças 

estudadas. A etapa de categorização foi realizada por dois juízes e no caso de 

discordância solicitou-se o julgamento de um terceiro. 

Foi atribuída pontuação positiva (+) quando as condutas observadas nas 

atividades lúdicas e escolares denotavam aspectos afetivos positivos presentes (P = 

presença da conduta afetiva positiva). Pontuação intermediária (+/-) quando as 

características afetivas se apresentavam de maneira parcial (PP = presença parcial da 

conduta positiva) e pontuação negativa (-) quando denotavam ausência de afetos 

positivos (A = ausência de conduta afetiva positiva). Os participantes que obtiveram 

pontuação positiva predominante foram classificados com o Perfil A; os que obtiveram 

predominantemente pontuação intermediária foram classificadas com o Perfil B e Perfil 

C, os que apresentavam predomínio de pontuação negativa, ou seja, ausência de 
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condutas positivas. O Perfil A, denominado perfil de afeto positivo, consiste em 

apresentar aspectos afetivos predominantemente positivos. O Perfil B, denominado 

perfil intermediário, consiste em apresentar aspectos ora positivos, ora ausência de 

afetos positivos e o Perfil C, denominado afeto negativo, consiste em apresentar 

predominantemente ausência de afetos positivos. 

 As condutas afetivas de cada participante foram pontuadas nas seis observações. 

Optou-se por colocar as que mais apareceram, permitindo caracterizar melhor as 

crianças. O Quadro 1 a seguir reúne a pontuação e o perfil correspondente dos 

participantes com e sem queixa de dificuldade de aprendizagem nas atividades 

escolares. 

 

Quadro 1 - Perfil dos participantes com e sem queixa de dificuldade de aprendizagem 

nas atividades escolares. 

 

Participantes 

com DA 

(Grupo 1) 

Pontuação 
Perfil 

Participantes 

sem DA 

(Grupo 2) 

Pontuação 
Perfil 

P PP A P PP A 

Bru (10;10) 1 0 5 Perfil C Ala (9;11) 6 0 0 Perfil A 

Cla (10;3) 0 4 2 Perfil B Ali (9;1) 6 0 0 Perfil A 

Eli (10;2) 0 1 5 Perfil C Bla (9;6) 6 0 0 Perfil A 

Gui (10;8) 1 2 3 Perfil C Cai (10;1) 6 0 0 Perfil A 

Jul (9;4) 1 1 4 Perfil C Gab (9;6) 6 0 0 Perfil A 

Raf (9;3) 0 0 6 Perfil C Mat (9;7) 6 0 0 Perfil A 
Legenda: P – Presença da conduta afetiva positiva; PP – presença parcial da conduta afetiva positiva; A – 

ausência da conduta afetiva positiva. 

 

 No Grupo 1 predominou o Perfil C, enquanto que no Grupo 2 todas as crianças 

apresentaram Perfil A.  

 A seguir procede-se à análise dos aspectos afetivos da conduta nas atividades 

lúdicas para que se possa fazer uma comparação dos perfis dos participantes nessas 

situações e nas situações de tarefas escolares. O Quadro 2 organiza os resultados 

encontrados. 
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Quadro 2 - Perfil dos participantes com e sem queixa de dificuldade de aprendizagem 

nas atividades lúdicas. 

 

Participantes 

com DA 

(Grupo 1) 

Pontuação 
Perfil 

Participantes 

sem DA 

(Grupo 2) 

Pontuação 
Perfil 

P PP A P PP A 

Bru (10;10) 4 2 0 Perfil A Ala (9;11) 6 0 0 Perfil A 

Cla (10;3) 6 0 0 Perfil A Ali (9;1) 6 0 0 Perfil A 

Eli (10;2) 2 4 0 Perfil B Bla (9;6) 6 0 0 Perfil A 

Gui (10;8) 6 0 0 Perfil A Cai (10;1) 6 0 0 Perfil A 

Jul (9;4) 5 1 0 Perfil A Gab (9;6) 6 0 0 Perfil A 

Raf (9;3) 4 0 2 Perfil A Mat (9;7) 6 0 0 Perfil A 
Legenda: P – Presença da conduta afetiva positiva; PP – presença parcial da conduta afetiva positiva; A – 

ausência da conduta afetiva positiva. 

 

 A tabela síntese revela que não houve diferenças entre os perfis dos participantes 

de ambos os grupos nas atividades lúdicas. Os aspectos afetivos da conduta foram 

predominantemente positivos, levando-nos a inferir que nessa atividade, as crianças se 

comportam afetivamente de forma semelhante. 

 Analisando comparativamente os dois grupos nos dois tipos de atividades, 

verificamos diferenças nos aspectos afetivos da conduta nas tarefas escolares e nas 

situações lúdicas.  

 Os resultados de nosso estudo provocam uma questão: por que esta diferença? 

Baseando-nos da teoria psicogenética os resultados permitem dizer que a atividade 

escolar não se constitui em uma necessidade para as crianças com queixa de dificuldade 

de aprendizagem que do contrário canalizavam as suas reservam internas de forças em 

prol da atividade escolar. Piaget (1964/2002) afirma que quando uma atividade 

interessa, a tarefa parece fácil e a fadiga e o cansaço diminuem. Não foi isso que se 

observou nos participantes com queixa durante as tarefas escolares que não foram nada 

fáceis para eles. 

 O autor afirma também que o rendimento dos escolares poderia ser melhor caso 

houvesse apelo aos seus interesses e se os conhecimentos apresentados 

correspondessem às suas necessidades. Deste ponto de vista pode se concluir que as 
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tarefas escolares para as crianças sem queixa se mostraram interessantes e se 

constituíram em uma necessidade enquanto que para as crianças com queixa o mesmo 

não ocorreu. 

Nas observações realizadas em sala de aula, nas tarefas escolares, verifica-se que 

as atividades propostas estavam além da capacidade das crianças com queixa de 

dificuldade expondo-as a situações de fracasso que levam ao desinteresse, à falta de 

concentração, à agitação, à rigidez, à não cooperação, à não tolerância à frustração, que, 

embora avaliadas separadamente, são condutas inter-relacionadas e expressam 

mecanismos com os quais essas crianças enfrentam as situações. 

Diferentemente, as crianças sem queixa provavelmente vivenciaram situações de 

êxito reveladas pelo bom desempenho escolar, contribuindo para uma autovalorização 

positiva, fazendo-as arriscarem-se mais, sendo mais participativas. As tarefas escolares 

propostas foram desafiadoras para essas crianças, gerando interesse. 

Analisando os resultados no que se refere à energética, observou-se que as 

crianças com queixa de dificuldade não direcionam sua energia para o ambiente escolar, 

enquanto que o grupo sem queixa de dificuldade direciona melhor sua energia para esse 

ambiente. Esse dado pode estar relacionado com o fato de que as situações de sucesso e 

fracasso vivenciados têm lugar na formação das relações, pois se trata de um processo 

construtivo, de experiência, de trocas, ao longo do desenvolvimento, construindo a 

maneira de ser do sujeito e a sua maneira de interagir. Acredita-se que as diferenças nos 

aspectos afetivos das crianças com queixa estejam relacionadas à natureza da tarefa com 

todas as suas implicações. 

As crianças do presente estudo com queixa de dificuldade não permaneciam por 

muito tempo engajadas na tarefa, uma vez que desviavam sua atenção para objetos, 

pessoas ou situações e conseqüentemente não conseguiam terminá-la. Não foram 

observadas condutas que implicassem em empenho e perseverança. Essas crianças 

realizavam as tarefas propostas, mas suas atitudes levam-nos a inferir que as realizavam 

para cumprir o que era solicitado. Nas atividades lúdicas o interesse, o empenho 

apareceu com mais freqüência nessas crianças. Kamii (1990) defende o uso dos jogos 
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em sala de aula por se constituírem em situações ideais para a troca de opiniões entre as 

crianças. Neles as crianças estão mentalmente mais ativas e críticas e aprendem a 

depender delas mesmas para saber como está seu raciocínio. 

 Em síntese, afetividade entendida como a energética da ação, manifesta-se 

diferentemente dependendo do contexto, da atividade que está sendo proposta. Acredita-

se que as atividades lúdicas possibilitam a expressão dos aspectos afetivos por não 

terem demasiadamente tensões e pressões facilitando a livre expressão dos aspectos 

afetivos. Além disso, as atividades lúdicas são características da infância e sendo assim 

constituem uma necessidade, afetiva, cognitiva e social. 

 

Estudo 2 - A influência da afetividade na formação do leitor 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar aspectos afetivos e cognitivos 

envolvidos na formação do leitor, inspirado na posição defendida por Inhelder e Piaget 

(1976, p. 258), segundo os quais “o intelecto e a afetividade estão indissoluvelmente 

unidos no funcionamento da pessoa”. As hipóteses abaixo são aquelas, dentre a pesquisa 

realizada, que mais diretamente se relacionavam com a relação entre afetividade e 

inteligência na formação do leitor, razão pela qual seus resultados serão aqui discutidos: 

1. A presença, na criança, de representações de si positivas enquanto leitora mobiliza o 

desenvolvimento de habilidades superiores de leitura. 

2. A presença, na criança, de representações positivas da leitura em si (leitura como 

fonte de prazer) mobiliza o desenvolvimento de habilidades superiores de leitura. 

Para verificar se estas hipóteses se comprovavam, foram colhidos dados de 

diferentes categorias, junto a uma amostra de 48 crianças de 2
a
, 3

a
 e 4

a
 séries: uma prova 

de leitura a fim de averiguar o nível de desenvolvimento dessa habilidade; um reconto 

oral; uma entrevista semi-estruturada sobre hábitos de leitura, representações de leitura 

e representações de si das crianças. Partindo desses dados, analisou-se se as hipóteses 

acima se comprovavam ou não na amostra pesquisada. 
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Para procurar determinar o modo como cada um dos sujeitos vê a leitura, lhes foi 

perguntado “para quê serve a leitura?” e “por quê você tinha vontade de aprender a ler 

quando entrou na escola?”, as respostas obtidas foram agrupadas em três categorias:  

A primeira engloba as crianças que consideram que “a leitura serve para nos ensinar a 

ler melhor”. Uma autora especializada em leitura, Tereza Colomer, traduz essa opinião 

das crianças dizendo que da mesma forma que um piloto tem que ter muitas horas de 

vôo para tirar seu brevê, um leitor tem que ler muito para efetivamente tornar-se um 

leitor. Podemos citar como exemplo dessa categoria F.(7) e H.(8,11) para os quais a 

leitura serve, respectivamente, “Para ler. Para aprender a ler melhor.” e “Para ajudar 

a gente a ler melhor”. Apesar de ser uma categoria muito utilizada para explicar a 

finalidade da leitura, nenhuma criança se valeu dessa categoria para justificar porquê 

queria aprender a ler, talvez porque essa segunda questão se remeta ao interesse, à 

vontade, que se refletem melhor nas duas outras categorias. 

A segunda categoria reúne as crianças que vêem a leitura como um elemento 

importante para o sucesso escolar, para a aprendizagem e, em alguns casos, para o 

futuro profissional. Como exemplo dessa categoria tem-se A.(10,3) segundo o qual a 

leitura serve “Para estudar e quando crescer ser inteligente (...) conseguir um trabalho 

melhor”, ou A.C. (10, 10), que queria aprender a ler “Porque tem aluno que quando a 

professora ia dar um texto para ler e a gente não sabia ler (...) falava assim: Oh, 

professora, eu não sei ler’ e ela ia colocar no meio de todo mundo que não sabia ler 

para ir aprendendo” e Le.(9,1) que desejava aprender a ler “Porque eu não ia 

conseguir trabalhar nem ir para a escola quando eu crescer”. 

Ainda que possa parecer, à primeira vista, uma visão utilitarista da leitura, é 

preciso considerar a importância que o sucesso ou insucesso escolar tem para as 

representações de si da criança. Yves Compas (1991), no seu trabalho sobre 

representações de si e êxito escolar, discute de forma muito interessante essa questão, 

apontando que a maioria das pesquisas nesse campo considera o êxito escolar como um 

dos grandes determinantes da natureza dessas representações.  
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A terceira categoria reúne as crianças que aliam a leitura ao interesse e ao prazer. 

De forma geral são crianças que já lêem bem e que lêem muito, citando a leitura, na 

maior parte dos casos, dentre duas atividades de lazer favoritas. Exemplos dessa 

categoria são B. (9,6), para quem a leitura serve “Para a gente entender um pouco da 

história, não é? Saber o que acontece na história, ter idéias, usar a imaginação (...) 

Então livro é legal porque a gente pensa do jeito que a gente quiser. Que nem Harry 

Potter, é só um nome, a gente vê do jeito que a gente quiser, livro serve para isso, 

também.” e J.(8) que queira aprender porque “gostava de ler” . 

Para colher as representações de si ligadas à leitura, foi solicitado que os sujeitos 

descrevessem a si próprios. De acordo com Perron (1991), todas as características com 

as quais o sujeito pode se definir (suas representações de si) são construídas como um 

conjunto de valores. Assim, considerou-se que as crianças que citavam a leitura ao se 

descrever (dizendo que eram boas leitoras ou que gostavam de ler) e/ou a incluíam no 

seu conjunto de atividades favoritas, apresentavam representações de si positivas 

ligadas à leitura. 

A primeira hipótese da pesquisa tratava da relação entre a presença de 

representações positivas de si como leitor o desenvolvimento de habilidades superiores 

de leitura.  

Como se pode ver na Tabela 1: dos 13 alunos que apresentaram leitura fluente, 

12 deles (92,3%) possuem representações positivas de si enquanto leitores; entre os que 

apresentaram leitura intermediária, esse percentual cai para 35,8% (10 dentre 28 

alunos); e entre os que apresentaram leitura incipiente – característica dos alunos ainda 

no início do ensino fundamental– esse percentual sobe para 57,14% (4 dentre 7 alunos). 

Tabela 1 - Distribuição das crianças quanto à habilidade de leitura e 
a presença  de representações positivas de si como leitoras: 

 
  
  
  

Habilidade de leitura 
 

Total 
 

Incipiente Intermediária Fluente 

Representação Não 3 18 1 22 
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Positiva de Si 
como Leitor 
 

apresenta 
 

Apresenta 
 

4 10 12 26 

Total 
 

7 28 13 48 

 

A aplicação de tratamento estatístico a estes dados (Teste de Mann-Whitney, p= 

0,022) confirmou a hipótese de que a presença de representações de si como leitor e o 

desenvolvimento da habilidade em leitura estão relacionados de forma significativa nas 

crianças que compuseram a amostra. 

A partir da observação desses dados, portanto, é possível inferir que a presença 

de representações positivas de si como leitor se relaciona fortemente à fluência na 

leitura, uma vez que a quase totalidade dos alunos fluentes apresenta esse tipo de 

representações.  

De acordo com Perron (1991), as representações de si são construídas como 

conjunto de valores e essa „configuração‟ pessoal de valores se liga à consciência que 

cada um de nós possui de “ser valor enquanto pessoa”. De forma semelhante, Taylor 

aponta que: 

Saber quem sou é uma espécie de saber em que posição me 

coloco. Minha identidade é definida pelos compromissos e 

identificações que proporcionam a estrutura ou o horizonte em 

cujo âmbito posso tentar determinar caso a caso o que é bom, ou 

valioso, ou o que deveria fazer ou aquilo que endosso ou a que 

me oponho. (1997, p.44) 

Assim, segundo esses autores, para estas crianças que possuem representações 

positivas de si enquanto leitoras, pode-se dizer que a leitura faz parte de seu conjunto de 

valores, que é um dos elementos que compõem a sua identidade, e que é um dos guias 

para sua ação.  

Essa noção de que cada um de nós possui um conjunto de valores que guia as 

nossas ações, exposta por Taylor, pode ser relacionada, com o conceito piagetiano de 
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hierarquia de valores, de acordo com o qual o fato da leitura ser um valor importante 

para as crianças possibilita-lhes a força de vontade necessária para se dedicarem a essa 

atividade com a freqüência necessária para se tornarem leitores fluentes. 

Quanto aos alunos que apresentam representações positivas de si mesmos como 

leitores e se encontram em outros níveis de habilidade de leitura, podemos supor que a 

presença da leitura na hierarquia de valores desses sujeitos atua como mobilizadora de 

seu desenvolvimento como leitores, uma vez que, para Foucambert (1994), é a partir do 

estatuto de leitor (o fato da leitura ser um valor, uma fonte de identificação) prévio e 

incondicional que cada sujeito desenvolverá a capacidade de exercê-lo e que, para 

Smith (1999), um pré-requisito para se desenvolver como leitor consiste em ver a si 

próprio como leitor, em se identificar com outros leitores.  

A segunda hipótese se referia à relação entre a presença de representações 

positivas da leitura em si (ou seja, a concepção da leitura como uma atividade que é 

fonte de prazer para a criança) e o desenvolvimento da habilidade de leitura.  

Podemos observar, nos dados organizados na Tabela 2, que a maioria das 

crianças que apresentaram fluência na leitura (9 crianças, 69,2% desse grupo) a 

representam como uma atividade que é fonte de prazer pessoal; já a maior parte das 

crianças que apresentaram um nível intermediário de leitura (21 crianças, 75% desse 

grupo) a concebem como uma atividade útil para o sucesso escolar; e, no caso das 

crianças com leitura incipiente, temos quantidades iguais de crianças que vêem a leitura 

como algo prazeroso e que vêem a leitura como algo útil (3 crianças – 42,85% – em 

cada um dos grupos). 

Tabela 2 - Distribuição das crianças quanto à habilidade de leitura e 
à categoria de representação da leitura: 

 
  
  
  

Habilidade de Leitura 

 

Total 
  

Incipiente Intermediária Fluente 

 
Representação 

Fim em si 
 

1 3 1 5 
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da Leitura 
 
 

Utilitária 
 

3 21 3 27 

Prazer 
 

3 4 9 16 

Total 
 

7 28 13 48 

 

A aplicação de tratamento estatístico a estes dados (Teste de Kruskal-Wallis, p= 

0,114) não confirmou a hipótese de que a presença de representações positivas da leitura 

e o desenvolvimento da habilidade em leitura estão relacionados de forma significativa 

nas crianças que compuseram a nossa amostra. 

Entretanto, ainda que não se tenha encontrado significância estatística para a 

relação entre esses elementos, é oportuno discutir o modo como a maioria das crianças 

com leitura intermediária conceitualiza a leitura e a maneira como o fazem as crianças 

com leitura fluente. Dentre as crianças que apresentaram uma habilidade de leitura 

intermediária, e que, portanto, ainda encontram dificuldades na leitura, 75% a 

representam como um instrumento útil para o sucesso escolar. A idéia de instrumento 

remete a trabalho, a um meio de atingir objetivos e, de certa forma, então, a um esforço, 

a um dispêndio de energia em busca de bons resultados, de um bom desempenho. De 

forma quase que oposta, a maioria das crianças que apresentaram fluência na leitura 

(69,2%), a concebem como uma fonte de prazer, como uma forma de lazer, e, portanto, 

de descanso. 

Podemos relacionar essa representação da leitura como algo prazeroso com a 

concepção de interesse para Piaget (1964/2002, p.37): 

O interesse apresenta-se, como se sabe, sob dois aspectos 

complementares. De um lado, é regulador de energia, como 

mostrou Claparède. Sua intervenção mobiliza as reservas 

internas de força, bastando que um trabalho interesse para 

parecer fácil e para que a fadiga diminua. (...) Mas, por outro 

lado, o interesse implica um sistema de valores, que a linguagem 

corrente designa como „interesses‟ (em oposição a „interesse‟) e 

que se diferenciam, precisamente, no decurso do 
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desenvolvimento mental, determinando finalidades sempre mais 

complexas para a ação.  

Assim, a leitura, como representa um real interesse para essas crianças, acontece 

para elas como uma fonte de prazer e não de trabalho ou fadiga. Assim, a forma 

diferente com a qual crianças fluentes e crianças com leitura intermediária 

conceitualizam a leitura parece indicar a necessidade de avaliar de forma mais 

aprofundada como essas crianças que apresentam dificuldade na leitura se relacionam 

com esta, a fim de planejar situações desafiadoras mas possíveis de encontros com essa 

atividade, no sentido de reverter uma história de obstáculos e fracassos. 

Por fim, a partir das formas, acima descritas, com que afetividade e cognição se 

relacionaram nos processos pessoais de formação de leitores vividos pelas crianças que 

participaram desta pesquisa, pode-se concluir que a afetividade, expressa nas 

representações de si – uma vez que “as características que compõem a imagem que a 

pessoa se dá dela mesma são todas, [...] valorizadas” (Perron, 1991, p.35) – parece atuar 

como fator de energia das condutas, uma vez que os dados obtidos a presença na criança 

ou a falta de representações positivas de si como leitora está relacionada de forma 

significativa ao seu desenvolvimento na leitura, sendo que a criança que apresenta 

leitura fluente quase sempre possui essas representações positivas. 

 

Estudo 3 - O sentimento moral de justiça na relação entre pais e mães de crianças 

pequenas 

 

Piaget afirmou que as crianças pequenas (2 aos 6 anos), ao conviverem com 

outras crianças e com os adultos, estabelecem um jogo sutil de simpatias e antipatias, e 

que, “como regra geral, haverá simpatia em relação às pessoas que respondem aos 

interesses do sujeito e que o valorizam” (1964/2002, p.39). Algo bastante notável no dia 

a dia, quando observamos, as díades formadas em salas de aulas de educação infantil, 

ou a preferência da criança, por determinado parente da família, que lhe entrega minutos 

de atenção, jogando com ela, ou lendo-lhe histórias. 

Tais sentimentos em relação ao outro aparecem neste estágio do 
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desenvolvimento da criança
1
 numa espécie de reciprocidade espontânea. Neste tipo de 

reciprocidade, segundo Piaget, não existe ainda um sentimento de “dever”, ou 

“obrigação”, daí esses sentimentos serem denominados semi-normativos, pois não se 

conservam, são facilmente esquecidos, e referentes aos momentos percebidos e vividos 

pela criança. Assim o pensar por configurações atuais, próprio do raciocínio intuitivo, 

marcado pela incapacidade de pensamento reversível, impede a conservação total desses 

sentimentos, que, portanto, não podem ser considerados ainda normativos e ou morais. 

(La Taille, 1996, p.164).  

Quando Piaget estabelece a contemporaneidade do desenvolvimento afetivo e 

cognitivo culminando com o desenvolvimento moral do indivíduo, admite que as 

crianças devam ultrapassar essa fase dos sentimentos semi-normativos que ele 

denomina de moral da obediência, ou heteronomia, a fim de alcançarem a autonomia, 

quando os sentimentos se tornam então normativos. Para as crianças pequenas (essa 

pesquisa investigou pais e mães de crianças de 2 a 6 anos) que estão vivenciando o 

respeito unilateral, ou seja, são governadas pelas regras impostas pelos adultos, não 

existe o justo e o injusto; existe a obediência à autoridade e, portanto, todas as suas 

informações e orientações serão consideradas justas, ainda que não o sejam.  

O estudo que se apresenta investiga o sentimento de justiça de pais de crianças 

pequenas, no tocante aos seus julgamentos e intervenções junto à educação de seus 

filhos. Conforme a Teoria do Juízo Moral desse autor, o sentimento de justiça é a 

condição imanente e a lei de equilíbrio das relações, e, dessa forma, a noção de justiça, 

chamada pelo autor de a mais racional das noções morais, consegue apresentar ao 

investigador que questiona o que é justo ou injusto ao participante, os aspectos afetivos 

da cooperação e da reciprocidade.  

                                                 
1
 Piaget apresenta um estudo comparativo entre o desenvolvimento afetivo e cognitivo infantil, em curso 

que ministrou na Universidade de Souborne (conforme citação: Piaget, J. (1954/1994). Las relaciones 

entre la inteligencia y la afectividad en el desarrollo Del niño. In G. Delahanty, & J. Pérez. (Comp.). 

(1994). Piaget y el Psicoanálisis. (pp. 181-289) .México: Universidad Autonoma Metropolitana). Nesse 

curso caracteriza a criança entre seus 2 e 6 anos como vivenciando o estágio pré-operatório com relação 

ao desenvolvimento cognitivo e o estágio dos sentimentos intuitivos e ou semi-normativos, com relação 

ao desenvolvimento afetivo. 
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Portanto, estudar as influências das atitudes dos pais para que os sentimentos de 

obrigação ou dever moral se transformem em sentimentos normativos, ou seja, possam 

ser considerados morais diz respeito exatamente a compreender o que pensam a respeito 

do sentimento de justiça. 

Conforme os estudos de Piaget (1932/1994, p.236), o desenvolvimento infantil é 

marcado por três grandes períodos no tocante a evolução da noção de justiça. O 

primeiro período se refere aquele em que a justiça está subordinada à autoridade, trata-

se da justiça retributiva: quando alguém descumpre a regra que estabelece o elo social, o 

justo reestabelecimento do mesmo costuma ser providenciado pela recompensa aos 

inocentes e aos cumpridores das regras e pela punição aos culpados, que interferem no 

bem estar comum. Um segundo período no qual a criança vivencia um igualitarismo 

progressivo: quando a injustiça diz respeito a divisões ou repartições que privilegiam 

uns em detrimento de outros, a concepção de justiça está inteiramente relacionada à 

questão da igualdade, esse período é denominado de justiça distributiva por igualdade: e 

o último período, marcado pelo acréscimo das preocupações de eqüidade à justiça 

puramente igualitária, denominado justiça distributiva por equidade.  

Dessa forma, para o pai que quer cooperar com o seu filho uma boa questão é 

sempre essa: estou sendo justo? Infelizmente, os adultos costumam utilizar a justiça 

retributiva com as crianças.  

 

Acontece frequentemente que os pais ou os professores 

favorecem a criança obediente em detrimento das outras. Tal 

desigualdade de tratamento, justa do ponto de vista retributivo, é 

injusta do ponto de vista distributivo (Piaget, 1932/1994, p. 

200). 

 

 

A construção do sentimento de justiça nas crianças, sofre a influência, é claro, dos 

preceitos morais dos adultos e de seus exemplos; entretanto para que ele se desenvolva, 

é necessária a vivência do respeito mútuo e das relações de reciprocidade.  
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Os dados foram colhidos a partir de entrevistas individuais com 60 genitores, 

que responderam a dilemas morais, sendo a variável gênero investigada como segundo 

objetivo da pesquisa. Segue a história contada aos pais, como instrumento de pesquisa: 

 

HISTÓRIA 1 

Uma família tinha vários filhos. Todos iam viajar e suas sungas e chinelos 

estavam velhos e pequenos. O pai comprou sungas e chinelos novos para todos os 

filhos, menos para um que era muito desobediente. O pai lhe disse que ele ficara sem 

sunga e chinelo novo porque era desobediente e por isso deveria viajar com os velhos.  

O que você acha da atitude desse pai? Porquê?  

Se você fosse esse pai o que você  faria?  

 

 As respostas que os pais e mães apresentaram foram classificadas e 

transformadas em categorias que são abaixo conceituadas: 

 A categoria “outros”, diz respeito a questões e aspectos muito subjetivos, 

conforme o relato que se apresenta: 

 

“Os pais não poderiam ter deixado chegar a esse ponto, estavam perdendo o 

controle sobre a criança, então essa opção ficou pra trás, você tomar conta das 

atitudes da criança, está recorrendo no sentido de perceber o problema no 

começo”. (JUNI-B) 

 

 A categoria “outras atitudes”: contempla as repostas que não fazem menção à 

questão da igualdade, mas sugerem outra forma de atitude para com a criança 

desobediente.  

 A categoria “afetividade”: classifica os participantes em cujas colocações se 

apresentam considerações em relação aos sentimentos das crianças, como, por 

exemplo, dizer que a atitude do pai hipotético iria humilhar a criança, ou 

provocar-lhe constrangimento, revolta, raiva, decepção, frustração, 

desmerecimento e outros sentimentos.  

 A categoria “igualdade”: são as justificativas apresentadas pelos pais quando 

afirmam das mais variadas formas, a necessidade de se tratar os filhos sem 

nenhum tipo de discriminação, oferecendo o que é dado a um, a todos os 
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irmãos.  

 

Tabela 1- Distribuição dos sujeitos para as respostas: 

Crosstab 

D2 Total 

   0 outros outras 

atitudes 

igualdade afetividade  

SEXO Masc Count  1 4 20 5 30 

  % within 

SEXO 

 3,3% 13,3% 66,7% 16,7% 100,0% 

 Fem Count 2 3 7 15 3 30 

  % within 

SEXO 

6,7% 10,0% 23,3% 50,0% 10,0% 100,0% 

Total  Count 2 4 11 35 8 60 

  % within 

SEXO 

3,3% 6,7% 18,3% 58,3% 13,3% 100,0% 

 

Embora apenas dois participantes afirmem concordar com a atitude exposta pelo 

dilema, segue abaixo descrito um relato que ilustra essa forma de pensar do genitor: 

  
“Se fosse o meu filho, ele ficaria numa boa, ele ia entender; olha eu estou 

com um negócio velho, mas se comportando, de repente, depois de alguns dias 

você vai comprar novos.  Não teria problema nenhum.” (MOR-B) 

 

Pode-se observar pela história que a noção de injustiça é em primeiro momento 

inseparável da idéia de sanção e que o dilema, trabalha com os conflitos entre o 

sentimento de justiça e a autoridade adulta. Logo, a princípio pode parecer justo que o 

menino mais desobediente seja punido, e que somente os filhos obedientes sejam 

recompensados com os objetos novos. Por outro lado uma repartição é injusta, quando 

favorece uns e renega outros. Daí o conflito. Conforme as crianças vão ampliando as 

relações interindividuais, a tendência é que cresça a necessidade da igualdade (Piaget 

1932/1994, p. 157). 

A maior freqüência encontrada nas respostas dos sujeitos refere-se exatamente à 

categoria “igualdade”, somando-se 58, 3% (35) das respostas, que favorece essa questão 
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da repartição equilibrada entre o que se dá aos filhos. Por outro lado, observam-se 

também, juízos mais evoluídos, optando pela justiça distributiva e desconsiderando o 

ponto de vista retributivo, a partir do qual, o favorecimento da criança obediente em 

detrimento ao desobediente seria justo, logo, 13,3% (8) optam pela categoria 

“afetividade”, estabelecendo assim, julgamentos que superam a noção da igualdade e 

privilegiam a consideração de aspectos singulares a cada sujeito, no caso, a percepção 

do ponto de vista da criança que poderia se sentir humilhada, por exemplo, o que 

exemplifica um tipo de justiça distributiva por equidade. Segue um relato que expressa 

esse tipo de sentimento de justiça: 

  

“Agora, fazer o que esta mãe fez nesta situação é realmente 

deixar o filho exposto de uma forma horrível perante os irmãos, 

acabar com a auto-estima dele...” (BAR-B) 

 

Com relação à significância estatística apontada para a variável sexo, 

apresentado pela tabela 1, pode-se observar a diferença na forma de pensar de pais e 

mães, com relação às questões de justiça, demonstrando que os pais têm uma tendência 

maior para a manutenção da justiça distributiva por igualdade em relação aos seus 

filhos, quando se somam as freqüências percentuais das duas categorias consideradas 

enquanto respostas mais evoluídas para o dilema: “igualdade e afetividade”, observa-se 

que se computa 83,4% (25) das respostas dos participantes do sexo masculino. Por outro 

lado, quando se procede da mesma forma, em relação ao sexo feminino, somando-se as 

duas categorias mencionadas, o resultado é de é de 60% (18) das respostas.  

As mães se remetem a problemas como “cuidar só do desobediente” e não 

envolver os irmãos”, “conversar com ele para entender a sua desobediência”, “dar 

atenção especial para ele”, “recompensar os bons comportamentos dele”, “não rotular a 

criança”. Por outro lado, os pais argumentam mais sobre a questão da diferença entre 

irmãos, do problema do desmerecimento e da rejeição, da questão do ciúmes e da raiva 

que a desobediência causam, enfim, da missão do pai que é educar a todos. 
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Portanto, nesse caso específico, as mães parecem pensar diferentemente dos pais. 

Isso não é positivo para o desenvolvimento infantil, pois essa diferença no trato com as 

crianças, com relação aos seus genitores, pode provocar confusão e incoerência nos 

valores que para elas estão em construção.  

Com relação ainda a temática do sentimento moral de justiça, faz-se importante 

refletir sobre a dificuldade de se educar fundamentado no sentimento moral de justiça. 

Segundo Piaget, ser justo implica em um sentimento que envolve a empatia com o 

estado psicológico do outro: “O igualitarismo simples cede passo diante de uma noção 

mais refinada de justiça, que podemos chamar a “equidade”, a qual consiste em nunca 

definir a igualdade sem considerar a situação particular de cada um.” (Piaget, 

1932/1994, p.216). 

A justiça que pais e professores ensinam aos seus filhos e alunos é muito mais 

aquela que os seus atos revelam na convivência e nas relações diárias, que a justiça 

pregada ou verbalizada nas lições de moral.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em nosso país deparamo-nos com dados alarmantes de crianças que apresentam 

queixa de dificuldade de aprendizagem (DA), constituindo um importante problema 

social, que acomete cerca de 15 a 20% das crianças no início da escolarização, e que 

pode chegar a 50% dos escolares nos seis primeiros anos de escolaridade (Rotta, 2006). 

O impacto das DA nas crianças se caracteriza, dentre outras coisas, por sentimento 

de insegurança decorrente de uma baixa auto-estima, de menos valia que pode interferir 

em sua vida adulta e comprometer sua inserção social. Fatores emocionais, 

pedagógicos, familiares e sociais são atribuídos como causadores das DA. No entanto, 

as causas são ainda controvertidas de devem ser buscadas em sua complexidade. 

Concordamos com Pain (1985) e com Fonseca (1995) que as DA são multifatoriais e 

sendo assim não existe uma relação direta de causa e efeito. 

As crianças com dificuldades de aprendizagem podem apresentar causas primárias 

diferentes, como a dislexia, a discalculia, a dispraxia, a disgnosia, déficit de atenção e 

hiperatividade, assim como fatores relacionados com a escola, com a família e com a 

criança. Mas, a terminologia é ainda confusa o que gera dificuldades na compreensão do 

termo. 

Uma das queixas mais comuns apresentadas pelos educadores quando uma criança 

não aprende é a desatenção. Segundo Fonseca (1995), muitas crianças com DA têm 

dificuldades em selecionar os estímulos relevantes dos irrelevantes quando estão 

executando alguma tarefa. Freqüentemente dispersam-se e sua atenção, geralmente, é 
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atraída por sinais distráteis. Como essas crianças apresentam problemas de seleção, os 

estímulos competitivos presentes no ambiente e até mesmo estímulos internos, como 

pensamentos e sentimentos, perturbam essas crianças. A distração influencia na 

capacidade de percepção prejudicando a aprendizagem. 

No que se refere à definição da atenção, alguns teóricos têm se dedicado a defini-

la para melhor compreendê-la e é o que apresentaremos a seguir. 

Luria (1991) define a atenção como a capacidade de selecionar a informação 

necessária, de assegurar os programas seletivos de ação e de manutenção de um controle 

constante sobre elas. O autor ressalta a importância da seletividade para que uma 

atividade se torne possível. Do contrário, ou seja, se não houvesse a seletividade, as 

informações seriam desorganizadas, inviabilizando-as. Ao mesmo tempo em que deve 

ocorrer a seletividade deve ocorrer também a inibição concomitante de todas as 

informações não relevantes para a tarefa do momento. 

Nahas e Xavier (2004) apresentam definições de vários autores. Dentre elas 

destacamos as idéias de D’Mello e Steckler que relacionam a atenção aos processos 

cognitivos e/ou de aprendizagem. Para os autores, um organismo para aprender deve ter 

a capacidade de perceber os estímulos do ambiente e realizar associações entre eles e de 

arquivar as informações que são relevantes. Para que isso ocorra deve, em um primeiro 

momento, discriminar as diferenças entre os estímulos. Para arquivar, necessita antes de 

tudo, decodificar e alocar a informação em uma ou mais das muitas localizações 

neuronais. A aprendizagem para ser eficaz está na dependência de fatores como a 

motivação, atenção, memória e experiência prévia. 

Gazzaniga, Ivry e Mangun (2006) ao definirem a atenção nos dizem que ela ocorre 

de diferentes maneiras, podendo ser seletiva, voluntária e reflexa. A atenção seletiva 

consiste na capacidade de alguém processar informações, pensamentos ou ações 

relevantes, enquanto ignora outras que são irrelevantes ou dispersivas. A atenção 

voluntária por sua vez, refere-se à habilidade ou intencionalidade em prestar atenção em 

algo e a atenção reflexa consiste em descrever o fenômeno no qual alguma coisa capta a 

atenção, sendo este de ordem sensorial. 
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Luria (1991) faz distinção entre dois tipos básicos de atenção, a saber: 

arbitrário/voluntário e o involuntário. A atenção involuntária ocorre quando a atenção 

do homem é atraída por um estímulo forte, novo ou interessante sendo que este último 

corresponde a uma necessidade. Esse tipo de atenção é encontrado tanto no homem 

como nos animais. Contrariamente, a atenção voluntária só ocorre no homem, uma vez 

que apenas essa espécie pode concentrar arbitrariamente a atenção ora em um, ora em 

outro objeto, até mesmo nos casos em que não há mudança na situação presente. A 

atenção voluntária é observada na atividade intelectual quando o próprio homem se 

coloca em determinada tarefa e esta determina o sucessivo fluxo seletivo de suas 

associações. 

Pelo exposto verificamos a importância da atenção para a realização de qualquer 

tarefa. Mas, foi a partir da década de 80 que os estudos sobre a atenção se avolumaram e 

atualmente existe um consenso de que essa função não se refere a um construto unitário, 

mas que consiste em mecanismos que são distintos e, em várias situações, 

complementares (Nahas & Xavier, 2004). 

Sobre isso, Nahas e Xavier (2004) apresentam três formas básicas de atenção 

proposta por Muir sendo elas: sustentada, dividida e seletiva. A atenção sustentada se 

caracteriza pelo estado de prontidão para detectar e responder às alterações que ocorrem 

na situação de estímulos. A atenção dividida consiste na capacidade de atender 

concomitantemente a duas ou mais fontes de estimulação. Por fim, a atenção seletiva 

refere-se à capacidade do indivíduo de direcionar a atenção para uma porção 

determinada do ambiente, ao mesmo tempo em que os demais estímulos que estão à sua 

volta são ignorados. 

Podemos observar como esse processo psicológico é de fato fundamental a 

qualquer tipo de aprendizagem e mais especificamente à aprendizagem dos conteúdos 

escolares que, se não “aprendidos” de forma adequada, levam a uma dificuldade que 

pode acarretar problemas de ordem afetiva e social às crianças que apresentam 

desatenção. 
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O presente estudo teve como objetivo comparar o desempenho de crianças com e 

sem queixa de dificuldade de aprendizagem (DA) e verificar se estes dois grupos se 

diferenciam quanto aos critérios de desatenção, segundo a percepção da professora 

responsável. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

  

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede pública de São João da Boa 

Vista-SP, com a participação de 60 crianças, sendo 30 com queixa de DA e 30 sem 

queixa de DA, que freqüentavam o 5º ano (4
a
 série) do Ensino Fundamental. Das 60 

crianças, 37 (61,67%) eram do sexo feminino e 23 (38,33%) eram do sexo masculino, 

sendo que, no grupo das crianças com queixa de DA havia 17 (56,7%) meninas e 13 

(43,3%) meninos, enquanto que, no grupo sem queixa de DA, havia 20 (66,7%) 

meninas e 10 (33,3%) de meninos. Quanto à faixa etária, o grupo com queixa de DA 

apresentou uma idade média de 9,98 e o grupo sem queixa de DA apresentou uma 

média de 9,83 anos. 

 

Instrumentos 

  

1. Questionário para o professor: Esse questionário continha quatro questões 

relacionadas ao desempenho acadêmico, inspirado em Toledo (2005) e nove questões 

sobre aspectos relativos ao déficit de atenção baseado nos critérios propostos pelo 

DSM-IV e adaptado por Amaral (2000). 

 

Procedimento 
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As pesquisadoras entraram em contato com o Departamento Municipal de 

Educação, a fim de pedir permissão para a pesquisa e também a indicação de escolas 

para a realização da mesma. Em seguida contataram com a diretora de uma escola 

indicada e foram explicitados os objetivos do estudo. Após o consentimento, solicitaram 

a indicação das crianças com queixa de dificuldade de aprendizagem que apresentavam 

problemas de atenção e crianças sem queixa de DA e que não apresentavam problemas 

de atenção. 

 Feito isto, encaminharam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos 

responsáveis pelas crianças indicadas, esclarecendo os objetivos da pesquisa e as 

responsabilidades éticas preconizadas em pesquisas com seres humanos. De posse dos 

termos, foi entregue aos professores o questionário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coleta de dados ocorreu em apenas uma escola. Consideramos que este fato 

colaborou de forma positiva para os resultados da pesquisa, uma vez que todos os 

participantes estavam submetidos ao mesmo sistema de ensino, embora sujeitos às 

diferenças na didática e na percepção das professoras. No total foram três salas de aulas. 

 No que se refere ao questionário enviado para as professoras, quatro questões 

envolviam o desempenho acadêmico, sendo elas: 1) Comparada com as turmas da 

mesma série, esta turma (a turma da criança) é: a) mais rápida, b) média, c) mais 

lenta; 2) Em comparação com outras crianças da turma, o desempenho escolar da 

criança é: a) bem acima da média, b) acima da média, c) médio, abaixo da média, d) 

bem abaixo da média; 3) A criança já repetiu algum ano? a) Não, pois apresenta bom 

desempenho, b) Não, pois a escola adota regime de progressão continuada, c) Uma vê, 

d) Mais de uma vez; 4) No nível de qual série a criança está desempenhando a:  

Leitura. Escrita (ditado). Escrita (redação). Aritmética?. Vale destacar que as questões 

3 e 4 foram adaptadas para esta pesquisa, portanto, se diferenciam em alguns aspectos 

das utilizadas por Toledo (2005). Por conter informações contraditórias, ou seja, uma 
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mesma professora ora assinalava em um questionário que sua turma era “mais lenta”, 

ora assinalava que estava na “média”, a primeira questão precisou ser eliminada da 

análise dos dados. Provavelmente este resultado foi devido à má elaboração da questão. 

 Quando as professoras compararam as crianças do estudo com as outras crianças 

da turma (questão 2) os seguintes resultados foram evidenciados: no grupo com queixa 

de DA 12 (40%) crianças apresentavam desempenho “abaixo da média”, 7 (23,3%) 

“bem abaixo da média” e 11 (36,7%) na “média”. No grupo sem queixa de DA, 8 

(26,7%) crianças apresentavam desempenho “bem acima da média”, 18 (60%) “acima 

da média”, 3 (10%) na “média” e 1 (3,3%) “abaixo da média”. Tal como era de se 

esperar, os resultados mostraram que as crianças com queixa de DA apresentavam 

desempenho inferior aos das crianças de sua turma, ao passo que as crianças sem queixa 

apresentavam desempenho superior. No entanto, é curioso notar que foi assinalado que 

11 crianças com queixa apresentavam desempenho na “média”. Esse dado poderia estar 

relacionado ao desempenho da turma. Melhor dizendo: a turma dessas crianças poderia 

ser no geral “mais lenta”. Outra hipótese seria de que essas crianças não apresentavam 

dificuldade em todas as áreas (leitura, escrita e aritmética), mas apenas em uma ou duas, 

sendo avaliadas pela professora como estando na “média”. 

Quanto à repetência, no grupo com queixa de DA, 4 (13,3%) crianças não foram 

reprovadas por apresentarem bom desempenho escolar, 19 (63,3%) não foram 

reprovadas, pois a escola adota o regime de progressão continuada, 6 (20%) crianças já 

repetiram uma vez e apenas 1 (3,3%) criança repetiu o ano mais de uma vez. Todas as 

crianças do grupo sem queixa de DA (n=30) nunca foram reprovadas. Assim, se 

compararmos com os dados citados anteriormente, verificamos que um número bem 

menor de crianças não foi reprovada por apresentar bom desempenho, o que nos leva a 

inferir que as professoras encontraram dificuldades para responder o questionário, ou 

porque estavam pouco motivadas para responder às questões, ou ainda pelo fato de 

apresentarem dúvidas com relação à avaliação de algumas crianças. 

Esses dados também nos remetem a uma reflexão e a uma análise, de muita 

importância e atual, que se refere à progressão continuada. Sabe-se que a educação no 
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Estado de São Paulo utiliza esse regime e nesse sentido não seria necessário esta 

questão. Mas, a experiência das pesquisadoras junto às escolas possibilitou-as perceber 

que existem estratégias e mecanismos utilizados no intuito de “burlar” tal regime e criar 

classes mais homogêneas. 

Atualmente, segundo Jacomini (2004) e Biani (2007), o regime de progressão 

continuada tem recebido muitas críticas, principalmente com relação à forma em que foi 

instituída. Esses estudos mostram a resistência dos educadores em aceitar e implementar 

o regime, bem como o fato dele não ter rompido com as exclusões e fracassos. Embora 

tal discussão não seja o objetivo central de nosso estudo algumas considerações são 

importantes. 

Dell’ Agli (2008) ao analisar os aspectos afetivos da conduta em crianças com e 

sem queixa de dificuldade de aprendizagem, verificou que as crianças com queixa são 

mais desatentas, não conseguem se concentrar nas tarefas e apresentam pouco 

envolvimento. A autora discute esses dados destacando o fato das atividades em sala de 

aula serem iguais para todos os alunos e neste sentido não gerarem interesse, 

envolvimento, enfim, motivação, por estarem além das capacidades de compreensão da 

criança. Na presente pesquisa, a utilização de atividades acima do nível de 

desenvolvimento da criança pode ser uma das explicações para a desatenção gerada, já 

que leva a uma falta de interesse e pouco envolvimento nestas atividades. Neste caso, a 

desatenção não seria a causa primária das dificuldades de aprendizagem, mas sim um 

problema estritamente de ordem pedagógica.   

Foi investigado também qual o nível de série que corresponde o desempenho do 

aluno para a leitura, o ditado, a redação e a aritmética (questão 4). Assim, pode-se 

constatar que, quanto à leitura, 25 (83,3%) crianças do grupo com queixa de DA, 

apresentavam-se no nível de série anterior a que estão cursando, com predomínio de 

desempenho no 4º ano (n=13), seguido do 3º (n=11) e 2º (n=1) anos. Apenas 5 (16,7%) 

crianças encontravam-se no nível de leitura correspondente ao seu ano escolar. Já no 

grupo sem queixa de DA, 29 (96,7%) crianças tiveram desempenho compatível com o 

seu ano e apenas 1 (3,3%) criança apresentou-se em um nível aquém (4º ano). 
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Quanto ao ditado, pode-se notar que, no grupo com queixa de DA, 27 (89,9%) 

crianças apresentavam níveis de anos anteriores e tal como ocorreu na leitura, houve 

predomínio no 4º ano (n=16), seguido do 3º (n=10) e 2º (n=1) e apenas 3 (10%) 

apresentavam desempenho adequado ao seu ano escolar. No grupo sem queixa de DA, 

os 30 (100%) alunos avaliados apresentavam-se no nível do ano que estavam cursando. 

Para a redação, os resultados se mostraram semelhantes: 29 (96,6%) crianças 

com queixa de DA funcionavam em níveis de anos anteriores, com maior número de 

crianças no 4º ano (n=16), seguido do 3º ano (n=12) e 2º ano (n=1). Somente 1 (3,3%) 

criança apresentou desempenho correspondente ao ano que cursava. No grupo sem 

queixa de DA, 28 (93,3%) estavam compatíveis com o ano, enquanto que apenas 2 

(6,7%) crianças apresentavam-se em níveis mais baixos (4º ano). 

No item aritmética, 26 (86,7%) crianças do grupo com queixa de DA 

apresentavam-se no nível de 3º (n=11) e 4º (n=15) anos e 4 (13,3%) crianças estavam 

no nível do 5º ano, portanto sem dificuldades nesta disciplina. Por outro lado, no grupo 

sem queixa de DA, 27 (90%) crianças estavam no nível correspondente ao 5º, enquanto 

que 3 (10%) estavam no nível do 4º ano. 

A diferença de desempenho entre os dois grupos nas disciplinas específicas 

ficou evidente com análise dos dados coletados e comprovam a necessidade do 

professor oferecer atividades diversificadas e adaptadas capazes de atingir os diferentes 

níveis. Se assim fosse, poder-se-ia reduzir a queixa de desatenção de alguns alunos. 

Solicitou-se também que, no questionário, os professores avaliassem seus alunos 

quanto aos critérios do DSM-IV para a desatenção. No total são nove critérios, sendo 

necessário que a criança apresente pelo menos seis critérios para que se possa realizar o 

diagnóstico de desatenção. É importante mencionar que os critérios para a 

hiperatividade, que muitas vezes estão presentes no quadro de desatenção, não foram 

utilizados por não ser este o objetivo de investigação do presente estudo. Dessa forma, 

os dados obtidos através dessa avaliação mostraram que, no grupo com queixa de DA, 

19 (63,4%) crianças apresentaram seis ou mais critérios e 11 (35,6%) apresentavam 

quatro ou menos que quatro critérios enquanto que, por outro lado, no grupo sem DA, 
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23 (76,7%) crianças não obtiveram nenhum critério assinalado, 6 (20%) crianças 

apresentavam de 1 a 4 critérios e 1 (3,3%) criança apresentou 8 critérios para 

desatenção. 

Assim, os resultados mostraram que as crianças com queixa de dificuldade são 

mais desatentas que as crianças que não apresentam tais queixas, corroborando com as 

descrições de Fonseca (1995) sobre as características destas crianças. 

Até o presente momento, as informações apresentadas nos permitem dizer que as 

crianças com queixa de DA apresentavam desempenho abaixo do esperado para o ano 

escolar e são desatentas, enquanto que as crianças sem queixa apresentavam bom 

desempenho e são crianças que mantém um melhor nível atencional. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os resultados alcançados evidenciaram que existe relação entre dificuldade de 

aprendizagem e desatenção/atenção, já que as crianças com queixa de DA apresentaram 

um maior número de critérios para a desatenção do que as crianças sem queixa de DA. 

Isto não significa que as crianças com queixa de DA apresentam problema atencional 

primário, ou seja, que a desatenção seja a causa das dificuldades para aprender, mas que 

elas apresentam esta característica ou por problemas intrínsecos, ou por problemas de 

ordem pedagógica (extrínsecos) que, nesse caso, se caracterizou pela apresentação dos 

conteúdos escolares de forma inadequada ao nível de desenvolvimento, como 

evidenciamos no nível de leitura, escrita e aritmética.  

Ressaltamos em alguns momentos do texto a importância da motivação e da 

afetividade na atenção, o que significa que uma criança desmotivada não canaliza suas 

energias para determinada tarefa, como Dell’ Agli (2008) pode observar em crianças 

com queixa de DA que apresentavam predomínio de ausência de afetos positivos 

quando estavam realizando as tarefas escolas e a presença de afetos positivos em 

atividades lúdicas. A autora apoiou-se nas condutas destacadas por Macedo (1996), para 

analisar as crianças nas tarefas escolares. Em seu estudo elas apresentaram condutas de 
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desatenção, conversas sobre assuntos não relacionados à tarefa proposta, brincadeiras, 

envolvimento com outros objetos, entre outras. Esses comportamentos são, segundo 

Macedo (1996), duvidosos, erráticos, desesperançados, sem projetos, apenas 

direcionados para o momento presente que conhece apenas a atenção fugidia e o gozo 

imediato, sem muito trabalho ou empenho caracterizando um comportamento 

inadequado à atividade que está sendo proposta. Não serão estes comportamentos 

observados pelas professoras? Provavelmente sim, mas com certeza as causas devem ser 

buscadas numa análise bem mais detalhada que considere a criança na sua 

individualidade e no modo de reagir às interações com o meio. 

Ao concluirmos a presente pesquisa nos restou um sentimento de satisfação por 

termos conseguido compreender um pouco mais as dificuldades de aprendizagem e suas 

características. Mas, por outro lado, um sentimento de inquietude ainda permanece, 

porque sabemos que nossas colaborações, ao destacar as características desse grupo, não 

significam uma mudança na Educação por razões que não são necessárias explicitar. 

Mas, acreditamos que os problemas das crianças, como o de atenção, mesmo aqueles 

que são intrínsecos, devem ser cuidados pela (e na) escola e que os critérios devem ser 

considerados apenas como recursos que vão auxiliar o professor na escolha das tarefas 

mais adequadas às necessidades de cada criança,  
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Resumo:  

A discussão acerca do papel da escola no que diz respeito à sexualidade de 

seus alunos tem sido objeto de debate crescente nas últimas décadas. O 

caráter normatizador das instituições escolares tem sido apontado por 

estudiosos do campo de estudos do gênero e sexualidade, tanto no Brasil 

como em outros países, onde tem sido ressaltada a produção de 

masculinidades e feminilidades não-transgressivas dos catálogos identitários 

reconhecidos socialmente.  O presente estudo visa discutir os referenciais 

teóricos predominantes nas pesquisas voltadas à homofobia nas escolas, em 

especial aqueles centrados no conceito de bullying. Conclui que, se por um 

lado este conceito contribui para a denúncia da violência contra crianças e 

jovens tidas como LGBT nas escolas, por outro lado é frequentemente 

entendido dentro de um paradigma psicológico que negligencia o quanto  

comportamentos associados ao bullying estão intrinsicamente ligados a 

relações sociais de poder e controle. Neste sentido, considera-se aqui 

indispensável a politização do debate sobre o heterossexismo que ocorre nas 

instituições escolares, o que implica na abordagem do fenômeno da 

homofobia a partir de uma perspectiva social crítica e interdisciplinar.    
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Introdução  

 A discussão acerca da relação estabelecida entre as práticas escolares e a 

sexualidade dos alunos tem sido objeto de debate crescente nas últimas décadas. Neste 

debate, estudiosos do campo de estudos do gênero e sexualidade, tanto no Brasil como 

em outros países, tem evidenciado o caráter normatizador
1
 das instituições escolares. 

Em nosso país, alguns autores têm ressaltado o reforço das escolas à produção de 

masculinidades e feminilidades não-transgressivas dos catálogos identitários 

reconhecidos socialmente, como é o caso de Louro (1997). Tal pedagogia da 

sexualidade começa muitas vezes ainda na pré-escola, como mostra  Souza (1998) 

acerca da vigilância estabelecida por professoras em relação à sexualidade infantil e de 

sua função de incutir nas crianças os comportamentos que elas consideram adequados.  

 Ao mesmo tempo em que reproduzem formas de preconceito e discriminação 

encontradas na sociedade mais ampla (Sanders e  Burke, 1994), as escolas são vistas por 

alguns teóricos como um local privilegiado de implementação de políticas públicas que 

promovam a saúde de crianças e adolescentes (Altmann, 2001, 2003), o que sugere 

serem espaços possíveis de resistência à normatização da sexualidade. Para Junqueira 

(2007), uma visão crítica do papel da escola abre espaço para ações educacionais que 

promovam a eqüidade de gênero, a inclusão social e a constituição de uma cidadania 

para todos(as), com o combate ao sexismo e à homofobia, dentre outras formas de 

                                                 
1
As referências à normatização da sexualidade são aqui entendidas a partir da proposta de 

Foucault (1987), que situa o conceito de normalidade como uma decorrência do poder 

disciplinar, que surge no Ocidente a partir do final do século XVII, a partir da necessidade de 

transformação e aperfeiçoamento do corpo em algo dócil e útil. Ainda que não se refira 

especificamente, às instituições escolares, há referências em sua obra à normalização do 

comportamento sexual nas escolas, como, por exemplo, no caso da proibição da masturbação 

(Foucault, 1988)  



 
 

 

opressão. 

Um dos campos onde há um embate entre posições normatizadoras da 

sexualidade e aquelas que buscam se apropriar deste espaço para justamente questionar 

os códigos normativos relacionados ao gênero e a sexualidade é o da orientação sexual 

nas escolas, incluída em 1998 como tema transversal nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) em nosso país. Alguns autores têm enfatizado que a simples inclusão 

deste tema não garante o respeito à eqüidade de gênero e a aceitação da diversidade de 

práticas e identidades sexuais. Para Ribeiro, Souza e Souza (2004) isto ocorre porque no 

ambiente escolar o tema 'sexualidade' é visto como dos domínios dos professores de 

ciências ou de educação física, sendo por isso abordado quase sempre por meio de 

linguagem científica, o que legitima um discurso autorizado e, portanto, verdadeiro 

sobre a sexualidade e coloca os discursos das crianças ou adolescentes como falsos. Esta 

posição é concordante com a de Altmann (2001), para quem na estrutura e organização 

da orientação sexual nas escolas o sexo é concebido como um  'dado da natureza', como 

uma necessidade básica relacionada a impulsos e desejos, sobre os quais os sujeitos 

precisam ser informados. Junqueira (2007) ressalta também que o discurso dos docentes 

sobre sexualidade nas escolas é quase sempre permeado pelas idéias de risco e ameaça 

(de DST/AIDS e gravidez indesejada).   

 

Escola e homofobia 

Na bibliografia internacional tem sido comum a crítica às escolas como 

instituições heterossexistas (Mac an Ghaill, 1991; Epstein e Johnson, 1994, 1998), uma 

vez que nelas predomina a presunção da heterossexualidade. Em decorrência disto, 

adolescentes e jovens que sejam identificados e/ou se identifiquem como gays ou 

lésbicas são quase sempre marginalizados na sala de aula (Mac na Ghaill, 1991). Por 

este motivo as escolas são vistas quase sempre como locais inseguros para alunos com 

estas características.  



 
 

 

Alguns autores têm destacado o papel heteronormativo
2
 do funcionamento 

escolar também em nosso país. Para Nardi (2006), os programas de educação sexual e 

reprodutiva, além de serem raros, ainda pressupõem a heterossexualidade como norma, 

a ponto de tudo aquilo que está „fora‟ dela ser tratado como desviante. Para Altmann 

(2003) a visão dominante sobre o corpo reprodutivo nos discursos escolares contribui 

também para a heteronormatividade, uma vez que pressupõe a 'naturalidade' de um 

relacionamento sexual ser sempre entre pessoas de sexos diferentes. Outro elemento 

destacado pela autora é um evidente recorte de gênero por parte dos que ministram as 

aulas, que são, na maioria, mulheres.  

 A heteronormatividades e homofobia no cotidiano das escolas brasileiras são 

ressaltadas no extenso estudo coordenado por Castro, Abramovay e Silva (2004) que 

mostra forte rejeição à homossexualidade em todo o Brasil. A discriminação contra 

homossexuais na pesquisa é inclusive mais assumida do que a contra negros pelos 

alunos. Para Meyer e Borges (2008), a homofobia no Brasil recebe um reforço cultural 

na desvalorização de tudo que é feminino ou „coisa de mulher‟. Os homens que se 

aproximam de um comportamento socialmente identificado como feminino são 

fortemente vigiados, discriminados e, certamente, sofrerão vários tipos de penalidades 

na escola, que envolvem, muitas vezes, violência física, como mostra o estudo de Souza 

(2006).  

 As pesquisas sobre homofobia nas escolas e a demanda da sociedade civil 

organizada por respostas aos efeitos danosos das discriminações e desigualdades sociais 

relativos às sexualidades periféricas, inclusive no âmbito escolar, levou o Governo 

Federal à criação, em 2004, do programa “Brasil Sem Homofobia” (Ministério da 

                                                 
2
 O conceito de heteronormatividade remete à proposta de Butler (1993) acerca da organização 

do sistema de gêneros nas sociedades ocidentais a partir do ela denomina “matriz 

heterossexual”. Tal matriz implica no entendimento da masculinidade e da feminilidade como 

binárias e oposicionais e na concepção de que estas entidades se atraem mutuamente, uma vez 

que o desejo é entendido como sendo sempre heterossexual. Não se concebe, por exemplo, o 

desejo do masculino pelo masculino em uma relação homoerótica, uma vez que se presume que 

o desejante ou o desejado ocupem um lugar feminino. 

 



 
 

 

Saúde, 2004), que tem como princípios: a) “a inclusão da perspectiva da não-

discriminação por orientação sexual e de promoção dos direitos humanos de gays, 

lésbicas, transgêneros e bissexuais, nas políticas públicas e estratégias do Governo 

Federal”; b) “a produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, implantação e 

avaliação das políticas públicas voltadas para o combate à violência e à discriminação 

por orientação sexual” e c) “a reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção dos 

direitos humanos incluem o combate a todas as formas de discriminação e de violência” 

incluindo a homofobia (pp 11-12). Entre as ações previstas no campo da Educação pelo 

Programa encontram-se, dentre outros, a elaboração de “diretrizes que orientem os 

Sistemas de Ensino na implementação de ações que comprovem o respeito ao cidadão e 

à não-discriminação por orientação sexual‟; o fomento e o apoio a cursos “de formação 

inicial e continuada de professores na área da sexualidade”; a formação de “equipes  

multidisciplinares para avaliação dos livros didáticos, de modo a eliminar aspectos 

discriminatórios por orientação sexual e a superação da homofobia”; o estímulo à 

produção de materiais educativos (filmes, vídeos e publicações) sobre orientação sexual 

e superação da homofobia”, o apoio e divulgação “de materiais específicos para a 

formação de professores” (pp 22-3). A defesa pública do direito à livre orientação 

sexual, manifestada no  programa citado, é sem dúvida de importância fundamental para 

o combate à homofobia nas escolas, embora sua implementação tenha os percalços 

previsíveis das intervenções verticais, de negação da “educação menor” em prol da 

“educação maior”
3
 (Gallo, 2003).  

 

Bullying e homofobia - conceito e consequências 

                                                 
3
 Para Gallo (2003) a “educação maior é aquela dos planos decenais e das políticas públicas de 

educação, dos parâmetros e das diretrizes, aquela da constituição e da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, pensada e produzida pelas cabeças bem-pensantes a serviço do poder”. 

(p. 78), enaquanto a educação menor é aquela que se coloca com “um ato de revolta e de 

resistência. Revolta contra os fluxos instituídos, resistências às políticas impostas; sala de aula 

como trincheira, como a toca de ratos, o buraco do cão. Sala de aula como espaço a partir do 

qual traçamos nossas estratégias, estabelecemos nossa militância, produzimos um presente e um 

futuro aquém ou para além de qualquer política educacional” (p. 78). 



 
 

 

Apesar do crescente o interesse e o número de estudos sobre a homofobia nas 

escolas brasileiras, não pudemos encontrar estudos específicos aprofundados sobre as 

formas pelas quais esta se manifesta no cotidiano das escolas e suas consequências 

sobre os jovens LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros) Por este motivo, 

recorreremos aos estudos realizados no Reino Unido, local da maior parte dos estudos 

disponíveis sobre o tema. Nestes, a homofobia geralmente é considerada a partir da 

categoria mais ampla bullying.  

 O bullying é definido por Olweus (1991) como a exposição de um aluno a ações 

negativas repetidas por parte de um ou mais estudantes, por um período considerável de 

tempo. Pode ser direto - sob a forma de ameaça e agressão - ou indireto - como no caso 

do isolamento e exclusão intencional de algumas atividades a que o aluno é submetido. 

Para o mesmo autor (Olweus, 1999), tal prática está também relacionada a uma 

desigualdade de poder, uma vez que a vítima não consegue se defender de foram 

adequada, por várias razões, como por estar isolada, ser menor ou fisicamente mais 

frágil, ou se sentir inferiorizada em relação àqueles que a perseguem.  Elliot e Kilpatrick 

(1994) identificam efeitos danosos de curto e longo prazo que o bullying gera em suas 

vítimas. Entre os de curto prazo citam a perda de auto-estima e autoconfiança, 

retraimento, dificuldade de concentração, absenteísmo escolar, fobia da escola e 

tentativas de suicídio.  Os de longo prazo incluem sentimento de culpa e vergonha, 

depressão, ansiedade, medo de estabelecer relações com estranhos, isolamento social e 

timidez exagerada.  

 Para Mishna et al (2007) o bullying homofóbico tem algumas semelhanças e 

diferenças com os demais tipos, como o sexista e o movido por questões étnico/raciais. 

Embora todos estes sejam bastante comuns nas escolas, o bullying homofóbico, por 

estar geralmente disseminado por todo o ambiente escolar, deixa poucos espaços a 

canais em aberto para que os alunos o possam reportar, o que o torna especialmente 

perigoso. Um outro fator complicador é o de que sua denúncia pode envolver em alguns 

casos a revelação sobre a orientação sexual do aluno, o que pode gerar uma vitimização 

ainda maior do mesmo. Finalmente, as conseqüências e a abordagem do bullying 



 
 

 

homofóbico são agravadas pelo preconceito em relação à liberdade de orientação sexual 

presente nos discursos de muitas religiões, presentes também nos vários atores da 

instituição escolar.  

Pesquisas britânicas realizadas mostram de forma inequívoca a prevalência do 

bullying homofóbico nas escolas dali. No estudo de Douglas et al. (1997) com 

professores em escolas secundárias, um quarto da amostragem reconhecia a existência 

de bullying homofóbico em suas escolas. Em outra pesquisa coordenada pelo mesmo 

autor (Douglas et al, 1999), 82 % dos professores relataram e existência de bullying 

homofóbico verbal nas escolas que lecionavam e um quarto deles de bullying físico.   

A extensa pesquisa conduzida por Mason e Palmer (1996) mostrou que metade 

das agressões físicas sofridas por jovens LGBT era feita por colegas de escola, grande 

parte deles dentro do estabelecimento escolar. No estudo de Trenchard e Warren (1984), 

5 % dos jovens LGBT relataram problemas na escola em função de serem 

homossexuais. Em outra pesquisa (Mason e Palmer, 1996), 80 % dos alunos 

pesquisados relataram terem sido xingados e 69 % ridicularizados por professores e 

alunos por se identificarem como LGBT. Bridget (1994) mostrou o abuso sexual como 

castigo freqüente para jovens lésbicas britânicas.   

As conseqüências a médio e longo prazo do bullying homofóbico são também 

estudadas por alguns autores britânicos. Frankham (1996) identificou o isolamento 

social e ostracismo daqueles identificados como LGBT e a forte pressão para manter 

uma fachada heterossexual para aqueles que não haviam sido identificados como gays, 

o que os levava a evitar os que eram e até mesmo se unir aos que vitimizavam os 

demais. Douglas et al (1999) incluem em seu estudo o absenteísmo elevado e fobia da 

escola e tentativas de suicídio como consequências desta modalidade de bullying..  

O combate ao bullying homofóbico no Reino Unido tem sido objeto de 

preocupação governamental, como mostra o extenso manual de prevenção a esta 

modalidade de bullying feito pelo Department for Children, Schools and Families 

britânico (DCSF, 2007). A dificuldade de combatê-lo é objeto de debate por parte de 



 
 

 

vários estudos naquela sociedade. Em estudo de Douglas et al (1997) embora 99 % dos 

professores de escolas de ensino médio refiram a existência de combate ao bullying em 

geral em suas escolas (99 %), pouquíssimos destes (6 %) faziam referência específica à 

homofobia. Os principais motivos apontados por eles para esta carência eram as 

preocupações relacionadas à desaprovação dos pais e a falta de experiência do corpo 

docente em lidar com esta questão.  Para Nayak and Kehily (1997), as práticas 

homofóbicas são consideradas como naturais e necessárias no desenvolvimento vital de 

jovens do sexo masculino por muitos professores. No estudo de Mac an Ghaill (1994), 

embora os professores analisados geralmente não se engajassem em bullying 

homofóbico físico, verbal ou emocional diretamente, eles ridicularizavam alunos que 

mostravam comportamentos considerados inapropriados para seu sexo e não eram 

suportivos quando alguma ajuda lhes era solicitada. 

 

Limites do conceito de bullying nos estudos sobre homofobia 

A utilização do conceito de bullying como base para a discussão da homofobia 

no ambiente escolar tem como uma de suas vantagens de chamar a atenção para a 

intensidade com que as diversas modalidades de violência homofóbica são exercidas 

neste contexto. Permite também relacionar esta modalidade de violência com outras 

também estudadas a partir deste conceito, como as motivadas por razões étnicas ou 

religiosas. O recurso ao conceito de bullying, porém, traz algumas limitações que 

devem ser levadas em consideração. Uma delas refere-se ao fato de muitos estudos que 

se utilizam deste referencial terem sido conduzidos dentro de um paradigma psicológico 

que concentra sua análise nas motivações individuais e grupais para o exercício da 

violência no contexto escolar, negligenciando o quanto os comportamentos associados 

ao bullying estão intrinsicamente ligados a relações sociais de poder e controle, como 

mostram Smith e Sharpe (1994), e envolvem sempre um abuso de poder interpessoal 

(Duncan, 1999). É importante, portanto, como propõe Mac an Ghaill (1994), superar a 

conceito tradicional de bullying, a partir da politização da violência sexual e racial que 



 
 

 

ocorre no nível micro-cultural da sala de aula, o que significa um enfoque a partir de 

uma perspectiva social crítica e interdisciplinar.  

 O estudo e o combate á homofobia nas escolas pressupõe, portanto, uma visão 

crítica que foca não somente o ambiente escolar e seu cotidano, mas as relações de 

poder que atravessam os campos do gênero e sexualidade e sua articulação com outras 

formas de dominação, como aquelas relacionadas à classe, raça/etnia e idade. No caso 

do ambiente escolar, pesquisas em diferentes países examinam a escola como um lugar-

chave para a produção de masculinidades, feminilidades e sexualidades socialmente 

sancionadas. Nos estudos de Mac an Ghaill (1994), Kehily and Nayak (1997); Kenway 

and Fitzclarence (1997) e Duncan (1999), as formas de violência e assédio baseadas no 

gênero e na orientação sexual são evidenciadas como tendo uma função importante na 

produção de uma masculinidade hegemônica heterossexual, enraizada em um contexto 

social mais amplo e que se manifesta nas escolas   

Um bom exemplo da possibilidade de articulação entre a produção da 

masculinidade hegemônica e a homofobia nas escolas é o estudo de Renold (2002) com 

crianças do ensino fundamental em escolas britânicas. A autora mostra como as noções 

associadas à heterossexualidade que influenciam as atividades e relacionamentos dos 

alunos moldam também sua identidade, uma vez que, para serem considerados 

“normais‟, meninos e meninas devem construir um „self‟ heterossexual. A produção da 

masculinidade hegemônica, para ela, se dá por meio do direcionamento, por parte dos 

meninos, de discursos e práticas misóginas direcionados às meninas e homofóbicas 

direcionadas aos outros meninos, o que envolve a constante estigmatização dos meninos 

que não se adequam ao padrão de heterossexualidade esperado como“gays”.  Hinson 

(1996), de forma semelhante, observa o heterossexismo
4
 utilizado  contra crianças e 

jovens com comportamento que entram em conflito com as práticas hegemônicas, ou 

seja, aqueles que expressam sua masculinidade ou  feminilidade de formas não 
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 Alguns autores têm chamado de „heterossexismo‟ às práticas e discursos que buscam afirmas a 

heterossexualidade como superior a outras orientações sexuais, como as homo, bi ou transexuais 

(Van de Ven, 1996). 



 
 

 

tradicionais, ainda que não se identifiquem ou sejam identificados claramente como 

LGBT. 

 Com relação à realidade brasileira, os estudos realizados na última década e 

expostos anteriormente evidenciam uma preocupação crescente com o tema da 

homofobia nas escolas e sua prevenção. As intervenções para combatê-la, todavia, 

mostram o ambiente da escola atravessado pela heteronormatividade presente em nossa 

sociedade, sugerindo a necessidade de estratégias de enfrentamento que ultrapassem o 

foco exclusivo no ambiente escolar. O estudo Meyer e Borges (2008), feito a partir de 

um curso de capacitação de professores para o combate da homofobia no Rio Grande do 

Sul, aponta de forma clara neste sentido. Nesta pesquisa, a maioria dos professores  

relatou grande dificuldade em tratar o assunto em sala de aula, especialmente pelas 

reações de discriminação e violência às vezes incontroláveis por parte de seus alunos. 

De um modo geral, os entrevistados queixaram-se da falta de material didático para 

abordar o tema da sexualidade de forma transversal, mas também de sua própria falta de 

preparo para tratar a sexualidade em suas salas de aula, pela ausência desse tema em 

suas formações enquanto professoras. Os depoimentos mostraram também o receio de 

que abordar o tema da diversidade sexual sirva de estímulo e contagie uma sexualidade 

não normativa. Alguns professores relataram a desconfiança que pairou sobre eles a 

partir de seu interesse pelo curso e nos momentos em que tentavam dar um retorno aos 

colegas sobre a formação, como se o próprio fato de participar da formação fosse um 

sinal de uma conduta sexual reprovável ou imoral. O simples fato de fazer o curso 

pareceu colocar em xeque sua heterossexualidade e até torná-los vítimas de situações de 

homofobia. Para as autoras do estudo, em geral “os/as professores/as não querem ver a 

diversidade sexual e a escola não quer se responsabilizar para que não seja preciso 

intervir e, assim, não seja preciso arcar com o ônus de acolher a discussão sobre a 

discriminação sexual e a homofobia”.  

  

Conclusão 



 
 

 

O interesse recente pelo tema da homofobia nas escolas brasileiras traz a tona à 

escolha dos referenciais teóricos a serem utilizados para as análises e intervenções com 

vistas a reduzir sua intensidade e minimizar seus efeitos. A utilização do conceito de 

bullying homofóbico contribuiu, no Brasil e em outros países, para evidenciar a 

homofobia nas escolas e seus efeitos sobre suas vítimas, que incluem perda de auto-

estima e autoconfiança, retraimento, dificuldade de concentração, absenteísmo escolar, 

fobia da escola, sentimentos de culpa e vergonha, depressão, ansiedade, medo de 

estabelecer relações com estranhos, levando em alguns casos a tentativas de suicídio. 

No entanto, alguns estudos mostram a necessidade de relacionar as formas de violência 

homofóbica existentes no cotidiano escolar com os desenvolvimentos teóricos do campo 

de estudos de gênero e sexualidade, em especial as contribuições do feminismo pós-

estruturalista e da queer theory, como forma de aprofundar a compreensão deste 

fenômeno,  a partir de suas relações com a produção de masculinidades e feminilidade 

hegemônicas presentes. A homofobia, assume, a partir desta perspectiva e muitas vezes 

de forma explícita, uma função disciplinar sobre os corpos e subjetividades . Sendo 

assim, seu enfrentamento requer uma atenção que vá além do microcosmo da sala de 

aula e da escola, implicando em um questionamento das formas de dominação 

associadas ao gênero e à sexualidade que atravessam as sociedades ocidentais em geral 

e a brasileira em particular.  
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 Iniciamos essa exposição pontuando que na medida em que vai se cumprindo o 

exercício da escrita a respeito de um trabalho, temos uma possibilidade rica de (re)vê-lo. 

Nesta perspectiva, uma primeira questão que se coloca é pensar o sentido de nossas 

intervenções, isto é, a serviço de quê, o que se visa e o modo como a fazemos.  

 Estas questões que dizem da ética do trabalho são imprescindíveis quando 

estamos tratando da psicologia no campo escolar - o que não significa dizer que isto não 

está colocado em toda e qualquer atuação profissional. Mas aqui temos o cuidado de 

alertarmos (e a nós mesmos) dos riscos que é um psicólogo no território escolar no 

exercício de sua prática, haja vista que não podemos desconsiderar os ideários 

construídos a partir do encontro da Educação e Psicologia - produzidos historicamente.  

Ideários esses que apontam para uma política de educação compensatória e 

legalista, estruturada numa naturalização dos encaminhamentos a especialistas; por 

vezes, da imposição de um tratamento médico/medicalização como condição para o 

acesso e permanência na escola; da relação de determinação de elementos extra-

escolares nas dificuldades de aprendizagem e no fracasso escolar (privação cultural e 

econômica, violência urbana, dinâmica familiar, desnutrição, deficiências físicas, dentre 

outras); dos discursos, ratificados por laudos, que vão se desenhando como profecias a 

respeito dos alunos.  

Por esses motivos o presente trabalho veio à luz, num esforço de pensarmos nas 

convocações que nos são feitas, enquanto psicólogos atuando no campo da educação e 

ainda, do lugar que ocupamos. Mesmo por que o trabalho da Rede de Proteção ao 



 

 

 

2 

Educando na cidade do Rio de Janeiro é relativamente recente, tendo seu início em 

2007. 

Cabe-nos, portanto, uma posição crítica e sempre atenta a respeito do “poder 

outorgado aos psicólogos numa instituição pública da importância e da complexidade da 

escola” (Patto, 1997, p. 7).  

Para iluminar essa e outras questões, traremos à discussão a experiência da Rede 

de Proteção ao Educando/RJ, mais detidamente da equipe que está ligada à 6ª 

Coordenadoria Regional de Educação.  

 

A Rede de Proteção ao Educando: percurso e percalços  

 

 A Rede de Proteção ao Educando (RPE), implantada em 2007 na Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro, é um projeto de atuação conjunta entre duas secretarias, a de 

Educação e a de Assistência Social, cujo foco de trabalho são as escolas da rede pública 

municipal. A equipe é composta por profissionais da área de psicologia e serviço social, 

sendo os psicólogos lotados na Secretaria Municipal de Educação e os assistentes 

sociais na Secretaria Municipal de Assistência Social.  

 Esta configuração já nos coloca diante de impasses, considerando que, por 

vezes, as direções de trabalho de ambas as secretarias pouco se tocam - capilarizadas 

nas Coordenarias Regionais de Educação (CRE) e nas Coordenadorias de Assistência 

Social (CAS). Não há uma gerência única, embora estejamos num momento de esforço 

para que a gerência de cada categoria (psicólogos e assistentes sociais) possa ter como 

agenda a constante discussão das diretrizes que norteiam o trabalho da RPE. Mas 

sabemos que a interdisciplinaridade intrínseca a esse projeto não é simples e nem se dá 

de forma natural, e de certo modo sofremos a incidência disso no cotidiano do trabalho.  

 Aliado a essa questão, passamos por um período de mudanças na educação 

pública municipal, em consequência de transformações no cenário político da cidade no 

início de 2009: outros gestores e novos modos de operar. Esse reordenamento recai 

também no cotidiano escolar, que primeiramente, passa por uma intensa 

desorganização, até que possa novamente "entrar no eixo".  
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 Considerando o panorama da gestão da educação na cidade do Rio de Janeiro - 

subdividida em 10 (dez) Coordenadorias Regionais de Educação/CRE - pontuaremos o 

trabalho da equipe da RPE, mais especificamente dos psicólogos da 6ª CRE. Esta 

abrange a região composta por 9 (nove) bairros, mais de 70 (setenta) comunidades; o 

que já diz por si só da extrema vulnerabilidade em que vivem os seus moradores. São 

grandes áreas de invasão, zoneamento desordenado, marcadas pela violência, bem como 

por apresentarem um dos menores IDH da cidade do Rio de Janeiro (o Índice de 

Desenvolvimento Humano tem como objetivo mensurar as condições de vida da 

população a partir de três dimensões: educação, renda e saúde). O IDH do Rio de 

Janeiro, varia entre O,9, bairros do Leblon, Gávea, e 0,6, bairros de Acari, Pavuna, 

Costa Barros, sendo estes últimos justamente os que fazem parte da área de atendimento 

da 6ª CRE.  

 A 6ª CRE tem o papel de coordenar o trabalho de 18 creches e 77 escolas (da 

educação infantil ao ensino fundamental), totalizando 95 unidades escolares. Trata-se de 

uma área marcada pela precariedade de recursos públicos, seja do ponto de vista da 

saúde, seja da cultura e lazer.  

 A equipe da RPE ligada à 6ª CRE é composta por 7 psicólogas e 7 assistentes 

sociais (estes últimos ligados, ainda, a 6ª CAS). Para a operacionalização do trabalho, 

esta equipe subdividiu-se em duas mini-equipes, cada qual servindo de referência a 

áreas específicas (complexos/bairros). Importante sinalizar que essa equipe é composta 

ainda por duas articuladoras RPE-CRE, que exercem papel fundamental para a 

sustentação do trabalho.  

 Passemos ao percurso da RPE/6ªCRE e o modo como vem se constituindo e se 

instituindo, caminho esse com diferentes ordens de atravessamento. A começar pelo 

nome, "Rede de Proteção ao Educando", que coloca em evidência o sujeito/aluno ali em 

questão - depositário de tudo o que não vai bem na escola. Não é por acaso, que a 

primeira indagação que nos faziam as equipes escolares era: "quando vão atender o 

aluno?". Dizemos isso no pretérito, considerando que após um árduo trabalho (que 

ainda continua) esse cenário vem se modificando. 
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 Esse deslocamento do foco “aluno” vem ocorrendo após um intenso exercício de 

interrogação do que seja o trabalho do psicólogo no campo da educação. Se 

primeiramente começamos claudicantes, sem muitas definições da natureza dessa 

atuação, hoje podemos traçar as direções do trabalho e de certo modo sustentá-las; fruto 

de incansáveis discussões fundamentadas na produção do conhecimento da área, da 

própria experiência, bem como de outras.  

 Foi assim que de uma atuação restrita a determinadas escolas da área, sob a 

égide do projeto "escolas prioritárias", pudemos avançar (no sentido de uma 

movimentação) para o que hoje nomeamos como "Plantão Institucional". Cabe ressaltar 

que esse desenho de trabalho teve sua inspiração na experiência do Plantão Institucional 

desenvolvido por psicólogos do Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo.  

 Quando falamos de inspiração se trata, de fato, de reconhecer de onde parte a 

lógica que nos tem norteado na construção de uma via possível de trabalho na Rede de 

Proteção ao Educando. Cabe a ressalva, que a escolha do nome veio marcar uma ruptura 

em relação a um certo modo de agir que direcionava nossa atuação até então. No 

entanto, temos clareza das peculiaridades/diferenças do nosso trabalho no que diz 

respeito ao que vem sendo realizado na USP. 

 Como citado anteriormente, o projeto inicial da RPE apresentava como direção o 

trabalho em algumas escolas específicas, intituladas prioritárias.  Nessa perspectiva, 

inicialmente, contavam como critérios para a escolha das referidas escolas o índice de 

evasão escolar, o percentual de alunos com Bolsa-Família e a localização em áreas de 

risco.  

Definidas as escolas, cada dupla de profissionais (psicólogo e assistente social) 

ficava responsável pelas ações a serem desenvolvidas, de acordo com o cenário 

encontrado nas mesmas. Cada equipe possuía horários fixos semanais de permanência 

na instituição. Dessa vinculação ao espaço escolar derivaram-se as mais variadas 

demandas endereçadas aos psicólogos e assistentes sociais “da escola”, sendo que a 

maior parte dos pedidos relacionava-se com o desempenho escolar e os problemas de 
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indisciplina. 

Ao longo do trabalho pudemos perceber o equívoco inerente a este modo de 

atuação, que vinha responder a um certo apelo em localizar fora do espaço escolar as 

questões relativas ao próprio cotidiano da instituição. O esforço consistia em focar a 

origem das dificuldades enfrentadas, fossem elas de aprendizagem ou comportamentais, 

nos alunos e sua família. Lugar esse que, de alguma maneira, viemos a ocupar.  

Nesse contexto, e cumprindo, de certa forma, nossa “missão” de especialistas, 

eram formados grupos de alunos e de famílias, sem que conseguíssemos avançar muito 

além da complexidade das histórias que ouvíamos. Como ir além dessas histórias de 

vida? Como escutar além do relato da queixa proferida pela escola? 

Questões estas que nos produziram inquietações, levando-nos a interrogar o 

sentido de nossas intervenções e a serviço de quê atuávamos. Momento fecundo de 

intensas reflexões que nos levaram a (re)pensar uma outra forma de atuação no campo 

educacional. Nesse momento, a partir de supervisões e estudos no campo, podemos 

dizer que tivemos um bom encontro: a experiência do plantão institucional da equipe da 

USP.  

A colocação feita por Adriana Marcondes elucidou uma direção possível a ser 

percorrida e nos reiterou a necessidade de rompermos com as antigas estratégias de 

atuação: “ser psicólogo e estar na escola é uma faca de dois gumes: produz-se a 

necessidade de atendimentos individuais, reforça-se a idéia de problemas emocionais, 

alimenta-se a idéia de patologias individuais, intensifica-se a ilusão de que o psicólogo 

pode convencer os alunos e familiares a agirem de uma maneira diferente (2006, 

p.119)”. 

Foi, a partir de então, que iniciamos um processo de reestruturação do trabalho e 

optamos por adotar este dispositivo de atendimento como lógica central, o que veio a 

trazer diferenças significativas.   

 O Plantão Institucional entendido como um trabalho interdisciplinar se constitui 

como dispositivo de atendimento privilegiado de análise das demandas endereçadas pela 

equipe das escolas à RPE; visando proporcionar um espaço de acolhimento, de escuta, 
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de reflexão das práticas e também de problematização das demandas trazidas pela 

escola.  

 Ao acolher, ao invés de responder a demanda que chega, favorecemos que 

aquilo que aparece como queixa, como impossibilidade, surja como um novo “saber-

fazer” já existente no grupo de educadores. A idéia do plantão, para a equipe de 

psicólogos da 6ª CRE, é que a equipe esteja sempre disponível a atender às demandas, 

construindo junto com a escola ações e estratégias pertinentes.  

 O funcionamento do Plantão Institucional estruturado por nós se dá da seguinte 

forma: partindo de uma demanda da escola, que nos chega de diferentes maneiras (via 

relatório, contato telefônico, encontros fortuitos no espaço da CRE, dentre outros), 

agendamos um horário com a mesma. O encontro acontece fora do espaço escolar, no 

momento, na sala da Rede de Proteção ao Educando localizada na 6ª CRE (espaço este 

conquistado recentemente).  

 A partir do primeiro encontro RPE - Escola são agendados outros atendimentos 

e, também, quando necessário, combinadas ações que envolvam a nossa ida à unidade 

escolar.  Trata-se, porém, de um atendimento que não mais está calcado nos 

especialismos, no sentido de que a queixa será formulada pela escola e a nós 

(psicólogos) caberá a proposição de estratégias para lidar com o que se apresenta como 

embaraçoso naquela (e para aquela) instituição. Essa outra configuração do trabalho da 

RPE tem possibilitado que, de fato, aconteça uma construção coletiva, que abra brechas 

para que a partir de uma situação particular (seja a de um aluno, seja a de um professor, 

bem como outros atores) possa emergir o que diz respeito à instituição, isto é, o modo 

de funcionamento institucional. Nesta perspectiva faz-se de extrema relevância explorar 

a relação entre esse modo de funcionamento institucional e o lugar que é reservado para 

os laços, para os diferentes modos de subjetivação e relação com o outro.  

Ao falarmos de uma construção coletiva é preciso operar na direção de manter 

aberta a interlocução com outros atores que não apenas a escola (incluindo aqui alunos e 

família), mas também no apostar em uma articulação intersetorial, envolvendo, 

dependendo da questão, o trabalho conjunto com a Educação Especial. É preciso 
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convocar os parceiros e produzir encontros/coletividade.  

Para uma discussão mais detalhada dos atravessamentos do trabalho, bem como 

das interlocuções que se fazem necessárias, traremos fragmentos de duas atuações da 

equipe da Rede de Proteção ao Educando/6ª CRE, a partir do Plantão Institucional. 

 

A escola a partir do caso 

 

 Curiosamente a discussão que trazemos à cena não nos chegou via campo da 

educação (escola, CRE), mas a partir de um dispositivo de atendimento em saúde 

mental à crianças e adolescentes, no caso, um CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto-Juvenil). O caso do adolescente nos foi apresentado por este serviço em uma 

reunião com toda a equipe da instituição e trouxe para a equipe da RPE a questão da 

educação inclusiva e da construção de uma atuação intersetorial. 

 Apesar da situação parecer insuportável, tanto para a escola quanto para o 

adolescente, em nenhum momento foi endereçado qualquer pedido à equipe da RPE. 

Pelo contrário, para a escola só era possível lidar com a questão de modo disciplinar: a 

denúncia do adolescente à polícia. Aqui cabe algumas poucas considerações a respeito 

do modo como esse se apresentava e se relacionava no espaço escolar.  

 

 A situação era a seguinte: P., um adolescente de 17 anos, que encontrava na 

escola em que freqüentava sérias dificuldades em relação à sua permanência. Em 

tratamento intensivo no CAPSi, com histórico de internações psiquiátricas e diagnóstico 

de esquizofrenia, era ali, naquela instituição escolar, que encontrava uma via possível de 

relação com o que não era da ordem do patológico. No entanto, a escola - sem qualquer 

suporte - tendia a entender suas manifestações não como sintomas de seu modo de 

organização e funcionamento subjetivo, e sim como problemas de indisciplina, de 

caráter; o que produzia intervenções da ordem de um registro moral e legal. 

Intervenções essas que lhe afetavam de tal maneira, chegando a interferir em seu 

trabalho subjetivo de estabilização, culminando em frequentes desorganizações e crises.  
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 Por força de sua psicose lhe era impossível situar-se na partilha dos sexos, 

nomeava-se às vezes como menina, o que o levava a se colocar numa posição 

feminilizante. Alem disso apresentava idéias de auto-referência e de perseguição, o que 

o fazia sentir-se visado, bem como, tornava bastante difícil a convivência com os 

colegas e professores. Estes agiam ora suportando as identificações que lhe eram 

atribuídas e reagindo de acordo com estas (como se compartilhassem das idéias 

delirantes do menino), ora respondendo ao comportamento do adolescente como se este 

fosse apenas fruto de uma vida na malandragem e influenciado por uma suposta opção 

homossexual. Dessa maneira, produzia-se uma relação imaginária marcada pelo medo, 

agressão e rivalidade.  

 Alguns exemplos dessa situação podem ilustrar melhor o que falamos. P. certa 

vez, quando sua professora chamava a atenção de um outro aluno, entendeu em seu 

gesto que ela, na verdade, falava dele; imediatamente tomou para si a acusação feita 

pela professora e passou a agredi-la verbalmente; a mesma, extremamente ofendida, 

respondeu defendendo-se e exigindo respeito, e, em seguida, decidindo realizar uma 

denúncia do aluno na delegacia de referência.  Em um outro dia comum na escola, mas 

já após algumas situações conflitantes entre o aluno e a equipe da mesma, P., durante o 

intervalo, parado próximo ao portão da entrada, cruzou seu olhar com o de uma 

merendeira. Esta apenas o olhava, mas para ele aquilo representava grande sinal de 

desconfiança e ameaça, o que fez com ele perguntasse logo a ela: “por que você está me 

olhando?”; a mesma retrucou que apenas olhava e questionou se havia algum problema 

nisso, o que foi suficiente para w. agitar-se e responder com ofensas verbais variadas. 

Mais uma vez ele e sua mãe foram chamados na delegacia. 

 A escola a todo o momento que era convocada a falar da situação do aluno, dizia 

do total desconhecimento do que ocorria com o mesmo, mas ao mesmo tempo usava os 

laudos e declarações emitidas pelo CAPSi  para dizer da sua impotência em lidar com a 

“Esquizofrenia” no espaço escolar.  A partir dessa posição, pareceu-nos ocorrer uma 

desresponsabilização da escola, onde prevaleceu uma lógica de homogeneização, de um 

não lugar para a singularidade e particularidade do referido aluno. Mantendo-se, assim, 
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um espaço que sustenta e privilegia o igual e o ideal.  

 Diante da complexidade da situação, bem como de sua gravidade, o lugar de 

tratamento desse adolescente nos convocou a intervir, no sentido de um trabalho junto à 

escola, que viesse a possibilitar a sua permanência na rede de ensino.  

 Como se tratava de uma relação que naquele momento também não era possível 

para a escola - tamanho o seu estranhamento em relação ao adolescente e sua mãe, o 

esgarçamento dos laços e a dificuldade de reposicionar-se - foi pensada coletivamente 

(RPE - CRE - CAPSi), como primeiro passo, a transferência do mesmo para outra 

escola. Claro que com a tentativa de que a escola anterior pudesse recolher os efeitos de 

sua indisponibilidade - o trabalho com esta não encerraria com a saída do aluno.  

 Sobre isso cabe uma colocação: se num primeiro momento a escola colocou 

barreiras em relação a um trabalho de reflexão, junto à RPE; após um processo judicial 

contra a instituição (movido pela própria mãe do aluno), logo se mostrou "disponível", 

trazendo ao plantão institucional uma listagem de "alunos-problemas" - o que é preciso 

transformar em material de trabalho.  

 A transferência de escola foi realizada após um trabalho não só com aluno e mãe 

(por parte do CAPSi e da equipe da RPE) mas também, e fundamentalmente, com a 

escola que o receberia. O nosso papel ali era mediar essa entrada, pensá-la não como 

uma mera efetivação da matrícula, mas como a construção de um lugar possível para 

esse sujeito nessa instituição e no ensino.  

 Trabalho esse de extrema delicadeza, ao considerarmos que é preciso chegar na 

escola sem criar um alarde e assim, fertilizar o campo imaginário dos atores da escola 

em relação ao aluno que se recebe, ao mesmo tempo em que a simples informação sobre 

o  mesmo não garante que algo ali na instituição opere para a real acolhida. Falamos 

aqui da importância de uma transmissão, que se dá para além da palavra e está colocada 

ali na ação, isto é, num posicionamento da equipe da RPE diante da escola, que diz de 

uma presença.  

 Uma colocação elucida o norte desse trabalho: "valemo-nos de uma atitude, de 

um posicionamento, de uma ética da presença: estaríamos com a escola, colocando 
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nosso saber e nosso fazer à disposição dessa 'aventura pedagógica' e nos 

comprometendo com a construção de uma trajetória de formação nossa e da escola neste 

trabalho. Construção coletiva, portanto, evitando-se tanto a diluição de 

responsabilidades quanto a omissão diante do desconhecido ou do imprevisto" 

(Vicentin, 2006, p.168).  

 Nesse caso - e em tantos outros que ainda estão por vir - cabe pensar junto com a 

escola que há diferentes modos de constituição e funcionamento do sujeito, o que 

colocará para o cotidiano escolar alguns embaraços (seja no campo do aprendizado, seja 

na dimensão de socialização), que não devem ser tomados como um a menos do sujeito, 

um déficit que deverá ser medido e corrigido sob o registro de um funcionamento 

normal, ideal.  

 Nesta perspectiva, a possibilidade de circulação da palavra na ocasião dos 

encontros com a equipe escolar, teve uma função importante nesse trabalho, haja vista 

que puderam reconhecer que acolher esse adolescente colocava em cena a 

imprevisibilidade dos acontecimentos, o que exigiria novas respostas, sendo preciso ir 

para além do lamento em relação àquilo que não vai bem - lógica essa presente não 

apenas nesse caso, mas nas situações de impasse para a escola, de modo geral (Barros, 

2008). 

 Além desse acolhimento do que emergia para a escola diante daquele que estava 

prestes a receber, consideramos fundamental os encontros com a família do mesmo. Era 

preciso acolher a família e reconhecer a legitimidade da sua fala diante das situações 

enfrentadas, no caso, pela mãe e pelo aluno, na relação conturbada com a escola onde o 

mesmo estava inicialmente matriculado, para, daí, trabalharmos as questões que entram 

em jogo quando falamos da escolarização de pessoas com graves transtornos mentais.

 Interessante pontuar, e o que nos aparece como importante analisador do 

trabalho realizado, foi que num dos encontros fortuitos com a direção da escola no 

espaço da CRE, interrogamos sobre como estava o referido adolescente na escola e o 

diretor, sem saber a quem nos referíamos em  nossa fala, respondeu: de que menino 

vocês estão falando? Fala essa que diz mesmo de uma inclusão (e não de uma 
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negligência), visto que temos notícias de que, de fato, nesse momento, o adolescente faz 

parte da rede de ensino/escola. 

 A outra situação que traremos à discussão sinaliza para o importante papel da 

equipe de RPE na construção de espaços em que a escola possa se interrogar sobre o 

que inicialmente apresenta como queixa; possibilitando que algo se opere a partir dos 

encontros RPE-escola que possam produzir deslocamentos em seus discursos.  

 Um dos encontros com a direção de uma escola, em específico, nos remeteu a 

esta questão de modo mais marcante: a escola, representada pela diretora num primeiro 

momento, demandava algum tipo de atendimento a uma criança considerada “estranha” 

e que causava angústia na equipe devido a sua recusa em falar e ao seu isolamento. 

Cabe acrescentar que esta é a segunda escola freqüentada pela criança, sendo que na 

primeira também se tinha a idéia de "diferença", pela mesma questão elucidada 

anteriormente.  

 Ao longo da construção da história desta menina e seu percurso na educação, 

diferentes atores da escola vieram a somar elementos que só vinham a ratificar a 

“esquisitice” da mesma. Havia um esforço, por parte da escola, em elencar cada 

estranhamento em relação ao comportamento da criança, tudo apontando para um 

possível transtorno psiquiátrico. Neste contexto é importante apontar que os encontros 

não se deram apenas com a direção da escola, mas também com algumas professoras (a 

da criança, bem como outras professoras que se interessaram em fazer considerações a 

respeito da mesma).  

 As indicações da escola - seja em relação ao comportamento da menina, seja 

sobre o seu irmão (aluno da mesma instituição de ensino), ou ainda, em relação ao pai 

das crianças, que no passado já tinha sido aluno de uma das referidas professoras - 

pareciam manter uma função para a equipe escolar: o de apaziguar a angústia frente a 

uma criança que mal fazia uso da linguagem para se comunicar. Vale ressaltar que esta 

não utilização da fala restringia-se ao ambiente escolar; haja vista que fora desse 

contexto não havia qualquer observação dessa ordem. 

 A partir de então, o campo imaginário da escola tinha como trabalho constante o 



 

 

 

12 

justificar desta posição da criança, passando pela consideração de que o pai era um 

sujeito limitado, quase um quadro de "retardo", até uma suposta situação de maus-

tratos, visto que vizinhos davam notícias de que esse mesmo pai era agressivo na 

relação com a mãe e por dedução, com os filhos.  

 A partir da tomada desta escola em plantão - isto é, em trabalho - e do 

atendimento da mãe como um desdobramento deste, produziu-se um deslocamento da 

queixa e da demanda de tratamento da criança para sua mãe. A menina, na sua recusa 

em falar, encaminhou a mãe para um lugar de fala que, para ela, parecia antes 

interditado (“ela não podia falar”).  

 Foi então que pudemos desconstruir com a equipe escolar os sentidos 

cristalizados a respeito da aluna e de sua família e abrir espaço para novas 

possibilidades de olhar e de se relacionar com os mesmos. Vários elementos nos 

apontam para uma certa precariedade das escolas em escutar, de fato, seus alunos e seus 

familiares, assumindo uma posição de conter o mal-estar com elementos que muitas das 

vezes estão para além da relação que acontece ali mesmo, na escola. É interessante 

pensar que após alguns encontros (com a escola e com a família da criança) a direção 

pôde recolher como efeito, bastante surpresa: "ela fala!", a partir de um endereçamento 

de uma fala, por parte da menina à diretora - o que segundo ela não ocorria. 

 Por se tratar de um questão que ainda estamos trabalhando com a escola, ainda 

não sabemos o que de fato se operou aí, de forma que, de uma criança que recusava-se a 

falar e pouco interagia com os outros, abriu-se um espaço de comunicação entre aluna-

escola-família, que parecia pouco explorado. Neste momento, estamos às voltas com o 

modo como transmitiremos à escola que algo afetou a aluna que a permitiu falar, que 

não se trata de um "passe de mágica" ou uma mudança decorrente apenas da atuação de 

“especialistas”. 

 É preciso pensar, junto com a escola, o que ocorreu nesse caso, o que coloca em 

trabalho o modo de funcionamento institucional, a sua possibilidade de construir uma 

relação possível também com aquele aluno que não fala, que causa angústia, que a 

desafia, no sentido de uma movimentação, de uma busca de saídas possíveis. Mais uma 



 

 

 

13 

vez, pudemos estar juntos com a escola, e não fazer o trabalho que cabe à ela, mesmo 

por que nada se pode concluir, há sempre uma dimensão de enigma, algo que não se 

pode predizer e direcionar de antemão. 

 

Considerações finais: 

 

 O que expõe este estudo é, certamente, apenas um recorte de um trabalho ainda 

em construção. De forma alguma propomos aqui conclusões definitivas sobre a atuação 

do psicólogo no campo educacional, mesmo em se tratando especificamente da equipe 

de psicólogos da Rede de Proteção ao Educando/6ª CRE. Antes de tudo, é um esforço 

de reconstrução de um percurso, permanentemente em (re)estruturação, que como 

expomos no início, na medida em que nos faz (re)vê-lo, permite que novas reflexões e 

possibilidades se descortinem.  

 Temos o papel aqui de nos prestar a uma posição que acolha e suporte a queixa, 

o lamento, aquilo que se apresenta como impossibilidade, que só faz sofrer a equipe 

escolar/aluno, e a partir de então provocar (no sentido de uma afetação, e não de 

confronto) a relação da escola com sua própria queixa. Provocar o que ela tem de 

implicação naquilo     do que vem falar, o quê, daquilo em que não se reconhece, em 

que localiza fora, tem de produto de seu próprio trabalho. Provocar o que coloca em 

cena, em cada situação discutida, a questão da imprevisibilidade dos acontecimentos.  

  Nesse processo, às voltas com o nosso saber e nosso fazer, algumas questões se 

colocam quando pensamos a relação da psicologia com a educação: Como não 

intensificar as esperanças, ilusões e faltas com nossas ações? Como ajudar a escola a 

acolher e lidar com o fracasso, dando-lhe um outro estatuto? Como singularizar o aluno 

no campo escolar sem reanimar a idéia de que o problema encontra-se localizado ali em 

seu corpo? E mais, como trabalhar no sentido de marcar a singularidade, escapando da 

lógica da universalização da educação sob a égide do ideal? Questões essas das quais 

não podemos nos furtar ao nos lançarmos nesse trabalho. 

 



 

 

 

14 

 

 

 Bibliografia 

 

ANGELUCCI C.B., & Lins, F.R.S. (2007). Pessoas significativamente diferentes e o 

direito à educação:uma relação atravessada pela queixa. In : Souza, B. P. (Org.) 

(2007) Orientação à queixa escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

BARROS, M. R. C. R. (2008). A exceção faz a regra? Laboratório Práticas de 

Conversação, Décima terceira lição Orientação Lacaniana III, 10, 26 de março de 2008, 

Rio de Janeiro. 

 

MACHADO, A.M. (2006). Plantão Institucional: um dispositivo criador. In: Machado, 

A.M., Fernandes, A., & Rocha, M. (2006) Novos Possíveis no encontro da Psicologia 

com a Educação (v. 1). São Paulo:Casa do Psicólogo, v.1.  

 

PATTO, M.H.S. (1997). Introdução à Psicologia Escolar (3a ed.). São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

 

VICENTIN, M.C.G. (2006). Transversalizando saúde e educação: quando a loucura 

vai à escola. In: Machado, A.M., Fernandes, A., & Rocha, M. (2006). Novos Possíveis 

no encontro da Psicologia com a Educação (v. 1). São Paulo: Casa do Psicólogo, v.1.  

 

 

 



 
ISSN 1981-2566 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR E A PSICOLOGIA NA 
EDUAÇÃO 

 

Profª Drª Nilce Maria Altenfelder Silva de Arruda Campos 

Universidade Metodista de Piracicaba-Unimep 

nilarruda@uol.com.br 

 

 

Pretendo apresentar aqui algumas reflexões sobre as práticas que decorrem da 

relação entre a psicologia e a educação. Para tanto, penso ser necessário iniciar fazendo 

algumas considerações acerca das problemáticas educacionais que atingem as 

instituições escolares, desde seu surgimento, para, posteriormente, explicitar as 

reflexões advindas das intervenções realizadas no projeto que desenvolvo na 

Universidade Metodista de Piracicaba-UNIMEP em parceria com a Psicologia social. 

Podemos dizer que a relação da Psicologia com a Educação tem na formação 

educacional do indivíduo o elo. Esse vem sendo traduzido, na maioria da literatura 

científica existente, como uma área de conhecimentos da ciência psicológica, 

constituída por estudos que visam elucidar todos os tipos de empecilhos à formação 

escolar dos indivíduos.  

Ao analisarmos as publicações existentes encontramos uma subdivisão entre 

trabalhos de Psicologia Educacional e de Psicologia Escolar. O exame dessa literatura 

revela, porém, que a utilização dessas denominações não se fundamenta em definições 

precisas.  

Ao longo da história pode-se observar que sob a designação de Psicologia 

Educacional centralizaram-se mais os estudos que - ao enfocarem a Educação como um 

campo de práticas - propunham investigar os problemas enfrentados no âmbito da 

Educação do indivíduo, daí a quantidade de pesquisas sobre desenvolvimento, 

aprendizagem, atenção, percepção, memória, etc. Já com relação à denominação 

Psicologia Escolar, as produções surgiram, em abundância, após o reconhecimento da 



 
 

 

Psicologia enquanto profissão e se caracterizaram, primordialmente, por estudos 

relacionados à prática do psicólogo no contexto das instituições formais de ensino. 

No entanto, de maneira direta ou indireta, em ambas as áreas as temáticas 

enfocadas versaram sobre a busca de explicações para os fatores que impedem ao 

indivíduo atingir o sucesso esperado, em uma sociedade em que a possibilidade de 

ascensão, supostamente, depende do mérito de cada um. Desse modo pode-se afirmar 

que a discussão acerca do fracasso escolar acompanhou o aparecimento da ciência 

psicológica e delineou o surgimento tanto da Psicologia Educacional como o da Escolar. 

Verifica-se que, para além das questões relativas à repetência e à evasão, a temática do 

fracasso escolar abarcou, desde o final do séc XIX e durante o séc XX, o estudo de tudo 

o que viesse a interferir na  formação do indivíduo burguês, considerado como: aquele  

capaz de se inserir socialmente e de obter mobilidade econômica, conforme a promessa 

de uma sociedade baseada, formalmente, na teleologia dos pressupostos da igualdade e 

da liberdade.  

A tentativa de democratização do saber, como parte dos pressupostos de 

liberdade e igualdade, deparou com a necessidade de explicações para o fato das 

oportunidades não serem as mesmas para todos. Era necessário justificar o porquê de 

um grande número de indivíduos não conseguir aprender. Tal fato gerou a busca de 

explicações para o que passou a ser encarado como problemas de aprendizagem, que 

sustentavam o suposto fracasso escolar centrado no indivíduo. Assim, a Psicologia ao 

tentar analisar as diferenças de desempenho da população, numa sociedade de iguais, 

contribuiu com várias teorias que acabaram por reforçar as justificativas para as 

desigualdades sociais.  

Atualmente sabemos que os problemas existentes na educação refletem a 

degeneração que a cultura vem sofrendo com a expansão do capitalismo mercantil, com 

a globalização dos mercados e, mais recentemente com a especulação financeira 

internacional. A manifestação de tais problemas no interior das instituições escolares e 

as inócuas tentativas do Estado para contornar, e superar, as evidências dessa 

degeneração indicam a gravidade da situação. Diferentes diretrizes políticas foram e são 



 
 

 

utilizadas como forma de contornar os problemas, porém, no cotidiano escolar estas 

diretrizes são interiorizadas com distintos significados, geralmente retraduzidos em uma 

lógica pedagógica singular e muitas vezes perversa. 

Segundo autores como Patto (1996), Collares (1996), Smolka (1993), Parro 

(1992), Krammer (1993), Saviani(1988), Machado e Souza(1997), Tnamachi, Rocha e 

Proença (2000),  entre outros, as políticas educacionais, desenvolvidas ao longo da 

história da educação brasileira, não deram conta de solucionar os problemas existentes 

na educação e acabaram por acirrá-los. 

Como conseqüência institui-se jargões como o “aprendizado pelo fazer”, o 

“aprender a aprender”, “o ensino centrado na criança”. Na relação ensino/aprendizagem 

a dimensão do ensino, propriamente dito, desapareceu acarretando a transformação das 

escolas em instituições que ensinam a arte de viver, mas impedem a possibilidade do 

saber. 

 Como aponta Arendt (1988) abre-se mão da autoridade do professor e a 

mediação entre o passado e o futuro se esvai ocasionando a perda da tradição, aspecto 

necessário para a compreensão do presente. 

Frente a este cenário temos a reedição de questões como a do fracasso escolar 

tema que, como já dissemos, historicamente caracteriza a relação da Psicologia com a 

Educação. O fracasso escolar, sob a diretriz da “promoção contínua”, não mais se 

apresenta sob a forma da repetência/evasão, mas assume a roupagem do seu contrário - 

a “aprovação/continuada”
1
. Assim, se acirram as problemáticas educacionais, pois 

através da promoção automática se oficializa uma pseudoformação dos indivíduos como  

regra niveladora da população.  

                                                 
Até pouco tempo atrás era possível comprovar numericamente esse processo através dos altos índices de 

repetência e evasão. Atualmente, porém, a reprovação foi substituída pela promoção automática tornando 

mais difícil constatar numericamente a decadência do processo de formação cultural dos alunos. 

Qualitativamente, tal fenômeno pode ser observado no precário repertório apresentado pelos alunos que 

ingressam nos estabelecimentos de Ensino Superior.  

 



 
 

 

Ao mesmo tempo as novas diretrizes educacionais fazem a problemática do 

“fracasso escolar” parecer obsoleta e ultrapassada uma vez que, supostamente, o 

Sistema Educacional está promovendo um ensino de melhor qualidade. No entanto, 

porém, o que se observa, na realidade das instituições de ensino, é o agravamento desta 

problemática uma vez que a maioria das crianças que freqüenta as escolas está quase 

que impedida de aprender. Constata-se que, na realidade, a escola vai perdendo sua 

função educativa e deixa de ser a instituição que possibilita ao indivíduo a formação 

cultural necessária ao desenvolvimento de uma consciência autônoma. Tornando-se 

cada vez mais dispensável á vida em sociedade, a escola vai gradualmente sendo 

substituída pelas novas linguagens tecnológicas que mais e mais delegam à máquina as 

funções que antes eram do professor.  

Desta forma, como aponta Adorno (1996), se concretiza uma situação de 

pseudocultura generalizada em que o fracasso escolar se traduz na quase  total ausência 

de conhecimentos, uma vez que o saber é substituído por diversos tipos de informações 

superficiais que  levam à massificação generalizada e impedem o desenvolvimento da 

autonomia. Esta circunstância delineia um dos mais graves problemas, senão o 

problema central da realidade educacional em nosso país neste novo século. 

Por outro lado e ao mesmo tempo desde seu surgimento, enquanto ciência, a 

Psicologia contribuiu com a continuidade de um processo que é gerador de ignorância e 

discriminação, e, auxiliou a manutenção de um sistema produtor de injustiças e 

desigualdades sociais. As práticas psicológicas que se realizam no interior das 

instituições escolares e que, não obstante, lidam com as demandas postas por esta 

instituição, tendem a favorecer a cristalização de preconceitos e contribuem, também, 

com o processo de deformação cultural dos indivíduos.  

Neste sentido constatamos no percurso da investigação realizada no projeto 

Integrado, desenvolvido no curso de Psicologia da Unimep, que o psicólogo ao inserir-

se no contexto das instituições de ensino, acaba por deparar-se com uma realidade na 

qual as diretrizes políticas ao atingirem o cotidiano institucional (des)organiza-o sob a 

lógica da dissimulação,  em que reprovações transformam-se em falsas aprovações,  



 
 

 

pedagogia construtivista em receitas metodológicas e a  educação em deseducação. Tal 

quadro propicia o desenvolvimento, nas instituições formativas, de um ethos cultural 

que leva as escolas a exigirem do psicólogo uma prática que repõe na criança a 

responsabilidade por seu insucesso. As propostas que não priorizam a criança e sua 

família como espaços de intervenção são vistas como ineficazes e ameaçadoras da 

(des)organização instituída. 

Foram estas constatações que nos levaram a refletir sobre a possibilidade de o 

diálogo entre a Psicologia e a Educação ocorrer sem incorporar tais práticas e as 

contradições historicamente por elas produzidas. Ao mesmo tempo, instigaram-nos a 

problematizar a relação entre as ações do Estado e as intervenções psicológicas que se 

efetivam no interior do cotidiano escolar, focando esta relação como espaço privilegiado 

para a intervenção psicológica. 

Foi nesta perspectiva, que a inserção no cotidiano das instituições de ensino, 

bem como a constante intervenção realizada na forma de assessoria junto às instâncias 

hierárquicas, como a Delegacia de Ensino2  e a Secretaria da Educação do Município, 

indicou a necessidade de analisarmos a política educacional que passou a vigorar na 

década de 90, através dos parâmetros curriculares nacionais, e, ao mesmo tempo,  

permitiu aferirmos como o sistema educacional de Piracicaba se colocava sob essas 

novas determinações.   

Constatamos através do projeto como a massificação do ensino, ao se 

generalizar para todos os estratos sociais, parece haver surrupiado o esforço criativo de 

administradores, de professores e de funcionários nas escolas, aniquilando, pouco a 

pouco, as chances de a educação possibilitar uma formação voltada ao desenvolvimento 

do indivíduo, decompondo ou comprometendo a fruição de subjetividades criativas e 

críticas, minimamente desejáveis numa sociedade realmente democrática. 

       Verificamos, ainda, que o despreparo dos profissionais da Educação possibilita a 

adesão, sem questionamentos, às novas diretrizes curriculares e à política da aparência 

                                                 
2
 Hoje denominada Diretoria de Ensino. 



 
 

 

por elas geradas. Essas diretrizes, como vimos, visam abalizar a Educação pelas 

necessidades do mercado e fazem com que haja um nível cultural próximo entre todos,  

professores e  alunos, tornando os primeiros facilmente substituíveis, pois nada os 

distingue de outros modos de informar,  como, por exemplo, os tele-cursos, 

desenvolvidos via  redes de televisão. 

Por outro lado, essa padronização no modo de agir dos profissionais da 

Educação exige apenas o básico, para que professores e dirigentes se adaptem às 

exigências da realidade escolar. Desse modo, encontramos professores, formados em 

cursos de 3º grau, imobilizados diante de crianças de sete anos, ingressantes na 1ª série, 

por não saberem o que fazer para motivá-las a prestarem atenção, e professores  atônitos 

perante as mais simples solicitações, como, por exemplo, a de  que façam  um plano de 

aula coerente com o tema escolhido nos HTPCs, para a semana. 

Observamos que o gradual e crescente despreparo desses profissionais 

torna-os cada vez mais dispensáveis o que, em parte, explica a alta rotatividade com que 

passam pela escola e a imensa  incapacidade crítica, que denotam,  perante a realidade 

institucional. Não é por acaso que, na rede estadual e na municipal, os professores 

acabem por aderir ao chamado método construtivista3, sem o conhecimento dos 

pressupostos que embasam essa concepção. 

A opção pelo construtivismo, como a que constatamos na escola, num 

momento de internacionalização do capital e de administração da sociedade, como o 

que acompanhou as últimas reformas na Educação, significa a negação da diferença, 

regida por um discurso neoliberal.  

Pode-se dizer que o surgimento do discurso neoliberal, com a terminologia 

que o acompanhou – qualidade total, formação polivalente, flexibilidade, 

interdisciplinarização – expressou a identidade totalizante  da sociedade e 

                                                 
3
 O construtivismo esta sendo oficialmente propagado no Estado de São Paulo desde 1983 e era comum professores o denominarem 

como método. Porém, após os diversos cursos de aperfeiçoamento promovidos pela Secretaria de Educação ficou generalizada à 

informação que, por  se basear na teoria de Jean Piaget,  não poderia ser chamado de método.  Entretanto, nas escolas investigadas a 

partir de 1997, públicas e particulares, era comum os professores e coordenadores se referiram à prática educacional,desenvolvida 
junto às crianças, como uma prática pautada no método construtivista.    



 
 

 

superficializou ainda mais os conhecimentos escolares, exacerbando  o processo de 

alienação dos indivíduos.  

Não é por acaso que, na realidade da escola, encontramos alguns professores 

que, incapazes de discernir a melhor opção para os próprios alunos, defendem com 

unhas e dentes as tendências pedagógicas ditadas pelos parâmetros curriculares, como 

bem exemplifica a professora que utiliza o argumento da autonomia da criança no 

acesso ao saber, como resposta natural para o fato de seus alunos, no final da 2ª série, 

não estarem ainda alfabetizados.  

Podemos constatar que os princípios e diretrizes fixadas nas últimas 

reformas da política educacional, acentuaram, nas instituições de ensino, a 

responsabilidade pela sedimentação, nos diferentes estratos sociais, de um 

conhecimento superficial e acrítico sobre a realidade. 

Desse modo, as intervenções experimentadas pela Psicologia no cotidiano 

das escolas atestaram um quadro educacional bastante caótico, que se coloca para além 

das instituições em foco, e, pouco a pouco se generaliza para as demais escolas da 

cidade, o que, infelizmente, representa mais pistas sobre a decadência do ensino, 

público e privado, no país. 

Enfrentamos, como diria Hanna Arendt, uma crise na educação 

característica das sociedades de massa, em que a promessa de democratização da cultura 

se traduziu na progressiva deterioração na formação dos indivíduos e no crescente  

despreparo dos professores que se tornam cada vez mais baldios.  

O sistema educacional de Piracicaba, sob a lógica da administração 

neoliberal da sociedade, como a que enfrentamos até início do século XXI, vem 

corroborar a massificação e a decadência do processo educacional de todo o país, 

acentuando o processo de pseudoformação dos indivíduos. Independentemente das 

medidas usadas para estabelecer a desigualdade social – característica esta do sistema 

capitalista - as reformas que vêm sendo promovidas atingiram de maneira perversa, em 

maior ou menor grau, os diferentes estratos sociais da população escolar, tanto pública 

como privada.  



 
 

 

A realidade encontrada nas escolas em que o projeto da Psicologia se inseriu 

mostra-nos a perversidade do processo de massificação do ensino, que generaliza a 

semiformação e aumenta a dominação, lesando a possibilidade do desenvolvimento da 

autonomia, lesando a possibilidade de existência de subjetividades. 

 Ao apologizar a lógica do mercado, da indústria, da ciência e da técnica, 

uma Educação assim concebida termina por impossibilitar o dimensionamento das 

conseqüências anti-humanas dessa mesma lógica. 

Nessa perspectiva cabe afirmar que a massificação do ensino como primordial 

problema a ser enfrentado na Educação lança, para a Psicologia, o desafio de buscar 

alternativas de ações práticas, que impulsionem o movimento do real na direção do mais 

justo, mesmo que esse intuito seja continuamente assimilado. É necessário estarmos 

conscientes do trabalho de Sísifo que uma opção desse tipo nos impõe, para não 

esmorecermos. 

Uma das maiores contribuições que a investigação realizada nos proporcionou é 

a certeza da necessidade de investirmos na busca de uma formação consistente para os 

alunos, e para nós mesmos, como antídoto contra a contínua degradação do processo 

formativo a que estamos submetidos.  

Se perdermos a possibilidade de ter – e de dar – uma formação ampla e 

substancial, característica da Educação que só anteriormente era propiciada, o primeiro 

passo é reavê-la, não na perspectiva de superestimar o passado, mas no sentido da 

atualização necessária, pois, assim, a esperança existente no ontem pode ser recuperada 

e, com ela,  tudo o que é imprescindível para pensarmos as possibilidades da liberdade.  

Sabemos que as tentativas de agir na Educação, visando a resistir aos processos 

de pseudoformação generalizada, são submetidas às pressões avassaladoras do existente 

e, em vários momentos, causam sentimentos de desesperança e de impotência. Porém 

qualquer resistência só pode se efetivar, se transformarmos tal sentimento em desafio 

mantenedor das ações orientadas a fortalecer os processos que sustentam a desilusão 

positiva, que possibilita a ação conseqüente, e não o imobilismo. Observamos que um 

caminho possível para a prática da Psicologia na Educação seria o de possibilitar que a 



 
 

 

Educação se torne uma Educação para a resistência. Assim, tentar impedir o sistema 

capitalista de eliminar as diferenças, tornando tudo equivalente, uniformizado através de 

modelos de ação que pressupõe técnica e previsibilidade para o controle social e pouca 

qualidade no ensino, torna-se a meta dessas ações, mesmo que de antemão fadadas ao 

reinício constante.  

A dominação através da indústria cultural e a desqualificação da educação,  

decorrente do processo da crescente massificação do ensino,  por ser um dos mais 

perversos mecanismos da sociedade atual, tem que ser enfrentada de uma maneira ou de 

outra, por todo e qualquer esforço educativo. Os psicólogos, assim como os outros 

profissionais ligados à Educação, não podem desconhecer essa “superdeseducação”, que 

se alastra e a tudo invade. Ignorá-la, sob qualquer pretexto, é dessensibilização, é 

barbárie! 

Para finalizar cabe salientar que em termos da relação Psicologia e Educação 

faz-se importante a presença do psicólogo na escola, não apenas por motivos históricos, 

uma vez que a pedagogia se constitui como uma espécie de aplicação prática das teorias 

psicológicas, mas, também, por que, na escola, prolifera a existência de um processo de 

degeneração da formação educativa do ser humano, que necessita ser trabalhado, para 

que o esclarecimento – e seu poder regenerador - possa ter chance de emergir como 

forma de resistência à aniquilação da possibilidade de afirmação do indivíduo e da 

própria cultura. 
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Nos últimos 30 anos consolidou-se uma área bastante ampla de produção de 

conhecimentos científicos a respeito de como as crianças aprendem a ler e a escrever. 

Esses conhecimentos têm influenciado a reelaboração de políticas de alfabetização em 

diversos níveis da organização do ensino, em vários países. Conforme o trabalho de 

Soares (1991), a constituição deste campo de estudos no Brasil teria como principais 

motivações: a identificação de problemas relacionados ao sistema de alfabetização e a 

grande incidência de fracasso escolar; além de estudos multidisciplinares sobre a 

aquisição da leitura e escrita no âmbito da Psicologia Genética e das Ciências da 

Linguagem. 

No âmbito dos estudos psicolingüísticos, uma evidência corroborada por pesquisas 

realizadas em diferentes países, que possuem uma língua escrita alfabética como o 

português, é de que a aquisição do conhecimento a respeito da consciência fonológica e 

das relações grafema-fonema é de fundamental importância no início do processo de 

alfabetização, como condição para o desenvolvimento da linguagem escrita (Cardoso-

Martins & Soares, 1989; Cardoso-Martins, 1995; Capovilla & Capovilla, 2000). Em 
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contrapartida, no âmbito dos estudos sobre o papel da consciência morfológica, têm 

predominado estudos sobre morfologia flexional, (Correa, 2005; Meireles & Correa, 

2005; 2006; Mota & Silva, 2007, Paula, 2007). Porém, até o momento, dispomos de um 

número menor de estudos que nos permitam afirmar qual é o papel do conhecimento 

morfológico derivacional para aquisição inicial do português língua escrita e sua 

influência sobre o desempenho ao longo da escolarização, além de suas relações com 

outros aspectos lingüísticos nesse processo (Paula, 2007; Mota, 2008).  

No entanto, um número crescente de estudos no Brasil tem se dedicado a investigar 

como se desenvolve o conhecimento morfológico derivacional e como este se relaciona 

a outras variáveis lingüísticas e a aquisição da escrita, ao longo do processo de 

alfabetização. Consultado o portal de teses da CAPES, encontramos apenas uma tese 

defendida sobre a aquisição de conhecimento morfológico derivacional no âmbito da 

psicologia. Na referida tese, Paula (2007) investigou como o conhecimento morfológico, 

principalmente derivacional, se apresenta na modalidade implícita e explícita, em 

aprendizes do português escrito. Essa pesquisa foi orientada por três grupos de objetivos: 

(1) investigar o conhecimento implícito e explícito sobre morfologia derivacional e 

flexional do português do Brasil, de estudantes do ensino fundamental e identificar em 

que momento da escolarização fica mais evidente a utilização de um ou de outro nível 

deste conhecimento; (2) identificar relações entre a morfologia derivacional e flexional e 

as dimensões fonológica e sintática da linguagem, além de vocabulário, (3) por último, 

avaliar as relações entre conhecimento morfológico e a aquisição da leitura e da escrita. 

Este foi realizado com estudantes de 1ª, 3ª, 5ª e 7ª série de um Colégio particular em São 

Paulo. Em termos de resultados, observou-se que as crianças de 1ª série possuem 

conhecimento implícito, ou sensibilidade para a morfologia derivacional, mais 

especificamente para o conhecimento de sufixos, o que aconteceu antes mesmo o ensino 

explícito da morfologia derivacional na escola. Observou-se, em relação às demais 

séries, conhecimento explícito mais elevado que no implícito, principalmente com 

relação a prefixo. Desde a 1ª série também se evidenciou conhecimento sobre o uso de 

prefixos e sufixos para a formação de palavras inventadas. Nesse sentido, evidenciamos 



 
 

 

implicações educacionais importantes, como por exemplo, a de que a morfologia pode 

ser potencialmente trabalhada desde as séries iniciais da alfabetização e da relevância 

das aprendizagens implícitas, mesmo no contexto da educação formal. Em outro estudo 

recente (Cardoso, Leandro e Paula, 2009) também identificamos a sensibilidade para 

conhecimento morfológico derivacional em crianças da 1ª série de uma escola pública de 

São Bernardo do Campo. As correlações significativas esperadas entre o conhecimento 

morfológico e outras dimensões lingüísticas – fonológica, sintática e lexical – se 

apresentam desde a 3ª série. A partir desta série também verificamos um número 

crescente de correlações entre conhecimento morfológico e desempenho em leitura e em 

escrita (Paula, 2007). Ou seja, a partir do momento em que a criança demonstra ter 

adquirido um conhecimento explícito sobre morfologia derivacional – consciência 

morfológica – este passa a apresenta-se correlacionado a outros aspectos do 

desenvolvimento metalingüístico e ao processo de aquisição da leitura e da escrita. 

Resultado semelhante foi encontrado por Mota, Anníbal e Lima (2008) em estudo com 

crianças de 1ª e 2ª série do ensino fundamental. Estudos realizados em línguas com uma 

ortografia menos transparente em termos de relação entre grafemas e fonemas, como o 

inglês (Carlisle, 1995, 1998) e ou francês (Colé, Marec-Breton, Royer & Gombert, 2003; 

Marec-Breton, 2003), também evidenciaram a contribuição da consciência morfológica 

para a leitura e para a escrita. 

Em levantamento realizado sobre o assunto na base de periódicos SCIELO e PEPSIC 

identificamos quatro artigos publicados. Dentre estes, encontram-se um de revisão de 

literatura sobre consciência morfológica, no qual se destaca a prevalência de estudos 

sobre morfologia flexional e a necessidade de investimento no campo da investigação 

sobre a morfologia derivacional e seu papel no processo de alfabetização (Mota, 2008); 

um artigo sobre estudo das qualidades psicométricas de instrumentos para avaliação de 

consciência morfológica, a partir de dados coletados com crianças de 1ª, 2ª e 3ª série 

(Mota, et al, 2008). 



 
 

 

Outros dois referem-se a resultado estudos sobre relações entre consciência fonológica e 

consciência morfológica derivacional e sua contribuição para a leitura e escrita de 

crianças de 1ª e 2ª série de uma escola pública de Juiz de Fora, Minas Gerais (Mota, 

2008; Mota et al, 2007). Dentre os resultados desses dois estudos destacou-se que a 

morfologia derivacional produz um efeito positivo sobre a leitura e a escrita. A respeito 

da relação entre consciência fonológica e morfológica, concluíram que a estrutura 

fonológica das palavras ajuda no reconhecimento da relação morfêmica entre elas. 

Também identificaram uma certa independência de outros aspectos do desenvolvimento 

metalingüístico e lingüístico no tipo de contribuição que a consciência fonológica e a 

morfológica prestam à leitura e a escrita. 

Por outro lado, no que diz respeito à produção internacional, os números de publicações 

sobre consciência morfológica indexadas em bases de dados científicas mostraram-se 

mais expressivos. Uma busca realizada em 2008 com a palavra-chave “morphological 

awareness” nas bases de dados PsycINFO e ERIC – a primeira destinada a publicações 

de artigos na área da psicologia e a segunda destinada a publicações da área da 

educação, assim como aquelas que têm uma interface com a psicologia – capturou um 

total de 84 artigos. Sete destes estavam duplicados na mesma base de dados, restando, 

portanto, uma amostra de 77 artigos. Deste universo de artigos, 40 estavam indexados 

apenas na base de dados PsycInfo, 9 estavam indexados apenas na base de dados ERIC e 

finalmente 28 estavam indexados em ambas. Ao investigar os autores destas 

publicações, apenas uma pesquisadora brasileira foi encontrada como co-autora de um 

único artigo: Correa (Correa & Dockrell, 2007). Isto reflete os pouquíssimos resultados 

obtidos na busca sobre nosso objeto de pesquisa nas bases de dados brasileiras. 

A morfologia trata da construção do sentido de uma palavra. Morfemas são as unidades 

mínimas em uma língua que possuem significado e que podem ser combinadas, 

conforme algumas regras para a formação de palavras. A importância deste intento 

recente se justifica pelo fato de o português escrito ser concomitantemente: um código 

grafo-fonológico, pois nossa escrita representa os sons da fala, mas também um código 



 
 

 

grafo-morfológico, pois essa representa também os morfemas, as unidades de 

significado da língua. O conhecimento morfológico pode ser avaliado em função da 

manipulação dos diferentes tipos de morfemas, conforme seu papel na palavra. Os 

morfemas derivacionais permitem mudar o significado ou a classe de uma palavra já 

existente. Os flexionais ajudam a colocar uma palavra em contexto sintático, conforme o 

gênero e número - em substantivos e adjetivos; conforme tempo, modo, número e pessoa 

– em verbos. 

Consciência morfológica pode ser definida como a habilidade de se refletir sobre os 

morfemas que compõem as palavras e pode auxiliar a escrita de diversas maneiras. Nos 

casos em que a ortografia das palavras pode ser decidida se a palavra de origem for 

conhecida (ex., “laranja” e “laranjeira”), mas também no caso de palavras que podem ser 

escritas por regras de correspondência letra e som (Mota et al, em preparação). 

De acordo com Justi et al (em preparação), uma forma de se descobrir mais acerca da 

relação existente entre a consciência morfológica e o desenvolvimento da leitura e da 

escrita é o desenvolvimento de pesquisas que levem em consideração, além da 

consciência morfológica, outras variáveis cognitivas que vêm sendo sistematicamente 

apontadas pelos pesquisadores como contribuindo para o desenvolvimento da leitura e 

da escrita. Alguns estudos sobre a relação entre a consciência morfológica e a 

leitura/escrita incluem medidas de consciência fonológica; já outros, incluem medidas 

de memória de trabalho fonológica. No entanto, é difícil encontrarmos um trabalho que 

controle, ao mesmo tempo, a contribuição da consciência fonológica e a contribuição da 

memória de trabalho fonológica, enquanto avalia a contribuição da consciência 

morfológica para a leitura e a escrita, por exemplo. Por ser a consciência fonológica 

reconhecidamente correlacionada com o desenvolvimento da leitura e da escrita e ser, 

assim como a consciência morfológica, uma habilidade metalingüística, é importante a 

inclusão da mesma em estudos investigando a relação entre a consciência morfológica e 

a leitura e a escrita.  



 
 

 

Por outro lado, tarefas de consciência fonológica e algumas tarefas de consciência 

morfológica requerem considerável memória de trabalho fonológica para a sua 

adequada execução, o que torna importante a inclusão de tarefas que avaliem essa 

capacidade como uma forma de controle estatístico. Outra medida importante a ser 

incluída em estudos sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita é a nomeação 

seriada rápida. Estudos realizados com crianças aprendendo a ler em inglês (Kirby, 

Pfeiffer & Parrila, 2003); em alemão (Wimmer, Mayringer & Landerl, 2000), em 

finlandês (Lepola, Poskiparta, Laakkonen & Niemi, 2005), em holandês (Van Den Bos, 

1998), em italiano (Brizzolara, 2006), em chinês (Ho, Chan, Tsang & Lee, 2002), em 

francês (Plaza & Cohen, 2004), em espanhol (Escribano, 2007) e em português 

brasileiro (Guaraldo e Cardoso-Martins, 2005; Justi e Roazzi, em preparação), sugerem 

que os processos subjacentes à nomeação seriada rápida desempenham um papel 

importante no desenvolvimento dessas habilidades. Por ser a relação entre a nomeação 

seriada rápida e o desenvolvimento da leitura e da escrita pouco investigada nos estudos 

realizados no Brasil, nos deteremos um pouco mais nesse tópico.  

Em tarefas de nomeação seriada rápida o participante nomeia, tão rápida e corretamente 

quanto possível, um conjunto de estímulos visuais apresentados serialmente (cores, 

números, objetos ou letras). Uma das hipóteses formuladas por Bowers e Wolf (1993) para 

explicar a relação existente entre a nomeação seriada rápida e o desenvolvimento da leitura 

e da escrita relaciona os processos subjacentes à nomeação seriada rápida à facilidade ou à 

dificuldade de se formar representações ortográficas de boa qualidade. De acordo com essas 

pesquisadoras, uma não otimização dos processos subjacentes à nomeação seriada rápida 

prejudicaria o estabelecimento de padrões ortográficos (conjunto de letras que co-ocorrem 

freqüentemente nas palavras) e, conseqüentemente, afetaria o desenvolvimento da leitura e 

da escrita. O estabelecimento desses padrões seria prejudicado porque uma criança com um 

desempenho ruim nas tarefas de nomeação seriada rápida processaria cada letra em uma 

palavra muito lentamente e isso dificultaria a formação de associações entre as letras nas 

palavras. Desse modo, a criança teria dificuldade em armazenar esses conjuntos co-

ocorrentes de letras como uma unidade, prejudicando, posteriormente, a automaticidade de 



 
 

 

seu reconhecimento. Essa hipótese proposta por Bowers e Wolf (1993) liga diretamente os 

processos subjacentes à nomeação seriada rápida ao conhecimento ortográfico. Em suporte 

a essa hipótese, alguns estudos têm evidenciado uma contribuição da nomeação seriada 

rápida para o conhecimento ortográfico (Bowers,  Sunseth & Golden, 1999; Clarke, Hulme 

e Snowling, 2005; Justi e Cardoso-Martins, 2007; Justi et al, em preparação; Manis, 

Seidenberg e Doi,1999; Manis, Doi & Bhadha, 2000).  

Apesar dos resultados dos estudos sobre a consciência morfológica e a 

nomeação seriada rápida sugerirem que ambas as variáveis contribuem para o 

conhecimento ortográfico, até onde saibamos, com exceção do estudo de Plaza e Cohen 

(2004), nenhum outro estudo avaliou, ao mesmo tempo, a contribuição da consciência 

morfológica e da nomeação seriada rápida para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita. Estudos como esse são importantes, uma vez que essas variáveis podem se 

correlacionar e, conseqüentemente, a contribuição de uma dessas variáveis para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita pode se dever à sua correlação com a outra e, 

conseqüentemente, não ser o resultado de uma contribuição independente. 

A partir dessas evidências, surgem algumas questões, às quais norteiam o presente 

trabalho, quais sejam: 

- Como se apresenta o desenvolvimento da consciência morfológica derivacional e como 

se relaciona com a consciência fonológica e sintática, além de vocabulário em séries do 

ensino fundamental? 

- De que modo a consciência morfológica derivacional pode facilitar a ortografia de 

palavras complexas?  

- Afinal, será a relação entre a nomeação seriada rápida e a consciência morfológica de 

independência ou de interdependência? Após o controle de variáveis como idade, 

inteligência, consciência fonológica e memória de trabalho fonológica, em qual nível se 



 
 

 

dá a contribuição da nomeação seriada rápida e da consciência morfológica para a 

habilidade de escrita, em um nível mais geral ou em um nível mais específico?   

Neste sentido, são apresentados e debatidos três estudos, os quais investigaram: (1) o 

conhecimento explícito sobre morfologia, derivacional e flexional em estudantes do 

primeiro, terceiro, quinto e sétimo ano do ensino fundamental - EF, além de suas 

relações com as dimensões fonológica, lexical e sintática do português (Paula et al, em 

preparação); (2) se os morfemas são mais facilmente reconhecidos quando eles formam 

uma sílaba e, por isto, são unidades destacáveis da palavra ou há um processamento 

morfêmico da palavra que não é mediado pela fonologia. Para isto foi realizada uma 

pesquisa com crianças do segundo e terceiro ano do EF (Mota et al, em preparação), em 

que a hipótese levantada é a de que as crianças teriam mais facilidade na escrita das 

palavras morfologicamente complexas do que morfologicamente simples mesmo quando 

estas palavras eram pareadas com outras pela complexidade fonológica (ex.,”enxuga” e 

“enrola”).  e por ultimo, (3) a contribuição da consciência morfológica e da nomeação 

seriada rápida para o conhecimento ortográfico, após o controle da idade, da 

inteligência, da consciência fonológica e da memória de trabalho fonológica (Justi et al, 

em preparação).  

MÉTODO 

1 - CONHECIMENTO MORFOLÓGICO DERIVACIONAL E FLEXIONAL DA 

1ª À 7ª SÉRIE: UM ESTUDO TRANSVERSAL (Paula et al, em preparação) 

Participantes: Participaram 260 alunos, sendo 132 meninos e 128 meninas, da 1ª série, 

3ª série, 5ª série e da 7ª série, de uma escola privada, na cidade de São Paulo, Brasil. 

Instrumentos: Foram utilizadas cinco tarefas na coleta de dados, para avaliar:  

Conhecimento explícito sobre morfologia derivacional - Esta tarefa foi composta de 14 

itens, sendo dois treinos e 12 itens experimentais. Dentre estes, seis formados por 

prefixos des- (três itens)  e re- (três itens)  e 6 formados por sufixos –eiro (três itens)   e 



 
 

 

–or (três itens). Ex: Qual é a palavra que não vem de uma outra palavra, como 

« reconstruir» , « rever» ou « remar»? 

Morfologia flexional - Esta tarefa foi composta de 14 itens, sendo dois treinos e 12 itens 

experimentais. Dentre estes, seis com flexão de gênero e seis com flexão verbal de 

tempo – três passado/futuro e três presente/passado. Ex: qual é a palavra que não serve 

só para mulher como « neta» , « amiga» ou « colega»? 

Fonologia - Esta tarefa foi composta de 14 itens, sendo dois treinos e 12 itens 

experimentais. Dentre estes, três avaliando vogal final, três avaliando consoante final, 

três avaliando sílaba final, e três avaliando rima. Ex: qual é a palavra que não termina 

com o mesmo som que « pavão» , « lençol » ou « limão»? 

Sintaxe - Esta tarefa foi composta de 14 itens, sendo dois treinos e 12 itens 

experimentais. Dentre estes, sete itens com sentenças no particípio e cinco no gerúndio. 

Ex: qual é a frase que não é construída como « estou saindo» , « estou imundo» ou 

« estou errando»?  

Vocabulário - foi utilizado o Teste de Vocabulário Receptivo de Sinais da Libras 

(TVRSL 1.1) (Capovilla & Raphael, 2004), o qual foi adaptado para a população surda 

a partir do Teste de Vocabulário por Figuras USP (TVFusp). Adotamos uma das três 

versões do teste, o TVRSL 1.1, que é composto por 139  itens experimentais, além de 5 

itens de treino. A sinalização ou apresentação oral de cada um dos itens é acompanhada 

de quatro figuras, dentre as quais, uma corresponde melhor à palavra enunciada. Cabe 

ao participante escolher uma, entre as quatro figuras grafadas em seu caderno de 

resposta, que considerar a opção correta e marcá-la com lápis.  

Procedimento: Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

pais dos alunos, a coleta foi realizada coletivamente em sala de aula em três sessões de 

aproximadamente 30 minutos.   



 
 

 

2 - A COMPLEXIDADE FONOLÓGICA E A ORTOGRAFIA DE PALAVRAS 

MORFOLOGICAMENTE COMPLEXAS (Mota et al, em preparação) 

Participantes: A amostra constitui de 52 crianças, sendo 25 da 1ª série e 27 da 2ª 

série, ambas do ensino fundamental de uma escola pública federal, situada na região 

urbana de Juiz de Fora. A média de idade das crianças de 1ª série foi de 95.92 meses (dp 

3.85) e a da segunda série 106.59 meses (dp. 3.94). Foi coletado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que deveria ser assinado pelo responsável, e do qual 

dependeu a participação no estudo. 

 

Instrumentos: Ditado morfológico experimental. Os pares das palavras ditadas 

foram emparelhados pelo número de letras e a freqüência de ocorrência na escrita 

(Pinheiro, 1996; tabelas para primeira e segunda séries). Metade das palavras eram 

morfologicamente complexas (derivadas prefixadas e sufixadas) a outra metade era de 

controles que eram pareadas pelo som dos morfemas (pseudoprefixadas e 

pseudosufixadas). A lista de palavras simples foi criada para controlar de forma mais 

próxima possível o número de letras, freqüência de ocorrência e som. As palavras foram 

ditadas numa ordem aleatória. As listas consistiam de 10 palavras cada. 

Procedimento: Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

pais dos alunos, a aplicação deste ditado foi realizada com pequenos grupos de alunos, 

numa sala à parte dentro da escola em uma sessão de aproximadamente 30 minutos. No 

ditado haviam palavras pseudo-sufixadas (como “jangada”) e derivadas (como 

“cansada”); palavras pseudo-prefixadas (como “relata”) e derivadas (como “releia”). 

Estas palavras, inicialmente pareadas quanto ao número de letras e freqüência de 

ocorrência, foram ditadas aleatoriamente. 



 
 

 

3 - CONSCIÊNCIA MORFOLÓGICA, NOMEAÇÃO SERIADA RÁPIDA E 

CONHECIMENTO ORTOGRÁFICO: QUAL A RELAÇÃO ENTRE ESSAS 

VARIÁVEIS? (Justi et al, em preparação) 

Participantes: Participaram da pesquisa 94 crianças (46 meninas e 48 meninos) que 

cursavam a 3ª série de escolas particulares da cidade do Recife/PE.  

Instrumentos: foram aplicadas tarefas para avaliar a consciência fonológica 

(spoonerismo e deleção de fonemas), a consciência morfológica (analogia de palavras 

requerendo transformações relativas à morfologia derivacional), a memória de trabalho 

fonológica (amplitude de dígitos do Wisc), a inteligência não-verbal (Raven), a 

nomeação seriada rápida (cores, números, objetos e letras) e o conhecimento ortográfico. 

O conhecimento ortográfico foi avaliado através de um ditado que incluiu: 1) palavras 

regulares; 2) palavras com regras contextuais – p. ex.: o fonema /R/, no início da 

palavra, é representado pela letra „r’ („regador‟), e entre vogais é representado pelo 

dígrafo „rr’ („carro‟);  3) palavras com regras morfossintáticas – p. ex.: o som /iw/ é 

representado por „iu’, em verbos no pretérito perfeito do indicativo, da terceira 

conjugação, na terceira pessoa do singular („discutiu‟), mas por ‘il’ no final de adjetivos 

e substantivos („abril‟) ; 4) palavras irregulares – o fonema /z/ entre vogais pode ser 

representado pela letra ‘z’, como em „azul‟, ou pela letra ‘s’, como em „desenho‟. 

Procedimento: Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

pais dos alunos, as tarefas foram aplicadas, de forma individual, em uma sala na própria 

escola em que a criança estudava. 

RESULTADOS E CONCLUSÃO  

Estudo 1: Comparando o resultado, série a série, nas tarefas sobre consciência 

morfológica derivacional e flexional, o desempenho em ambas foi semelhante em todas 

as séries, sendo que o da 3ª superior ao da 1ª, da 5ª superior ao da 3ª e da 7ª superior ao 

da 5ª série. A partir da 3ª série verificamos um número crescente de correlações 



 
 

 

significativas entre a consciência morfológica derivacional e consciência referente a 

outras dimensões lingüísticas - fonológica, sintática e lexical. Concluímos que, à medida 

que se amplia o conhecimento explícito sobre morfologia derivacional, esse também se 

torna mais correlacionado com o conhecimento adquirido pelo aprendiz sobre o 

português de um modo mais amplo.  

Estudo 2: Os resultados do estudo mostraram evidência para a hipótese de que o 

processamento morfológico ajuda na escrita. Porém, esse suporte só foi obtido para os 

prefixos e não para os sufixos. Os prefixos no português não requerem mudanças na 

estrutura da raiz das palavras. Já os sufixos derivacionais requerem (“banho – 

banheiro”). Esses resultados sugerem que a estrutura fonológica das palavras atua como 

mediadoras do processamento morfológico. Implicações para teorias sobre o 

processamento da língua escrita serão discutidas. 

Estudo 3: Uma análise das correlações entre as variáveis evidenciou que a consciência 

morfológica correlacionou-se significativamente com a memória de trabalho fonológica 

e com a consciência fonológica, mas não com a nomeação seriada rápida. Tanto a 

consciência morfológica, quanto a nomeação seriada rápida correlacionaram-se com a 

escrita de palavras de uma forma geral. Como o foco desse trabalho está na consciência 

morfológica e na nomeação seriada rápida, por questões de espaço, não discorreremos 

sobre os dados relativos às outras variáveis (idade, inteligência, memória de trabalho 

fonológica e consciência fonológica). No que diz respeito à consciência morfológica e à 

nomeação seriada rápida, os resultados de uma análise de regressão evidenciaram que 

apenas a nomeação seriada rápida contribuiu para o desempenho na tarefa de escrita de 

uma forma geral, após o controle estatístico das demais variáveis. Outras análises de 

regressão foram efetuadas objetivando investigar se, após o controle das demais 

variáveis, consciência morfológica e nomeação seriada rápida contribuiriam 

diferentemente para a escrita de palavras com regras contextuais; para a escrita de 

palavras com regras morfossintáticas e para a escrita de palavras irregulares (a escrita de 

palavras regulares não foi analisada devido a um efeito de teto).  



 
 

 

Os resultados evidenciaram uma contribuição independente e significativa da 

consciência morfológica apenas para a escrita de palavras com regras morfossintáticas. 

A nomeação seriada rápida contribuiu de forma independente e significativa para a 

escrita de palavras com regras contextuais e para a escrita de palavras irregulares. De 

uma forma geral, esses resultados sugerem que a consciência morfológica e a nomeação 

seriada rápida são variáveis independentes e que a contribuição da nomeação seriada 

rápida para a escrita é mais geral do que a contribuição da consciência morfológica. 

Além disso, uma vez que a consciência morfológica apresentou uma correlação 

significativa com a memória de trabalho fonológica e com a consciência fonológica 

deixando, inclusive, de contribuir para a escrita de palavras no geral, quando essas 

variáveis foram incluídas no modelo de regressão, temos respaldo empírico e não 

apenas teórico, para o controle dessas variáveis ao investigarmos a contribuição da 

consciência morfológica para a escrita.  

Já no que diz respeito à contribuição da nomeação seriada rápida e da consciência 

morfológica para a escrita de classes de palavras específicas, uma articulação entre os 

resultados encontrados nesse estudo se faz necessária. Talvez possamos pensar na 

contribuição da nomeação seriada rápida e da consciência morfológica como ocorrendo 

em momentos diferentes. Em um primeiro momento (pré-lexical), quando o nosso 

sistema cognitivo tivesse de fazer o mapeamento da identidade abstrata das letras para a 

forma ortográfica das palavras, os processos subjacentes à nomeação seriada rápida 

desempenhariam um papel mais importante, pois, de acordo com Bowers e Wolf 

(1993), os mesmos estariam relacionados com a formação de padrões ortográficos que 

acelerariam o mapeamento das letras às palavras (como bigramas e trigramas, por 

exemplo). Já, em um segundo momento (pós-lexical), quando o mapeamento seria da 

forma ortográfica das palavras para o seu significado, a consciência morfológica poderia 

ter uma contribuição relevante fazendo com que padrões ortográficos que por ventura 

coincidam com morfemas tenham um papel especial nesse mapeamento. Isso explicaria 

porque a contribuição da nomeação seriada rápida seria mais geral, afinal, padrões 

ortográficos redundantes podem estar presentes em qualquer tipo de estímulo. Isso 



 
 

 

também explicaria porque a consciência morfológica teria uma contribuição mais 

específica, afinal, no caso da escrita, a consciência morfológica seria relevante apenas 

quando o conhecimento do significado fosse necessário para desfazer a ambigüidade 

presente na escrita de uma palavra. Por exemplo, a palavra „cabeçada‟ poderia ser 

escrita com „ss‟, mas é escrita com „ç‟ porque é derivada da palavra „cabeça‟. No 

entanto, para a escrita correta da palavra „cabeça‟ é necessário ter armazenado esse 

padrão ortográfico como um todo, não sendo a consciência morfológica de muita 

utilidade na decisão de escrever essa palavra com „ss‟ ou com „ç‟ (Justi et al, em 

preparação). 

Esses três estudos iluminam alguns aspectos envolvidos nas relações entre 

desenvolvimento metalingüístico e o processo de alfabetização. 

REFERÊNCIAS 

BOWERS, P., & Wolf, M. (1993). Theoretical links among naming speed, precise 

timing mechanisms and orthographic skill in dyslexia. Reading and Writing, 5, 69-85.  

BOWERS, P., Sunseth, K., & Golden, J. (1999). The route between rapid naming and 

reading process. Scientific Studies of Reading, 3, 31-53. 

BRIZZOLARA, D.; Chilosi, A.; Cipriani, P.; Filippo, G.; Gasperini, F.; Mazzotti,S.; 

Pecini, C., & Zoccolotti, P. (2006). Do phonologic and rapid automatized naming 

deficits differentially affect dyslexic children with and without a history of language 

delay? A study of italian dyslexic children. Cognitive Behavioral Neurology, 19, 141-

149. 

CAPOVILLA, A. G. S., & Capovilla, F. C. (2000). Problemas de Leitura e Escrita: 

como identificar, prevenir e remediar, numa abordagem fonológica. São Paulo, SP: 

Memnon. 

CAPOVILLA, F. C. & Raphael, W.D. (2004). Enciclopédia de língua de sinais 

brasileira : o mundo do surdo em libras. São Paulo: CNPq: [fFund] Vitae: FAPESP: 

CAPES: Editora da Universidade de São Paulo / Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo, vol. 2. 



 
 

 

CARDOSO, S.B.; Leandro, D.S.; Paula, F.V. de . (2009). Conhecimento morfológico 

derivacional e suas relações com o desempenho na escrita de palavras. Psicólogo 

inFormação (São Bernardo do Campo).Aceito para publicação.  

CARDOSO-MARTINS, C. & Soares, M. B. (1989). A Consciência fonológica de 

crianças das classes populares: O papel da escola. Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, Brasília, 70, 86-97. 

CARDOSO-MARTINS, C. (org.) (1995). Consciência fonológica e alfabetização. 

Petrópolis: Vozes. 

CARLISLE, J. F. (1995). Morphological awareness and early reading achievement. In L. 

B. Feldman (Ed.), Morphological aspects of language processing (pp. 189-209). 

Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

CARLISLE J. F. (1988). Knowledge of derivational morphology and spelling ability in 

fourth, sixth and eight graders. Applied Psycholinguistic, 9 : 3, 247-266. reading: a 

response timing analysis. Journal of Research in Reading, 28, 73–86. 

CLARKE, P.; Hulme, C., & Snowling, M. (2005). Individual differences in RAN and  

COLE, P., Royer, C., Hilton, H., Marec-Breton, N., & Gombert, J.-E. (sous presse). 

Morphology in reading acquisition and dyslexia. In J.-P. Jaffré & M. Fayol & J. C. 

Pellat (Eds.), The semiography of writing: Kluwer Academic Publishers. 

CORREA, J. (2005). A avaliação da consciência morfossintática na criança. Psicologia: 

Reflexão Crítica,18(1), 91-97. 

CORREA, J. & Dockrell, J. E. (2007). Unconventional word segmentation in Brazilian 

children’s early text production. Reading and Writing: Springer Netherlands. Volume 

20, Number 8 / November, 2007, p. 815-831. 

ESCRIBANO, C. (2007). Evaluation of the double-deficit hypothesis subtype 

classification of readers in Spanish. Journal of Learning Disabilities, 40, 319-330. 

GUARALDO, C., & Cardoso-Martins, C. (2005). A hipótese do duplo-déficit e o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. [Resumo]. In: D. D. Dell´Aglio (Ed.) V 

Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento – Psicologia do 

Desenvolvimento: teorias, pesquisas e aplicações – Anais (pp.93), São Paulo: SBPD. 

HO, C., Chan, D., Tsang, S., & Lee, S. (2002). The cognitive profile and multiple-

deficit hypothesis in chinese developmental dyslexia. Developmental Psychology, 38, 

543–553. 



 
 

 

JUSTI, C., & Cardoso-Martins, C. (2007). O conhecimento da ortografia no português 

brasileiro à luz da hipótese do duplo-déficit: um estudo exploratório [Resumo]. 

Encontro Internacional da Associação Brasileira de Lingüística – Anais (pp. 635-636), 

Belo Horizonte: ABRALIN. 

KIRBY, J., Pfeiffer, S., & Parrila, R. (2003). Naming speed and phonological awareness 

as predictors of reading development. Journal of Educational Psychology, 95, 453–464. 

KORKONEN, T. (1995). The persistence of rapid naming problems in children with 

reading disabilities: a nine-year follow-up. Journal of Learning Disabilities, 28, 232-

239. 

LEPOLA, J., Poskiparta, E., Laakkonen, E., & Niemi, P. (2005). Development of and 

relationship between phonological and motivational processes and naming speed in 

predicting word recognition in grade 1. Scientific Studies of Reading, 9, 367-399. 

MANIS, F., Seidenberg, M., & Doi, L. (1999). See Dick RAN: rapid naming and the 

longitudinal prediction or reading subskills in first and second graders. Scientific Studies 

of Reading, . 3, 129-157  

MANIS, F., Doi, L., & Bhadha, B. (2000). Naming speed, phonological awareness, and 

orthographic knowledge in second graders. Journal of Learning Disabilities, 33, 325-76 

-333. 

MAREC-BRETON, N. (2003) Les traitemant morphologiques dans l’apprentissage de 

la lecture. Unpublished Doctorat de Pshychologie, Université de Rennes 2, Rennes. 

MEIRELES, E. de S. & Correa, J. (2005). Regras contextuais e morfossintáticas na 

aquisição da ortografia da língua portuguesa por crianças. Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, 21(1), 077-084. 

MEIRELES, E. de S. & Correa, J. (2006).  A relação da tarefa de erro intencional com o 

desempenho ortográfico da criança considerados os aspectos morfossintáticos e Morais, 

A. G. (1998) Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: Ática. 

MOTA, M. E. da. (2007). Complexidade fonológica e reconhecimento da relação 

morfológica entre as palavras: um estudo exploratório. Psic, , 8(2), p.131-138. 

MOTA, M. E. da.  (2008) Considerações sobre o papel da consciência morfológica nas 

dificuldades de leitura e escrita: uma revisão da literatura. Psicol. esc. educ., 12(2), 

p.347-355. 



 
 

 

MOTA, M. M. P. E ; Annibal, L. ; Lima, S. (2008). A Morfologia Derivacional 

Contribui para a Leitura e Escrita no Português?. Psicologia. Reflexão e Crítica, 21(2), 

p. 311-318. 

MOTA, M. M. P. E ; Gontijo, R. ; Mansur-lisboa, S. F.  (2008) Avaliação da 

Consciência da Morfologia Derivacional: Fidedignidade e Validade. Avaliação 

Psicológica, 7(2), p. 151-157. 

NUNES, T.; Bryant, P. (org). (2006) Improving literacy by teaching morphemes. New 

York, USA: Routledge. 

PAULA, F. V. de (2007). Conhecimento morfológico implícito e explícito na linguagem 

escrita. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São 

Paulo & Université de Rennes 2, Rennes. 

PLAZA, M. & Cohen, H. (2004). Predictive influence of phonological processing, 

morphological/syntactic skill, and naming speed on spelling performance. Brain and 

Cognition, 55, 368–373. 

PINHEIRO, A. M. V. (1996). Contagem de freqüência de ocorrência de palavras 

expostas a crianças na faixa pré-escolar e séries iniciais do 1º grau. Software produzido 

pela Associação Brasileira de Dislexia - ABD. 

SOARES, M. (1991). Alfabetização no Brasil: o estado do conhecimento. Brasília: 

INEP/REDUC.  

VAN DE BOS, K. (1998). IQ, phonological awareness, and continuous-naming speed 

related to Dutch children´s performance on two word identification tests. Dyslexia, 4, 

73-89. 

WIMMER, H., Mayringer, H., & Landerl, K. (2000). The double-deficit hypothesis and 

difficulties in learning to read a regular orthography. Journal of Educational 

Psychology, 92, 668–680. 

 

 

 

 



 
ISSN 1981-2566 
 

 

AUSÊNCIA PATERNA E APRENDIZAGEM DO FILHO: UMA ANÁLISE 

PSICOLÓGICA 

 

Márcia Siqueira de Andrade, 

Bianca Benevides Barros  

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi estudar o impacto da  ausência paterna sobre o 

desempenho  acadêmico de adolescentes escolares. Participaram do presente estudo dois 

adolescentes do sexo masculino com idade de 11 e 13 anos, alunos do Ensino 

Fundamental de escolas da Rede Pública, atendidos na Clínica- escola de 

Psicopedagogia de IES da região oeste do estado de São Paulo por apresentarem 

problemas de aprendizagem. Para a coleta dos dados foram aplicados os seguintes 

instrumentos: Desenho da Família proposto por Fury, Carlson & Sroufe (1997) e o 

Desenho do Par Educativo de Muñiz (1987). Os resultados vão ao encontro do que traz 

a literatura: a ausência paterna interfere negativamente no desenvolvimento da 

aprendizagem dos filhos. 

Palavras-chave: aprendizagem; ausência paterna, adolescência. 

 

Introdução 

O objetivo deste trabalho foi estudar o impacto da  ausência paterna sobre o 

desempenho acadêmico de adolescentes escolares. O percentual de famílias brasileiras 

formadas por mulher com filhos e sem cônjuge tem aumentado nos últimos anos. Dados 

do IBGE apontam, em 1992, 15,1% das famílias brasileiras nessa situação, número que 

em 2006 chega a 18,1%. Sabe-se que uma interação inadequada entre pai e filho é 

considerada  um fator de risco para o desenvolvimento infantil (Fagan & Iglesias, 1999; 

Feldman & Klein, 2003).  

Estudos que enfatizam as implicações   para o desenvolvimento infantil 

decorrentes da ausência paterna,   normalmente priorizam duas variáveis: a ausência 

decorrente do   divórcio e a ausência decorrente das poucas interações entre pai e filho, 



 
ISSN 1981-2566 
 

 

mesmo morando na mesma casa (Lamb, 1997; Black, Dubowitz &   Starr, 1999; 

Marshall, English & Stewart, 2001).  

Pesquisas investigando a associação entre cuidados oferecidos pelo pai  e o 

aproveitamento acadêmico do filho revelam que aquelas que contam   com o 

acompanhamento do seu pai em relação ao seu desempenho acadêmico  (pai com 

interesse nos estudos do filho, ajuda-o nas tarefas de casa e o apóia quando apresenta 

baixo desempenho acadêmico) têm mais motivação para ir à escola, estudam com maior 

freqüência e mostram  melhor aproveitamento acadêmico (Vizzotto, 1988).  

 

Ausência paterna 

O estudo de Shinn (1978) revisou os efeitos da ausência paterna no 

desenvolvimento cognitivo das crianças. Concluiu que, em famílias sem a presença do 

pai ou nas quais os pais apresentavam pouca interação com seus filhos, havia maior 

associação com desempenhos pobres em testes cognitivos das crianças. Ansiedade e 

dificuldades financeiras poderiam contribuir para tais efeitos. Rohde et al. (1991) 

concluem que a função paterna é fundamental para o desenvolvimento do bebê. 

Segundo os autores, tal função é dinâmica, já que o pai representa um sustentáculo 

afetivo para a mãe interagir com seu bebê e também, ainda nos primeiros anos da 

criança, deve funcionar como um fator de divisão da relação simbiótica mãe-bebê.  

Muza (1998) contribui com este tema, dizendo que o pai aparece como o terceiro 

imprescindível para que a criança elabore a perda da relação inicial da mãe, sendo que 

"a criança necessita do pai para desprender-se da mãe e, ao mesmo tempo, também 

necessita de um pai e de uma mãe para satisfazer, por identificação, sua bissexualidade" 

(Muza, 1998, pp.143-150). Prossegue afirmando que "o pai passa a representar um 

princípio de realidade e de ordem na família, e a criança sente que ela não é mais a 

única a compartilhar a atenção da mãe" (Muza, 1998, pp.143-150). 

Segundo Ferrari
 
(1999) a presença de ambos os pais é que permite à criança 

viver de forma mais natural os processos de identificação e diferenciação, e quando um 

falta, ocorre sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio que pode causar 

prejuízo na personalidade do filho. O autor diz que, em muitos casos, ocorre uma 
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superpresença da mãe, anulando a personalidade do filho ou filha. Considera que a 

entrada na escola possa facilitar o processo nesse sentido, com o surgimento de outros 

objetos, com os quais o menino poderá competir e se identificar, mas pensa que nem 

sempre essas compensações tardias poderão equilibrar a situação internalizada.  

Segundo Muza
 
(1998) crianças que não convivem com o pai acabam tendo 

problemas de identificação sexual, dificuldades de reconhecer limites e de aprender 

regras de convivência social. Isso mostraria a dificuldade de internalização de um pai 

simbólico, capaz de representar a instância moral do indivíduo. Tal falta pode se 

manifestar de diversas maneiras, entre elas uma maior propensão para o envolvimento 

com a delinqüência. Além do papel crucial que o pai exerce na triangulação pai-mãe-

filho, Muza
 
(1998) cita o outro momento em que o papel paterno é importante para o 

desenvolvimento dos filhos: a entrada na adolescência, quando a maturação genital 

obriga a criança a definir o seu papel na procriação. 

O estudo de Mason, Cauce, Gonzales & Hiraga 
 
(1994) aborda os problemas de 

comportamento associados à ausência paterna. O estudo examinou o impacto dos pares, 

a ausência paterna e a relação mãe-filho em 112 adolescentes com problemas de 

comportamento. Um modelo moderador foi usado para testar a hipótese de que a 

ausência do pai (ou equivalente) exacerbaria o impacto negativo de pares com distúrbios 

de comportamento, enquanto uma relação mãe-filho positiva seria um fator protetor 

contra esse risco e quanto à ausência paterna. O modelo moderador sugeriu que a 

ausência paterna ou de equivalente aumentou o impacto negativo de pares com 

problema comportamental, enquanto uma relação positiva mãe-adolescente atenuou este 

risco.  

Pfiffner, McBurnett & Rathouz, (2001) estudaram a associação entre ausência 

paterna e características antisociais familiares. Os resultados mostram que famílias com 

o pai morando em casa tiveram menos sintomas anti-sociais na mãe, no pai e na criança 

do que famílias sem o pai. Características anti-sociais foram maiores quando os pais não 

foram encontrados para participação no estudo. Os autores concluem que 

comportamento anti-social em qualquer membro da família é mais provável se o pai é 

ausente ou não-participativo. 
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Estudo de Jensen, Grogan, Xenakis & Bain (1989) mostrou que a ausência 

paterna dentro de condições rotineiras e em famílias relativamente saudáveis pode não 

exercer efeitos independentes significativos. Tais efeitos estariam mais associados à 

psicopatologia materna e a estressores ambientais. Foram avaliadas 213 crianças, filhas 

de militares ausentes durante o ano anterior à pesquisa. Crianças com o pai ausente por 

1 mês ou mais mostraram significativamente mais depressão e ansiedade auto-referidas, 

sendo que este resultado não foi significativo após o controle de estressores ambientais 

e psicopatologia materna.  

O impacto da ausência do pai na adolescência é estudado no trabalho de Jones, 

Kramer, Armitage & Williams (2003). Os autores compararam a separação psicológica 

e separação-individuação dos pais em dois grupos: 25 meninos adolescentes que viviam 

com seus dois pais biológicos e 25 meninos adolescentes que viviam apenas com suas 

mães biológicas. Os resultados mostraram que os meninos dos dois grupos não 

diferiram nas medidas de separação-individuação, e que a qualidade da relação mãe-

filho mediou muitas das manifestações de separação-individuação avaliadas. Tais 

resultados enfatizam a importância da qualidade da relação do filho com sua mãe e com 

seu pai como um mediador de muitas dimensões do processo de separação-

individuação. 

Para Ferrari
 
(1999, pp.91-117) as crianças desenvolvem a crença de não serem 

amadas pelo genitor que está ausente, com uma grande desvalorização de si mesmas em 

conseqüência disso. Além dessa autodesvalorização, ocorrem os sentimentos de culpa 

"por ser uma criança má, por haver provocado a separação, por ter nascido". A criança 

pensa ser má por ter sido deixada. O autor coloca que isso "pode gerar reações variadas, 

desde tristeza e melancolia até agressividade e violência". E prossegue dizendo que "os 

tímidos e temerosos do exterior se fecham em si mesmos, e os extrovertidos e temerosos 

do interior de sua história se vingam no mundo com condutas anti-sociais". 

A escola, dito por Ferrari
 
(1999) tem a função de romper o cordão umbilical, 

sendo o momento em que a criança entra em maior contato com o mundo real. Não se 

sabe se já não seria tarde para isso, além de haver situações que mostram que a escola 

não seria suficiente para produzir a separação necessária. Segundo o autor, os fracassos 
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escolares e os problemas de aprendizado e de relacionamento com os outros têm como 

base, na maioria dos casos, situações familiares. 

 Ferrari (1999) diz que também pode ocorrer o inverso: para agradar a mãe, com 

o temor de ser abandonado por esta, o filho se torna um ótimo aluno, sendo que tal 

temor de abandono pela mãe pode não durar toda a vida escolar da criança. Diz que essa 

identificação total com a mãe pode saturar-se com a chegada da puberdade ou da 

adolescência e, quebrado o encanto, iniciam-se os problemas. 

Em síntese, a literatura consultada evidencia os efeitos negativos da ausência do 

pai e as repercussões decorrentes dessa ausência tanto nos aspectos comportamentais 

quanto nas vivências emocionais, produzindo variadas expressões de conflitos, defesas 

e sentimentos de culpa nos filhos sem pai. 

 

Método 

Participantes 

Selecionou-se de uma amostra dois participantes do sexo masculino com idades 

de 11 e 13 anos, estudantes da 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental de escolas da Rede 

Pública Municipal que estavam sendo atendidos em Clínica- escola de Psicopedagogia 

localizada na região oeste do Estado de São Paulo por ocasião da pesquisa. Ambos 

foram encaminhados por apresentarem rendimento escolar pobre.  

Em ambos os casos as mães separaram-se do pai antes do nascimento do filho. 

Nenhum dos dois adolescentes chegou a conhecer o progenitor tendo vivido apenas em 

companhia da mãe até a data da pesquisa.  

 

Material 

Utilizou-se para a coleta dos dados o Desenho do Par Educativo de Muñiz 

(1987) e o Desenho da Família, proposto por Fury et al., (1997).  

O Desenho do Par Educativo de Muñiz (1987) leva a relações onde um se 

propõe a ensinar e o outro a aprender. Logo, além de ser uma relação de aprendizagem, 

é também uma relação onde o desenvolvimento afetivo de cada um, aluno e professor, 

também afloram, ficando o aprender envolvido nos aspectos pessoal e psicológico. 
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Sistematizado por Malvina Oris e Pichona Ocampo é importante na avaliação dos 

problemas de aprendizagem. Nessa situação, solicita-se ao participante que desenhe 

uma pessoa aprendendo e outra ensinando. Posteriormente sugere-se que ele formule 

uma história oralmente envolvendo essa situação conforme representada.  

É possível interpretar relações ensinante-aprendente, o papel vivido na escola, 

em turma, as rejeições às situações escolares, ameaça da figura do professor bem como 

as situações de aprendizagem num âmbito geral. Para a análise dos desenhos foi 

utilizado o referencial estabelecido por Gola (1999) que é composto por 6 categorias: 

presença ou ausência do objeto de aprendizagem, figura no qual está colocado o objeto 

de aprendizagem, ambientação, presença de outros objetos, inclusão de personagens que 

não são pares educativos e objetos complementares. Neste estudo, limitou-se a observar 

as características atribuídas pelos participantes aos personagens professor e aluno, tais 

como superioridade, inferioridade, submissão e a algumas referências a como aparecem 

expostos os conteúdos da aprendizagem e finalmente ao clima emocional característico 

da situação total conforme tabela seguinte: 

 

Tabela 1. Categorias de análise do Desenho do Par Educativo. 

 

Presença/ausência do objeto de aprendizagem 

Presença/ausência de alguém ensinando 

Ambientação 

Inclusão de personagens; situação dos personagens 

Inclusão objetos complementares 

Clima emocional 

 

 

Desenho da Família de Fury et al., (1997).  

O Desenho da Família tem sido referido por muitos autores como instrumento de 

análise dos aspectos psicológicos (Wagner & Bandeira, 1996; Wagner & Féres-

Carneiro, 1998; Fury, Carlson & Sroufe, 1997; Cecconello & Koller, 1999). Desde o 
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início da sua utilização tem sido considerado um bom instrumento para a análise dos 

conflitos familiares em crianças, adolescentes e adultos. 

Neste estudo o Desenho da Família foi avaliado através da Escala Global de 

Freqüência de Sinais ( Fury et al., 1997, p.1157) composta por oito subescalas, nas 

quais a pontuação pode variar de sete (7) a um (1): muito alto, alto, moderadamente 

alto, moderado, moderadamente baixo, baixo, muito baixo. A Escala Global é composta 

pelas oito subescalas: Vitalidade/Criatividade, Felicidade/Orgulho da Família, 

Vulnerabilidade, Distância Emocional/Isolamento, Tensão/Raiva, Papéis Invertidos, 

Dissociação e Patologia Global. Nas escalas de Vitalidade/Criatividade e 

Felicidade/Orgulho da família quanto mais alta a pontuação, melhor é o desenho em 

termos de criatividade e sentimentos de felicidade com relação à família. Nas demais 

escalas, quanto mais alta a pontuação, o desenho apresenta mais características 

negativas. 

 

Tabela 2. Escala Global para Avaliação do Desenho da Família 

Classificação Descrição 

Vitalidade - Criatividade Investimento emocional no desenho 

refletido por embelezamento, riqueza de 

detalhes e criatividade. 

Orgulho da Família - Felicidade Criança com senso de pertencimento à 

família, criança feliz no grupo familiar. 

Vulnerabilidade Vulnerabilidade e incerteza refletidos em 

distorções de tamanho, na colocação das 

figuras na página, e no exagero das partes 

do corpo. 

Distância Emocional -

Isolamento 

Solidão refletida em expressões mascaradas 

de raiva, afetividade neutra ou negativa, 

distância entre a mãe e a criança 

Tensão - Raiva Tensão ou raiva inferidos de figuras que 

aparecem constritas, fechadas, com 
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ausência de cores ou detalhes, negligência 

com a aparência, ou figuras rabiscadas ou 

riscadas. 

Papéis Invertidos Sugestões de papéis invertidos inferidos das 

relações de tamanho ou papéis das figuras 

desenhadas. 

Dissociação Desorganização expressada por sinais ou 

símbolos bizarros, ou temas de fantasia. 

Patologia Global Nível global de negatividade refletida na 

organização geral, perfeição das figuras, 

uso de cores, detalhes, e afetividade 

 

 

Procedimentos 

Este estudo caracterizou-se por ser de risco mínimo aos participantes e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição promotora tendo seguido os 

preceitos éticos que regem a realização de pesquisas com seres humanos (Ministério da 

Saúde, Conselho Federal de Psicologia). Foi obtido o Termo de Concordância da 

Instituição, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi assinado 

pelos responsáveis dos participantes da pesquisa. Além disso, foi assegurada aos 

participantes a voluntariedade de sua participação e obteve-se um assentimento verbal 

dos adolescentes.  

Antes da aplicação dos instrumentos, foi realizada uma entrevista inicial com 

cada participante com o objetivo de estabelecer vínculo e ao mesmo tempo coletar 

dados demográficos. O primeiro instrumento utilizado foi o Desenho da Família. O 

entrevistador solicitou aos participantes, em oportunidades diferentes, a desenharem 

uma família. Cada um dos desenhos foi feito em uma folha de papel sulfite tamanho A4, 

e os participantes tinham à sua disposição lápis, borracha, régua e canetas hidrocores. 

Completada esta tarefa, o entrevistador pediu aos participantes que identificassem as 

pessoas incluídas no desenho e explicassem qual a relação de parentesco dessas pessoas 
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com elas. Essas informações subsidiaram a avaliação do desenho, feita através da Escala 

Global para Avaliação do Desenho da Família (Fury et al., 1997). 

O segundo instrumento utilizado foi o Desenho do Par Educativo. O 

entrevistador solicitou aos participantes que desenhassem, individualmente, alguém 

aprendendo alguma coisa e alguém ensinando. Cada um dos desenhos foi feito em uma 

folha de tamanho 30x40 cm, e os adolescentes tinham à sua disposição lápis, borracha, 

régua e canetas hidrocores. Completada esta tarefa, o entrevistador pediu aos 

participantes que identificassem as pessoas incluídas no desenho e explicassem qual a 

situação que estava representada, ou seja, quem estava aprendendo e quem estava 

ensinando, o quê. Para a análise dos desenhos foi utilizado o referencial estabelecido 

por Gola (1999). 

 

Resultados e discussão 

Desenho da família 

Através do desenho, o participante pode expressar sentimentos, desejos, medos e 

preocupações que, muitas vezes, em seu comportamento habitual, não é possível 

perceber. As produções de ambos os participantes relativas ao Desenho da Família 

foram as seguintes: 

 

 

Figura 1- Desenho da Família (Participante 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
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a figura 1 o participante 1 (P1) representou a si mesmo distante da mãe e da irmã, 

separado de ambas por uma pipa o que sugere sentimento de solidão e isolamento bem 

como ausência do senso de pertencimento à família (Fury et al., 1997). Não desenhou a 

figura do pai sugerindo a representação da ausência paterna. 

 

Figura 2- Desenho da Família (Participante 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 2 o participante 2 (P2) representou a mãe e os três filhos da família. 

Não representou a figura do pai e representou a si próprio de mãos dadas com a mãe o 

que sugere a sobrecarga no papel da mãe causado pela ausência paterna o que pode 

trazer prejuízo para o desenvolvimento do filho (Ferrari, 1999). Desenhou os 

personagens em tamanho proporcionalmente pequeno o que sugere vulnerabilidade e 

insegurança. A análise global pode ser verificada na tabela 3.  

 

Tabela 3. Escala Global 

 

Classificação Descrição Desenho Desenho 
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P1 P2 

Vitalidade - 

Criatividade 

Investimento emocional no 

desenho refletido por 

embelezamento, riqueza de 

detalhes e criatividade. 

1 1 

Orgulho da 

Família - 

Felicidade 

Criança com senso de 

pertencimento à família, 

criança feliz no grupo 

familiar. 

1 1 

Vulnerabilidade Vulnerabilidade e incerteza 

refletidas em distorções de 

tamanho, na colocação das 

figuras na página, e no 

exagero das partes do corpo. 

5 5 

Distância 

Emocional - 

Isolamento 

Solidão refletida em 

expressões mascaradas de 

raiva, afetividade neutra ou 

negativa, distância entre a 

mãe e a criança 

3 4 

Tensão - Raiva Tensão ou raiva inferidos de 

figuras que aparecem 

constritas, fechadas, com 

ausência de cores ou detalhes, 

negligência com a aparência, 

ou figuras rabiscadas ou 

riscadas. 

3 4 

Papéis 

Invertidos 

Sugestões de papéis invertidos 

inferidos das relações de 

tamanho ou papéis das figuras 

desenhadas. 

7 1 
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Dissociação Desorganização expressada 

por sinais ou símbolos 

bizarros, ou temas de fantasia. 

1 1 

Patologia 

Global 

Nível global de negatividade 

refletida na organização geral, 

perfeição das figuras, uso de 

cores, detalhes, e afetividade 

3 3 

Total  24 20 

 

Os resultados encontrados na análise do Desenho da Família indicam 

comprometimento em termos de criatividade e sentimentos de felicidade com relação à 

família. De uma maneira geral, observa-se que a pontuação das escalas que avaliam os 

aspectos negativos no desenho (vulnerabilidade, isolamento, tensão, papéis invertidos e 

patologia global) nesse estudo é alta.  Em contrapartida, as escalas que avaliam os 

aspectos positivos no desenho nesse estudo têm uma média baixa. Esses resultados 

indicam um comprometimento na representação mental de família. Tais resultados 

também parecem confirmar que a ausência paterna pode afetar a percepção que os filhos 

têm da família.  

 

Desenho do Par Educativo 

As produções que representam o par educativo foram as seguintes: 

 

Figura 3- Desenho do Par Educativo (Participante 1) 
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Na figura 3 temos o desenho do participante 1.  Ele desenhou a si próprio e aos 

irmãos aprendendo a jogar futebol, uma aprendizagem culturalmente definida como 

masculina. Não representou a figura daquele que ensina. Para Pain (1992) os pais são os 

primeiros a ensinar algo aos filhos e a ausência, neste desenho, da representação 

daquele que ensina a jogar futebol, neste caso o pai, parece relacionar-se à ausência 

paterna vivida pelo participante 1 toda a sua vida. 

 

 

Figura 4- Desenho do Par Educativo (Participante 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste desenho tem-se representada uma situação de aprendizagem escolar. Não 

existe a figura daquele que ensina e aquele que aprende é representado apenas pela 

cabeça. A seguir temos o quadro apresentando as categorias de análise do Desenho do 

Par Educativo: 

 

Tabela 4. Categorias de análise do Desenho do Par Educativo. 

. Categorias de análise Desenho Desenho 
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participante 1 

 

participante 2 

 

Presença/ausência do objeto de 

aprendizagem 

presença ausência 

Presença/ausência de alguém 

ensinando 

ausência ausência 

Ambientação outra escola  

Inclusão de personagens; situação 

dos personagens 

presença ausência 

Inclusão objetos complementares ausência ausência 

Clima emocional insegurança Solidão, 

abandono 

 

Os resultados mostram comprometimento na relação entre quem ensina e quem 

aprende sugerindo sentimentos de abandono, solidão e insegurança. Os resultados 

sugerem que a ausência paterna interferiu na representação mental da aprendizagem 

podendo ter contribuído para o rebaixamento do desempenho escolar (Souza, 2000). 

 

 

Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi estudar o impacto da  ausência paterna sobre o 

desempenho   acadêmico de adolescentes escolares. Participaram do presente estudo 

dois adolescentes do sexo masculino com idade entre 11 e 13 anos, alunos do Ensino 

Fundamental de escolas da Rede Pública, atendidos na Clínica-escola de 

Psicopedagogia de IES da região oeste do estado de São Paulo por apresentarem 

problemas de aprendizagem. Ambos os adolescentes tiveram o pai ausente de suas vidas 

uma vez que não os conheceram. Para a coleta dos dados foram aplicadas, pela 

pesquisadora responsável o Desenho da Família e Desenho do Par Educativo.  

Os resultados do Desenho da Família indicaram comprometimento em termos de 

criatividade e sentimentos de felicidade com relação à família na representação mental. 
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Tais resultados parecem confirmar que a ausência paterna pode afetar a percepção que 

os filhos têm da família  

Em relação ao Desenho do Par Educativo os resultados mostraram 

comprometimento na relação entre quem ensina e quem aprende sugerindo sentimentos 

de abandono, solidão e insegurança. 

Podemos concluir afirmando que a ausência paterna interferiu na representação 

mental da aprendizagem podendo ter contribuído para o rebaixamento do desempenho 

escolar em ambos os adolescentes participantes da pesquisa.  

Nesse sentido, diante dos resultados encontrados entendemos ser importante 

desenvolver estudos nesta área, a fim de garantir formas de atuação que favoreçam a 

minimização dos efeitos negativos da ausência paterna para o desenvolvimento dos 

filhos. 
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Introdução 

As instituições educacionais têm assumido, cada vez mais cedo, parte da 

responsabilidade pelos cuidados da criança, o que também requer um preparo 

condizente com as atribuições atuais dos educadores e um investimento na instituição 

educacional – instância importante na atualidade, tanto na sustentação para o 

desenvolvimento emocional das novas gerações como também pela oportunidade 

disponível à maioria da população de adquirir conhecimentos, recursos para o exercício 

da cidadania. Winnicott esclarece que quanto mais a criança pode contar com o 

ambiente em que vive para crescer – predominantemente a família – menos depende das 

instituições educacionais, pois tem o acolhimento humano e possibilidades de brincar, 

pensar, aprender, que se expandem no contexto escolar. Nos casos em que as 

dificuldades, em diversos níveis, preponderam, emperrando o desenvolvimento da 

criança, a escola torna-se fundamental, pois os alunos precisam algo mais do que o 

ensino. O autor situa o papel do professor, para certas crianças, na mesma posição de 

importância do ambiente inicial. Daí os vários apontamentos que ele nos deixou em sua 

obra esclarecendo questões importantes relacionadas ao campo educacional e à 

necessidade de o ambiente escolar adaptar-se de acordo com o crescimento do aluno, 

buscando contribuir para o seu desenvolvimento pessoal. Nesse trabalho, elegemos 

apresentar algumas reflexões sobre o processo de escolarização, especialmente questões 

da criatividade, a partir das formulações de Winnicott sobre a transicionalidade. 

 

A transicionalidade 

Sabe-se que uma das contribuições de Winnicott que mais lhe deram notoriedade 

foi a dos objetos e fenômenos transicionais, sendo particularmente importante nas 



 
 

questões educacionais na medida em que trata do início da atividade simbólica, da 

capacidade de brincar e conquistar a possibilidade de participar da cultura humana. Para 

Winnicott, “a experiência cultural não encontrou seu verdadeiro lugar na teoria utilizada 

pelos analistas em seu trabalho e em seu pensar” (Winnicott, 1975, p. 9), o que o levou 

a propor suas próprias idéias a respeito do tema, fortemente ancoradas na observação e 

estudo dos fatos. 

Sabe-se, de acordo com Winnicott, que na dependência relativa, faz parte do 

papel da mãe iniciar sua separação do filho e que, se falhar abruptamente nesse sentido, 

pode traumatizar o bebê. São as falhas da mãe, dentro das possibilidades do filho em 

suportá-las, que possibilitam novos modos dele prosseguir sua existência, agora se 

valendo das funções mentais emergentes para dar conta da inadaptação do ambiente. 

Quando a mãe insiste em manter-se fundida ao bebê, buscando sempre antecipar suas 

necessidades, ela dificulta o seu crescimento, podendo mesmo traumatizá-lo e impedir 

seu amadurecimento.  

Todo esse processo de separação da unidade dual existente entre mãe-filho foi 

cuidadosamente estudado pelo autor, que avançou na superação de questionamentos 

fundamentais relativos às vivências desse período, de passagem da dependência 

absoluta para a relativa, na constituição psíquica do homem. O que permite à criança 

adquirir a capacidade de sentir-se separada da mãe sem adoecer? Até quando a criança 

vai achar que criou o mundo? Como aprende a relacionar a realidade subjetiva com a 

realidade compartilhada? Qual a importância do ambiente nesse período? Quais as 

principais conquistas do seu desenvolvimento emocional? (Winnicott, 1997, p. 209). 

O autor descreveu, de modo notável, todo esse laborioso caminho percorrido 

pelo bebê no período da transicionalidade, de uma vivência totalmente subjetiva para 

outra em que a objetividade se faz presente, tendo que, cada vez mais, reconhecer sua 

condição de dependência e passar a estabelecer relações com os objetos externos. Tudo 

isso precisa acontecer sem que haja um sentimento de quebra na continuidade de ser do 

bebê, entre sua experiência com a realidade subjetiva e a realidade objetivamente 

percebida.  



 
 

O objeto transicional é, então, a primeira posse do bebê e simboliza a passagem 

da dependência absoluta para a relativa, a separação entre o eu e o não-eu, a 

desadaptação do bebê de sua mãe. Diz Winnicott: “simboliza a união de duas coisas 

agora separadas, bebê e mãe, no ponto, no tempo e no espaço, do início de seu estado de 

separação” (Winnicott, 1975, p. 135). 

Os objetos transicionais se tornam tão importantes em momentos de separação, 

porque constituem “uma defesa contra a ansiedade, especialmente a ansiedade de tipo 

depressivo” (Winnicott, 1975, p. 17). Na escola maternal, o professor deve ser 

cuidadoso ao coibir os objetos especiais levados pelas crianças, principalmente no 

período de adaptação escolar. Winnicott escreve que a criança está levando à escola um 

pedacinho de seu relacionamento com a mãe, pedacinho que remonta à dependência 

infantil numa época em que o bebê apenas começava a reconhecer a mãe e o mundo 

como entidades separadas do próprio self. 

Enquanto no objeto subjetivo o bebê mantém um “controle mágico”, no 

transicional está envolvida a “manipulação” de um objeto real, a primeira experiência 

de brincar com o prazer da coordenação motora e do erotismo muscular que isso 

envolve (Winnicott, 1975, p.23). As vivências com esse objeto vão determinar a 

qualidade da experiência no espaço potencial em que se encontra a primeira posse do 

bebê. O ambiente pode interferir na relação com o objeto transicional desde o início, 

possibilitando (ou não) ao bebê o encontro com os objetos, a liberdade de acesso aos 

mesmos, sem alterar a escolha do objeto predileto, a liberdade de poder manuseá-lo 

livremente, e a cooperação nas eventuais reparações que se fizerem necessárias pelo 

longo tempo de uso.  

Se a mãe não facilita o crescimento rumo à dependência relativa do seu filho, a 

emergência da capacidade simbólica fica prejudicada na medida em que não se abre 

justamente o campo de separação e, conseqüentemente, as oportunidades para descobrir 

o mundo ficam reduzidas. Quando o ambiente inicial foi confiável, a separação pode 

ocorrer em razão das falhas adaptativas da mãe, que levam o bebê a relacionar-se com 



 
 

objetos reais (inclusive elegendo o objeto transicional), que podem ser encontrados, 

descobertos criativamente pelo bebê e disponíveis para o brincar. 

Enquanto na dependência absoluta o bebê é o seio da mãe, na dependência 

relativa ele é o espaço potencial (Loparic, 1996), que se torna mais importante que a 

própria mãe à medida que revela um outro momento do amadurecimento, em que se 

amplia sobremaneira a experiência humana pela aquisição da capacidade simbólica. É 

essa capacidade que estabelece o elo do ser humano com o mundo cultural, do qual 

recebe sua herança acumulada ao longo da história, até para poder transformá-la. 

A experiência cultural ocorre no espaço potencial em que se dá a interação entre 

um mundo que não existia além do eu, para outro em que se situam os fenômenos 

alheios ao controle onipotente: “em outras palavras, havendo saúde, não há separação, 

pois, na área de espaço-tempo entre a criança e a mãe, a criança (e portanto o adulto) 

vive criativamente, fazendo uso do material disponível. Pode ser um pedaço de madeira, 

ou um dos últimos quartetos de Beethoven” (Winnicott, 1999, p.20). 

A primeira manifestação da experiência nesse espaço se dá pelo brincar, que é 

fazer coisas no tempo, e representa uma evolução situada entre o objeto transicional e as 

experiências culturais: “o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar 

conduz aos relacionamentos grupais; o brincar pode ser uma forma de comunicação na 

psicoterapia” (Winnicott, 1975, p. 63). É na brincadeira que a criança utiliza o seu 

corpo, os seus sentidos e impulsos criativos para encontrar objetos no mundo real, 

disponíveis no seu meio, a serviço do interjogo, sempre precário, entre a realidade 

psíquica pessoal e o controle sobre o que é objetivamente percebido.  

Winnicott (Winnicott, 1975, p. 59) refere-se à importância do trabalho de Milner 

sobre a formação simbólica e ao fato de o autor relacionar o brincar das crianças à 

matriz da capacidade de concentração dos adultos. De acordo com a teoria 

winnicottiana, para que a criança possa concentrar-se, ela precisa ter vivido 

primeiramente um relacionamento confiável com a mãe, que ficou “por conta” da 

criança, permitindo que ela a controlasse magicamente até que, com o tempo, pudesse 

encontrá-la no mundo objetivo. 



 
 

Notei, em minha experiência de trabalho com crianças apresentando dificuldades 

no aprendizado, que aquelas que ficam controlando o ambiente estão numa posição 

oposta às que se debruçam sobre uma dada situação (como a de um desenho, leitura ou 

brincadeira) desligando-se do que ocorre a sua volta.   

Entendo, a partir de Winnicott, que alguém teve um dia que estar totalmente 

interessado no bebê, para que ele próprio pudesse posteriormente conseguir se 

concentrar sobre o mundo, ou em aspectos dele. Assim, a criança com privação nesse 

sentido, pode tornar-se agitada e com um brincar menos rico do que as crianças em 

geral apresentam. 

A possibilidade de a criança guardar sua mãe na lembrança, em decorrência do 

seu amadurecimento emocional, vai permitir que ela comece a brincar sozinha, uma vez 

que confia na disponibilidade materna em caso de necessidade. Para Winnicott, a 

capacidade de ficar sozinho só pode ser conquistada a partir de experiências suficientes 

de ficar só na presença de alguém, disponível em caso de necessidade (Winnicott, 1983, 

p. 31). 

A partir daí a criança vai poder compartilhar com outras a superposição das 

áreas de brincadeira. Primeiro, a mãe brinca com seu bebê, ainda que sejam brincadeiras 

iniciais: o vai-e-vem de uma bola, atirar longe objetos, acalentar um ursinho, esconder e 

aparecer. Os bebês desde cedo demonstram interesse por certas brincadeiras e, a partir 

daí, podem começar a usufruir de brincadeiras com outras crianças, sendo que a 

possibilidade desse tipo de convivência amplia as experiências que incidem no seu 

desenvolvimento.  

“É com base no brincar, que se constrói a totalidade da existência experiencial 

no homem. Não somos mais introvertidos ou extrovertidos. Experimentamos a vida na 

área dos fenômenos transicionais, no excitante entrelaçamento da subjetividade e da 

observação objetiva, e numa área intermediária entre a realidade interna do indivíduo e 

a realidade compartilhada do mundo externo aos indivíduos” (Winnicott, 1975, p. 93). É 

na realidade compartilhada, no brincar das crianças umas com as outras, que há 

possibilidades de se introduzir novas aprendizagens, como as que interessam ao 



 
 

trabalho dos professores, que é diferente do trabalho dos analistas: enquanto a estes 

últimos interessa a remoção dos bloqueios ao desenvolvimento da criança, ao professor 

cabe o “enriquecimento” do seu processo de aprendizado (Winnicott, 1975, p. 74). 

 

 

 

Criatividade e escolarização 

Sabe-se que é objetivo do ensino promover o aprendizado das crianças e que os 

professores valem-se dos momentos lúdicos entre elas para trabalhar conteúdos 

programáticos, desde o início da vida escolar, o que nos parece compatível com os 

objetivos escolares.  

Entretanto, vejo um aspecto nessa situação que merece certa reflexão. 

Principalmente nos centros urbanos maiores, onde são grandes as distâncias e a 

violência é uma realidade, a escola é, cada vez mais, o local privilegiado para o 

encontro das crianças, quando não o único. O número grande de horas destinadas à 

televisão e aos jogos eletrônicos acaba por tornar-se o normal, inclusive nas cidades 

menores, em razão, inclusive, do seu poder de atração. Desse modo, a oportunidade para 

a brincadeira compartilhada entre as crianças se dá predominantemente no meio escolar 

e a instituição quase sempre deixa de atender a essas necessidades dos alunos, pois não 

as identifica como parte dos seus compromissos educacionais, muito mais voltados para 

a transmissão de conteúdos acadêmicos. 

Quando existem oportunidades de as crianças brincarem (desconsiderando os 

valiosos intervalos para o lanche), as brincadeiras só são consideradas apropriadas se os 

fins forem pedagógicos ou caracterizarem-se como “produtivas”. Se o professor entende 

que seu papel é sempre mediar as interações infantis, visando promover o conhecimento 

inclusive durante o brincar, ele pode interferir demais e levar as crianças a submeterem 

a orientação de sua brincadeira a ele, tolhendo em todos os momentos sua liberdade de 

criar. 



 
 

Em tais circunstâncias, o brincar não cumpre sua função, de lidar com a 

realidade pessoal a partir dos significados da sua realidade interior, e passa a ser 

conduzido apenas de acordo com os objetivos educacionais, e o adulto passa a 

aproveitar cada lampejo de espontaneidade entre as crianças para injetar 

“conhecimentos”.  

Não é à toa que brinquedos considerados apropriados ao contexto escolar são 

justamente os “brinquedos pedagógicos”, aqueles dos quais possivelmente podem-se 

extrair aprendizagens: o “brincar pelo brincar” geralmente não é incorporado como uma 

possibilidade viável ao contexto educacional e, inclusive, o professor é considerado um 

bom mediador quando consegue aproveitar toda e qualquer brincadeira da criança para 

ensinar.   

Logo, a mediação do adulto é considerada eficiente quando a aprendizagem 

incide favoravelmente sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Os pais, muitas 

vezes, esperam que o tempo escolar seja “bem aproveitado” e relacionam isso a uma 

produção acadêmica intensiva desde o início. Muitas escolas são, até mesmo, 

pressionadas a adiantarem a criança da série escolar em que está porque os pais julgam 

que vão encurtar o tempo de “investimento” na criança: o desenvolvimento intelectual é 

o objetivo maior desde o começo, na educação infantil. 

Entendo a importância de se considerar que nos desafios da existência, muitas 

vezes, o que conta não é apenas o acúmulo intelectual, mas o quanto se sabe sobre a 

vida; e isso não se alcança atropelando o amadurecimento de cada um, com o adulto 

sobrepondo-se às simples e fundamentais necessidades da criança, como é o brincar 

espontâneo e a possibilidade de expressão, incluindo o campo das artes, que pode e 

deve ser proporcionado em todo local destinado à infância, inclusive o escolar. 

Nesse sentido, percebo como central o esclarecimento fornecido por Winnicott 

sobre a importância do brincar, até porque livra a escola de uma suposta “culpa pelo 

desvio de função”, quando permite que o tempo e espaço escolar possam também ser 

utilizados para que as crianças brinquem a partir de si mesmas, pois desse modo estão 

adquirindo experiências de vida, essenciais para seu crescimento: 

 



 
 

Tal como as personalidades do adulto se desenvolvem através de suas 

experiências de vida, assim as das crianças evoluem por intermédio de suas 

próprias brincadeiras e das invenções de brincadeiras feitas por outras crianças e 

por adultos. Ao enriquecerem-se, as crianças ampliam gradualmente sua 

capacidade de exagerar a riqueza do mundo externamente real. A brincadeira é 

a prova evidente e constante da capacidade criadora, que quer dizer vivência 

(1982, p.163).  

 

De modo algum quero secundarizar a importância do mediador nas experiências 

infantis ou desviar os objetivos escolares relacionados à transmissão e elaboração de 

conhecimentos, mesmo porque são perfeitamente compatíveis com o brincar, além de  

complementares. 

Para Winnicott, uma pedagogia ruim é uma “forma de doutrinação”, mas parece-

lhe fascinante pensar num ensino em que “a pessoa pode captar o impulso criativo; 

talvez seja o gesto lúdico de uma criança, e então a pessoa pode usar isso e o ato de a 

criança tentar alcançar, fornecendo tudo o que a criança puder aprender, através do 

ensino, até que ela atinja, com o passar do tempo, o impulso criativo” (Winnicott, 1999, 

p.50).  

O desenvolvimento cognitivo faz parte das necessidades humanas e dependemos 

da mente para nossa independência (relativa), sendo que na infância as mediações do 

adulto ocupam um papel imprescindível nesse processo: a qualidade dessa mediação e a 

possibilidade de “perceber o outro” é que faz toda a diferença. Winnicott descreve mães 

que têm muitos filhos e ficam tão eficientes nas técnicas de cuidar que chegam a ser 

impessoais com os últimos filhos. Acredito que algo semelhante ocorre com 

determinados professores que são considerados excelentes nas técnicas de ensino, mas 

não percebem a particularidade de seus alunos, nem o movimento dos mesmos para a 

aprendizagem criativa. Isso me parece ainda mais prejudicial para alunos mais novos. 

A pesquisadora de Artes na Educação, Célia Maria de Castro Almeida (2001), 

diz que nas aulas de Artes, por exemplo, as práticas docentes estão na sua maioria 

sedimentadas numa concepção modelar e padronizada de ensino: os professores sempre 

determinam o quê e como fazer, cabendo aos alunos realizar a tarefa proposta do 

mesmo modo e ao mesmo tempo. Esse padrão ocorre no ensino da música, da dança, do 



 
 

teatro e das artes visuais, mas não é privilégio do ensino artístico e pode ser observado 

em todos os níveis da educação básica – da educação infantil ao ensino médio – quando 

não no ensino superior.  

A autora acima referida afirma, ainda, que na maioria das escolas na realidade 

brasileira constata-se que no ensino das artes as atividades são propostas pelo professor 

e desenvolvidas de modo padronizado: todos os alunos fazem a mesma coisa, ao mesmo 

tempo, geralmente seguindo modelos fornecidos pelo professor. Também as atividades 

estão condicionadas à realização de um produto final, de tal modo que o interesse 

genuíno no processo criativo fica desconsiderado, valorizando-se o produto final que 

atende, normalmente, o padrão estético do professor – por vezes, da escola. 

Nessa hipervalorização do produto, o docente – e o próprio estudante, pode-se 

dizer – perde de vista o processo, isto é, a miríade de gestos, ações, olhares e palavras 

que constituem o fazer artístico e que nem sempre está presente na finalização da obra.  

Nota-se que foram apontados alguns riscos de intervenções intrusivas de ensino, 

assim como uma excessiva valorização das funções intelectuais e da imposição do 

padrão culto, secundarizando o simples fato de que a saúde emocional de uma criança 

depende de suas possibilidades (pessoais e ambientais) de brincar e expressar-se com 

liberdade. 

Entretanto, para criar imagens, sons, gestos e movimentos que tenham poder 

expressivo, os alunos precisam primeiro desenvolver uma atenção toda especial para o 

mundo que os rodeia. No processo de escolarização, as linguagens verbal e lógico-

matemática gradativamente vão se impondo, em detrimento de outras formas de 

expressão. Desse modo, a tendência é uma submissão a um ensino marcado pela 

repetição e pelo atendimento a uma concepção pragmática da existência. 

A partir disso, pode-se pensar que à escola cabe tanto o papel de disponibilizar o 

acúmulo cultural humano como fazê-lo de modo que realmente seja uma experiência 

criativa para cada aluno. 

Neste sentido, Almeida (2001:19) escreve:  

“A alegria nas aulas de artes pode ocorrer de forma intensa em duas 

situações: uma, quando aos alunos é dado o direito de simplesmente 



 
 

experimentar, tatear, sentir o prazer de apenas explorar os materiais ou 

divagar entre idéias incipientes, sem o peso do compromisso de 

apresentar „para nota‟ um produto ao final da atividade; a outra, 

quando os alunos realizam atividades capazes de despertar sentidos 

plenos para eles, e isso ocorre quando se identificam com a proposta 

de trabalho e se reconhecem como autores, quando constatam que 

podem criar algo novo por meio de sua ação [...]”.  

 

Pelas vias intelectuais pode-se ter acesso a tudo o que a humanidade tem 

acumulado ao longo da história da civilização, memorizar o legado dos antecessores, 

fazer uma elaboração pessoal daquilo a que se teve acesso e transitar com o material 

extraído do mundo real para o mundo subjetivo. Todavia, a erudição em si pode estar 

totalmente desvinculada da capacidade pessoal de usufruir a cultura, que envolve a 

maturidade da personalidade como um todo e as experiências do viver no espaço 

potencial. 

Neste sentido, Silva (2005) destaca a necessidade de um trabalho com artes ser 

realizado também com o professor. A autora, juntamente com um estagiário de 

psicologia escolar, realizou um projeto de formação continuada de professoras de uma 

escola da rede pública baseada em artes visuais, música, literatura e poesia. Este 

material, “em especial as músicas e as reproduções de obras de arte, provocaram 

surpresa e geraram questionamentos diversos tanto a respeito da vida profissional 

quanto da vida pessoal das docentes”(Silva, 2005:120).  Por meio das artes, foi possível 

propor-lhes outros modos de olhar para si e para os alunos. A importância de se 

incentivar o acesso à cultura humana e incitar a imaginação criadora das crianças passa, 

necessariamente,  por todos aqueles que se dedicam à educação, em suas diversas 

vertentes e níveis.  

E o que tento debater, quando destaquei anteriormente a importância do brincar 

espontâneo, é que podemos educar crianças com base no eruditismo sem que isso nada 

signifique para elas. A possibilidade, por exemplo, de apreciar e/ou elaborar uma 

composição de boa qualidade musical vai depender de que um dia a criança possa ter 

extraído (ou presenciado) um som que descobriu de modo interessante, batendo uma 

colher no prato e depois se envolvido numa “orquestra de panelas” com os coleguinhas, 



 
 

até que tenha tido a oportunidade de participar da bandinha da escola, chegando até a ter 

acesso a uma educação formal em música, caso seja disponível em seu meio. Lemos em 

Winnicott: “todo objeto é um objeto „descoberto‟. Dada a oportunidade, o bebê começa 

a viver criativamente e a utilizar objetos reais, para neles e com eles ser criativo. Se o 

bebê não receber essa oportunidade,  então não existirá área em que possa brincar, ou 

ter experiência cultural, disso decorrendo que não existirão vínculos com a herança 

cultural, nem contribuição para o fundo cultural” (Winnicott, 1975,  p. 141). 

A partir de um ambiente que foi confiável, o indivíduo pode preencher 

criativamente com o brincar e com toda a herança cultural o espaço potencial que é a 

“infinita área de separação” entre a unidade-dual vivenciada no principio da vida: “a 

integração entre a originalidade e a aceitação da tradição como base da inventividade 

parece-me apenas mais um exemplo, e um exemplo emocionante, da ação recíproca 

entre separação e união” (Winnicott, 1975, p.138). 

Winnicott escreve que os seres humanos são “únicos”, absolutamente diferentes 

dos demais animais, por terem a possibilidade, “quando suficientemente saudáveis”, das 

experiências culturais, tipicamente humanas (Winnicott, 1999, p. 20). O autor esclarece 

que a instintualidade é parte fundamental da natureza humana, mas que se as 

gratificações dos instintos não se basearem nas necessidades da pessoa como um todo, 

podem se tornar seduções. Uma parte dos instintos pode ser satisfeita diretamente ou ser 

sublimada, mas permanece ainda a questão de sobre o quê versa a vida, e para 

Winnicott isso se relaciona com a possibilidade de sentir-se real numa vida digna de ser 

vivida, “numa capacidade bem estabelecida, na pessoa individualmente, para a 

experiência total, e para a experiência na área dos fenômenos transicionais [...] Quando 

se fala de um homem, fala-se dele juntamente com a soma de suas experiências 

culturais” (Winnicott, 1975, p.137). 

A proposição de Winnicott sobre a transicionalidade, apresentada aqui em linhas 

gerais, ilustra tanto a originalidade do autor, ao propor sua teoria do amadurecimento 

emocional humano, como sua capacidade de nos remontar detalhadamente às 

necessidades que precisam ser atendidas em cada momento da vida (às vezes 



 
 

aparentemente simples como o trivial brincar da criança), e quando negligenciadas pelo 

ambiente, podem privar a pessoa da saúde e da riqueza de uma existência criativa, em 

que se possa realizar algo que seja realmente significativo para o ser humano, e 

fortalecedor do seu crescimento pessoal. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apontar as contribuições da Psicologia 

Histórico-Cultural no campo da Psicologia Escolar, com destaque para a compreensão 

do fracasso escolar. Partindo do Materialismo Histórico-Dialético, o texto discute, em 

um primeiro momento, a visão de homem e a relação ensino-aprendizagem e segue 

analisando aspectos que caracterizam uma visão crítica, tais como: a compreensão sobre 

o fracasso escolar, modelos de intervenção que superem uma visão clínica, formas de 

avaliação, parceria com a escola no cumprimento de sua função, assim como vínculos 

estabelecidos na comunidade escolar. Na seqüência, o texto enfatiza a atuação do 

Psicólogo Escolar frente ao Fracasso Escolar bem como suas implicações para a 

orientação das práticas pedagógicas. O trabalho apresenta uma proposta de Psicologia 

Escolar numa visão crítica e em decorrência disso aponta como elementos emergentes à 

questão escolar: contribuições sobre a reflexão ao fracasso escolar, a constituição da 

subjetividade humana, os afetos e as emoções implícitas no processo educacional. 

Finalizando, apresentam-se elementos de uma Psicologia marxista quem podem auxiliar 

na prática do psicólogo escolar. A importância do trabalho justifica-se pela contribuição 

e reflexões quanto à utilização deste corpo teórico para a compreensão dialética que 

envolve as relações no contexto escolar. Análises pautadas nessa fundamentação teórica 

podem contribuir para a elucidação da realidade escolar vivida e propostas de 

intervenção que levem em conta a historicidade dos fenômenos humanos que estão 

presentes do processo pedagógico. Verifica-se ao longo do texto, a importância do 
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profissional de Psicologia ter clareza sobre sua direção teórica no desempenho de seu 

trabalho. Como profissionais da Psicologia estamos inseridos em processos de 

desenvolvimento, aprimoramento e lidamos com o que é mais precioso: o ser humano. 

A reflexão sobre as formas como utilizamos nosso saber e compreensão sobre esses 

processos deve ser constante em nossa prática com vistas a contribuir com a escola na 

socialização dos conhecimentos científicos. 

 

Palavras-chave: Psicologia Histórico-cultural – Psicologia Escolar – Fracasso Escolar.  
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Introdução 

 

Na busca de responder os questionamentos postos pela prática social dos 

homens, a Psicologia se tornou uma ciência de inúmeras linhas de pensamento, as quais 

apresentam pressupostos e concepção diferenciada acerca do desenvolvimento do 

psiquismo humano. Diante da variedade de posições, apresenta-se a proposta de 

reflexão pautada na Psicologia Histórico-Cultural, que tem o materialismo histórico-

dialético como fundamento e se propõe esclarecer e ampliar a compreensão de como se 

dá a constituição da individualidade do sujeito, considerando, sobretudo, as condições 

histórico-sociais que formam esse indivíduo.  

Em um primeiro momento, apresentaremos uma discussão sobre os 

fundamentos marxistas que norteiam a Psicologia Histórico-Cultural na compreensão do 

desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos; em um segundo momento 

desenvolveremos alguns aspectos da Psicologia Escolar Crítica. 

 

Psicologia Histórico-Cultural, Marxismo e Relação Desenvolvimento e 

Aprendizagem 

O marxismo norteia os pressupostos da Psicologia Histórico-

Cultural. Tanamachi (2007) afirma juntamente com outros autores que tomam o 

trabalho de Marx e o materialismo histórico dialético como referência teórica, que é 

necessário estudar o indivíduo concreto, uma vez que este é, de acordo com o 

marxismo, a síntese das relações sociais. Entender o marxismo desta forma, para 

Tanamachi (2007), é não antecipar verdades psicológicas e nem ter respostas prontas, 

mas sim ter essa base teórica como fio condutor para resolver problemas 

epistemológicos da Psicologia e definir o sentido e as finalidades para o estudo do 

homem.  

 Conforme Sève (apud Tanamachi, 2007, p. 64), a concepção marxista 

pode contribuir na especificidade da Psicologia como ciência, no sentido de explicar o 

que é um homem, o homem real, as contradições que vive no desenvolvimento 

histórico-cultural e explicar as relações históricas entre a necessidade e a liberdade 

individual desse indivíduo social. Para que a Psicologia se torne uma ciência da 

individualidade humana concreta, é preciso articulá-la com a “[...] concepção científica 

geral de homem, constituída pelo materialismo histórico dialético” (Tanamachi, 2007, 

p. 74).  
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 Segundo Vygotski (1995), estudar algo historicamente é estudar o 

movimento, já que seria contraditório pensar que o estudo da história inclui somente o 

passado. A história está em constante movimento e este movimento é uma das 

exigências do método dialético, não por imposição, mas por coerência ao movimento 

que o método promove. Um estudo baseado no método proposto envolve ir à origem, à 

vida, como se desenvolveu, que relação existe entre os fatos históricos, identificar as 

questões que estão “fossilizadas”, ou seja, questões que foram impressas no homem ao 

longo da história, mas que, ao mesmo tempo, podem ser modificadas. Essa 

transformação pode surgir em decorrência das condições apresentadas ao indivíduo. 

 De acordo com Engels (1986), o trabalho é condição básica e 

fundamental de toda a vida humana; para o autor, o homem foi criado pelo trabalho. Por 

meio do trabalho, modificando a natureza, o homem se modificou e modifica 

continuamente. Assim, o mundo interno e o externo estão interagindo o tempo todo, 

numa relação dialética constante, onde o processo se dá pela apropriação, que gera a 

objetivação e que leva novamente à apropriação, conforme explica Duarte (1993). 

Segundo Vygotski (1995), o comportamento do homem é externo –

interpsicológico – para depois se tornar interno – intrapsicológico, ou seja, é o meio 

externo que dá o sentido e contribui para o indivíduo internalizar esse sentido. Todo 

aprendizado, portanto, primeiro acontece na relação entre os homens para depois ser 

internalizado. Para este autor, o pensamento está num patamar superior ao da percepção, 

porque exige organizações prévias das idéias e, mediante esta organização, cria recursos 

externos, ou seja, estratégias, que o ajude a decidir sobre determinado assunto, em 

determinada situação. O autor destaca que todo comportamento é mediado por 

instrumentos e signos. O instrumento provoca uma ou outra mudança no objeto e se 

constitui em meio de atividade exterior do homem, orientado a modificar a natureza; já 

o signo é o meio de que se vale o homem para influir psicologicamente em sua própria 

conduta, assim como na dos demais. Os signos podem ser variados, como: uma 

anotação nas mãos que serve para lembrar algo que não pode esquecer; cartões de 

figuras para a criança relacionar às palavras; a troca de anel de uma das mãos. A escrita 

também pode ser considerada como um recurso utilizado pelo homem e que serve para 

registrar os fatos e ajudar a memória a relembrar o que passou, sob esta forma, a escrita 

tem a função de registrar e auxiliar o desenvolvimento da memória. De acordo com o 

autor russo, todas as funções psicológicas superiores, tais como abstração, memória 
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lógica, atenção concentrada, entre outras funções, caracterizam-se pela utilização de 

mediadores, por se desenvolverem coletivamente e por serem voluntárias. 

 Para Vygotski (1995) o homem está sempre criando formas de regular 

e organizar o seu comportamento. A escola e o professor podem auxiliar e ajudar a 

criança a criar mediadores que a auxiliem na aprendizagem. Por meio da apropriação do 

conhecimento científico, de acordo com Vigotski (2000), a criança se desenvolve 

psicologicamente. O novo conteúdo apropriado, conforme propõe Saviani (2003), passa 

a fazer parte de sua natureza, torna-se parte da sua individualidade.    

De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, a educação é 

fundamental para que o homem se humanize. Nesse sentido, Leontiev (1978, p. 272) 

afirma que  

 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões 

humanas não são simplesmente dadas aos homens nos 

fenômenos objetivos da cultura material e espiritual que os 

encarnam, mas são aí apenas postas. Para se apropriar destes 

resultados, para fazer deles as suas aptidões, “os órgãos da sua 

individualidade”, a criança, o ser humano, deve entrar em 

relação com os fenômenos do mundo circundante através de 

outros homens, isto é, num processo de comunicação com eles. 

Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua 

função, este processo é, portanto, um processo de educação. 

(grifos do autor). 

 

A escola, portanto, tem que estar atrelada ao processo de humanização dos 

homens, criando condições para que ele tenha o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades. Para o Vigotski (2000, p. 337), a aprendizagem “[...] pode interferir no 

curso do desenvolvimento e exercer influência decisiva porque essas funções ainda não 

estão maduras até o início da idade escolar e a aprendizagem pode, de certo modo, 

organizar o processo sucessivo de seu desenvolvimento e determinar o seu destino”.  

Para Vigotski (2000) só é eficiente a aprendizagem que se adianta ao 

desenvolvimento; sendo assim, os alunos devem ser ajudados pela escola e professores 

a fim de expressarem e desenvolverem o que sozinhos não conseguiriam fazer por estar 

na zona de desenvolvimento próximo. Por meio dos conteúdos escolares, é possível 

desenvolver as funções psíquicas da criança que ainda não estão formadas.  

  “O professor, nesse sentido, deve estruturar a atividade pedagógica de 

tal forma que oriente o conteúdo e os ritmos de desenvolvimento das Funções 

Psicológicas Superiores, ajudando a criança a guiar o seu comportamento” (Facci, 
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2007, p. 151).   Facci acrescenta ainda, que, se forem abordados apenas os 

conhecimentos cotidianos na escola, o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores será prejudicado, ao passo que, se o professor conduzir sua prática de forma 

que o aluno se aproprie de uma forma mais elaborada, estará contribuindo para a 

transformação da consciência de seus alunos e colocando em sua prática pedagógica o 

processo de humanização.    

O professor, conforme explica Facci (2004a), nesse processo, constitui-se 

como mediador entre os conteúdos curriculares e os alunos, levando-os a sair do plano 

imediato para o mediato.  

 

A Psicologia Escolar e o Pensamento Crítico. 

 

 Apresentados alguns aspectos da Psicologia Histórico-Cultural, passemos 

agora a discorrer sobre uma Psicologia Escolar crítica, com base marxista. Segundo 

Meira (2000), o surgimento da Psicologia Escolar se deu por volta da década de 1940, 

tornando-se uma prática profissional na qual a função do psicólogo escolar seria 

resolver problemas escolares. Ao longo da história, os termos de Psicologia Escolar e 

Psicologia da Educação foram sendo utilizados de forma a diferenciar as ações dos 

profissionais no ambiente educacional. Meira (2000) contextualiza essa diferença e 

aponta a divisão para as funções de cada área a serem desenvolvidas, diferenças estas 

que foram construídas historicamente. A Psicologia Escolar envolveria as questões de 

ordem prática no contexto educacional, o profissional da psicologia estaria inserido e 

exerceria suas funções diretamente ligadas à educação, e a Psicologia da Educação 

estaria diretamente ligada aos aspectos teóricos e deveria ocupar-se da construção de 

conhecimentos úteis ao processo educacional. Segundo o ponto de vista da autora 

citada, esta distinção de termos expressa uma visão distorcida, uma vez que a 

articulação permanente entre teoria e prática é fundamental para a construção de novas 

elaborações, no sentido de buscar elementos teóricos importantes, bem como a 

concretização de pressupostos e finalidades transformadoras. Este seria o compromisso 

efetivo da Psicologia com a Educação.   

 Para Meira (2000, p. 36), a Psicologia Escolar refere-se a 

[...] uma área de atuação da Psicologia e ao exercício profissional 

do psicólogo que atua no campo educacional e que, para dar 

conta de inserir-se criticamente na educação, deve apropriar-se de 

diferentes elaborações teóricas construídas não apenas no interior 
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da ciência psicológica, mas ainda da Pedagogia, Filosofia e 

Filosofia da Educação, entre outras, de forma a assumir um 

compromisso teórico e prático com as questões da escola já que, 

independentemente do espaço profissional que possa estar 

ocupando (diretamente na escola, em serviços públicos de 

Educação e Saúde, em universidades, clínicas, equipes de 

assessoria ou de pesquisas etc.), ela deve constituir-se em seu 

foco principal de reflexão. Isto significa que é do trabalho que se 

desenvolve no interior das escolas que emergem as grandes 

questões para as quais se deve buscar os recursos explicativos e 

metodológicos que possam orientar a ação do psicólogo escolar.  

 

A análise da literatura no Brasil indica as sérias críticas na direção de como 

se conduziu o processo de atuação e produção de conhecimento na área, com viés 

ideologizante e com intervenções que acabavam deixando de considerar o contexto 

histórico-social em que os fenômenos escolares se desenvolvem. De acordo com Meira 

(2000), é possível verificar, na tendência atual, a moda que invadiu o campo da 

Psicologia ao abordá-la sob uma visão crítica e comprometida com a finalidade de 

transformação, no entanto, o que se pode observar é o desconhecimento desta 

fundamentação teórica e a inadequação na sua utilização no cotidiano da vida escolar. 

Esta realidade pode ser exemplificada pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais 

que pregam ter uma visão crítica, mas que incluem em suas práticas ações da Psicologia 

tradicional, puramente clínica. Portanto, o comentário de Meira (2000) pode ser 

considerado adequado quando coloca que só intenção não é suficiente. Existe realmente 

a necessidade de conhecer o homem como ser histórico e social, mas, para que se 

efetive uma ação transformadora, é preciso que se coloquem em prática os significados 

que envolvem essa ação.  

 Algumas críticas são direcionadas à Psicologia Escolar e mencionadas 

por Meira (2000), que assinala que a Psicologia Escolar ficou reduzida à psicologia do 

escolar, ou seja, as questões escolares são direcionadas ao aluno sem ter um 

aprofundamento e nem comprometimento com as questões fundamentais da Educação 

e, diante desse fato, existe a necessidade de efetivar um processo de democratização 

educacional. Neste sentido, denuncia a autora citada, a Psicologia Escolar se distanciou 

do objetivo de democratização educacional, embora devesse ser sua principal finalidade. 

O que acontece é que, na maioria das vezes, a Psicologia Escolar tem se limitado em 

atuar nas questões secundárias, ou seja, em questões que apontam apenas indícios de 

problemas sociais e escolares que são mais graves do que aparentam ser.  
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  De acordo com Patto (1984), existe uma diversidade teórico-

metodológica da Psicologia que encobre a ideologia dominante e indica a tendência da 

Psicologia Escolar em se colocar a serviço da manutenção da sociedade capitalista, 

contribuindo, assim, para a conservação da estrutura tradicional da escola, bem como 

para a ordem social em que a escola está inserida. É neste sentido que a Psicologia 

Escolar vem sofrendo diversas críticas, exigindo dos profissionais um novo 

posicionamento.  

 Diante destas considerações, Meira (2000) afirma que, para isso, é 

preciso estar atento para duas questões básicas. A primeira questão mencionada é em 

relação às críticas, que não podem cegar para as possibilidades de avanços significativos 

possíveis. A finalidade adaptacionista tem se colocado muitas vezes em condição mais 

visível na área., tornando-se difícil pensar numa prática transformadora em um processo 

educacional que está inserido num sistema não-igualitário, marcado por desigualdades e 

injustiças. Entretanto, como coloca Meira (2000), não se pode recusar em refletir sobre 

as novas possibilidades de atuação, porque seria negar o caráter dialético e contraditório 

pelo qual passa a sociedade. A proposta de mudança é complexa, mas “acreditamos que 

o fenômeno educacional pode constituir-se em um objeto possível da ação humana 

transformadora, e que a Psicologia Escolar pode contribuir de forma valiosa e efetiva 

para esse processo” (p. 54). A segunda questão fundamental ressaltada pela autora é 

sobre a importância de uma reflexão sobre as várias propostas teóricas apresentadas na 

direção crítica da Psicologia e o quanto podem, realmente, contribuir para o 

delineamento de um novo perfil do profissional que atua na escola. “É preciso estar 

atentos para não incorrermos no risco de simplesmente adotar o discurso da 

transformação sem alcançarmos a consistência teórica e filosófica necessária para 

concretizá-la” (Meira, 2000, p. 54). 

 Segundo Meira (2000), desde o final da década de 1970 e início dos anos 

de 1980, iniciaram-se as discussões sobre os caminhos e descaminhos da Psicologia 

Escolar e com a publicação, em 1984, do livro Psicologia e Ideologia – uma introdução 

crítica à Psicologia Escolar, de Maria Helena de Souza Patto, as discussões se abriram 

no sentido de ter uma crítica mais profunda sobre a inadequação da atuação do 

psicólogo na escola. Patto se tornou uma referência para todos os profissionais que 

buscavam um novo sentido e uma nova perspectiva de atuação, colocando-se a serviço 

de um processo efetivo de democratização educacional e social.  
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Foi a partir de sua visão crítica que se percebeu não ser mais possível ignorar 

a importância e o compromisso da Psicologia em efetivar uma ruptura com os interesses 

das classes dominantes e construir novos pressupostos gerais para a área, que tivessem 

como referência o homem concreto – síntese das relações sócias – e não o homem 

abstrato, que segundo Saviani (2004) tem guiado os estudos e práticas desenvolvidas 

pela Psicologia. 
3
. 

 

Perspectivas: O Trabalho do psicólogo frente ao Fracasso Escolar 

 

Levando em conta todo o referencial teórico apresentado, para que a atuação 

do psicólogo escolar seja adequada e condizente com o referencial com base marxista, 

Meira (1997), inclui o fracasso escolar como um dos elementos considerados como 

indicativos do pensamento crítico voltado para uma prática de Psicologia Escolar. 

Prática esta compromissada com propostas consistentes e pertinentes com a finalidade 

transformadora.  

Para a autora, espera-se que, pautados num referencial teórico crítico, os 

psicólogos escolares rompam com as explicações pseudocientíficas, que buscam a 

origem dos problemas educacionais no aluno ou em sua família. Esse eixo é o mais 

fundante, porque, com base nessa concepção de fracasso o profissional estrutura a sua 

prática, define as áreas de intervenção, organiza sua ação, delimita os procedimentos de 

avaliação e a construção de vínculos com os usuários do seu trabalho.  

Patto (1999), ao realizar uma análise que leva em conta os determinantes 

histórico-culturais dos fenômenos escolares, assinala os acontecimentos em relação às 

pesquisas nos anos de 1970 com respeito ao fracasso escolar e conclui que a 

investigação obtém dados consideráveis para direcionar a participação do próprio 

sistema escolar como co-responsável pelo fracasso. A autora menciona várias questões 

que são fundamentais para uma análise desse fenômeno, tais como: o desempenho 

escolar das crianças, a contextualização de suas dificuldades, a refutação de questões 

que envolvem a classe trabalhadora, que é excluída da escola por simples “pré-

conceito” de que não é capaz, atribuindo-lhe déficits e apontando a diferença cultural 

                                                 
3
 Após os trabalhos de Patto (1984, 1999), pesquisas foram desenvolvidas a partir de 

uma concepção crítica por Tanamachi (2000), Souza (2000, 2002), Facci (1998, 2004a, 

2004b), 2007), Meira (1997), Meira e Facci (2004), Barroco (2007) entre outros autores.  
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como algo intransponível e exorbitante. Patto sai da instância do individual, do 

particular, e busca, na esfera social, nas relações de classes, explicações para o fato de 

uma grande parcela de crianças de uma classe menos favorecida não se apropriar dos 

conhecimentos escolares.  

Patto (1999) faz uma alerta quanto à perigosa tendência de tornar natural 

aquilo que é historicamente construído, ou seja, em relação ao fracasso escolar este seria 

uma produção social onde o psicólogo que busca enquadrar a criança com o problema 

numa categoria, reforça a crença de que a criança seria a culpada pelo fracasso. Essa 

idéia vem do pressuposto de que o indivíduo é o único responsável pelo seu sucesso ou 

fracasso, ou seja, de que existe igualdade de oportunidades e cada um aproveita e 

desenvolve melhor que os outros de acordo com sua capacidade. Os ideais da 

Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade se tornam evidentes e 

passam a fazer parte do ideário social sem que sejam questionados.  

Quando Patto (1984) descreve a Teoria da Carência Cultural é possível 

observar o desencadear de um fenômeno mantenedor da ideologia neoliberal que 

intensifica a igualdade de oportunidades, entretanto a realidade está repleta de 

desigualdades de condições. De certa forma, a Psicologia contribuiu com essa situação 

ao utilizar instrumentos e testes para encaminhar as crianças com problemas, conforme 

menciona Machado (1997, p. 75): “Assim, passamos a produzir “crianças com 

distúrbios”, “crianças deficientes”, bem como os “profissionais competentes para 

avaliar”, que têm instrumentos para medir essas coisas. Produzimos esses sujeitos”. 

Segundo Facci (1991, p. 07), as tentativas de restringir as questões 

educacionais a apenas sua dimensão psicológica não tem sido bem sucedida, pois o 

reducionismo privilegia “processos internos do aluno e os aspectos psicopedagógicos da 

escola, o que impede uma compreensão mais ampla do processo educacional e sua 

vinculação com a dinâmica da sociedade”. A autora propõe um repensar sobre o 

insucesso que assola a escola e a relação deste como sendo algo produzido pela 

sociedade. Neste sentido, analisa que a crise da escola e seus insucessos são decorrentes 

da crise da sociedade capitalista, pois a mesma explica o fracasso da mesma forma que a 

burguesia analisa o real. 

Para Meira (2000), existe um processo de patologização dos problemas 

escolares, no qual a culpa pelos problemas e fracasso escolar é imposta ao aluno. Esta 

posição patologizante é clara em variadas abordagens teóricas, demonstrando a 

desconsideração pelas múltiplas determinações da educação. 
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Considerar essas multideterminações contribui para o fortalecimento de uma 

visão crítica da Psicologia Escolar, caminho que tem quer ser trilhado com muito 

afinco. De acordo com dados coletados em pesquisa realizada por Angelucci, Kalmus, 

Paparelli et al. (2004), as posições acerca das causas do fracasso escolar mencionadas 

ainda são as seguintes: um problema essencialmente psíquico, em que atribui-se ao 

aluno a responsabilidade pelo fracasso, ocasionado por problemas cognitivos, 

psicomotores ou neurológicos; um problema meramente técnico, que ora responsabiliza 

o aluno e ora o professor, propondo, como solução, técnicas de base teórico-

comportamental ou cognitiva; uma questão institucional ou uma questão política. 

 Segundo a análise realizada por Angelucci, Kalmus, Paparelli et al. 

(2004), o aspecto que predomina na produção examinada é a concepção psicologizante, 

apesar de a concepção crítica estar despontando. As autoras defendem a proposta de 

uma análise crítica, na qual seja possível discutir o caráter ideológico de concepções do 

fracasso escolar, analisar o contexto econômico e político, incluindo a escola e suas 

práticas, bem como questionando o caráter neutro e desinteressado da ciência.  O cerne 

da questão, portanto, é utilizar um método histórico, capaz de captar todas as 

contradições da sociedade capitalista, se a escola “vai mal”, é porque a sociedade não 

está dando conta de lidar com todos os problemas presentes.   

A questão do fracasso imposto é ilustrada por Collares e Moysés (1996) 

onde a culpabilização e a patologização são evidentes no relato da situação onde a 

professora encaminhou um aluno para o médico. A professora havia diagnosticado 

“doenças na cabeça” da criança e não aceitou o laudo médico no argumento de que a 

médica era incompetente e a criança só seria aceita na escola se fosse medicada.  

Collares e Moysés (1996) sinalizam para a freqüência em que ocorrem casos 

como o de “Reginaldo”, casos estes que têm sua individualidade retirada e as histórias 

se repetem. Profissionais que não possuindo uma formação crítica reforçam o 

“diagnóstico” da existência de uma doença. Professores que baseados nesses 

diagnósticos identificam facilmente os alunos que vão aprender e aqueles que não vão 

aprender. Segundo as autoras citadas é possível observar que os preconceitos e mitos 

barram até mesmo as discussões com os profissionais envolvidos, no sentido de 

mudança. Esses preconceitos e juízos recaem sobre o aluno e sua família sem qualquer 

evidência empírica que confirme sua veracidade. A explicação sobre o fracasso recai 

sobre o aluno e seus pais, de forma que se propagam idéias tais como: “crianças não 

aprendem porque são pobres, porque são negras, porque são nordestinas, ou 
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provenientes de zona rural; são imaturas, são preguiçosas; não aprendem porque seus 

pais são analfabetos, são alcoólatras, as mães trabalham fora, não ensinam os filhos” 

(Collares e Moysés, 1996, p. 26). 

Considerando estes pontos arrolados acerca do fracasso escolar, ao tratarmos 

de uma concepção crítica de Psicologia Escolar, um ponto que mereceria um artigo 

inteiro refere-se aos processos de avaliação das queixas escolares. Não vamos, no 

entanto, nos alongarmos nessa questão. Meira (1997) aponta a importância de o 

profissional construir sua intervenção com base em um profundo conhecimento da 

realidade a ser trabalhada, sendo orientada por categorias de análise que garantam a 

apreensão das multideterminações presentes no encontro do sujeito humano e a 

educação. Ao nos pautarmos nos pressupostos vigotskianos, fica claro que a Psicometria 

não dá conta de analisar a complexidade do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, uma vez que o trabalho do psicólogo deve se centrar na análise do que está 

na zona de desenvolvimento próximo do aluno e não o que está no nível de 

desenvolvimento real. Interessa saber como os alunos utilizam os recursos mediadores 

disponibilizados no ambiente para resolver os problemas propostos.  

O psicólogo, ao usar o método instrumental de Vigotski, tem como 

finalidade compreender como acontece a reestruturação de todas as funções naturais, 

primárias, orgânicas de uma determinada criança em um determinado nível de 

educação. “O método instrumental procura oferecer uma interpretação acerca de como a 

criança realiza em seu processo educacional o que a humanidade realizou no transcurso 

da longa história do trabalho” (Vigotski, 1996, p. 99). O profissional, por fim, deve 

fazer uma avaliação que considere todos os aspectos que podem estar interferindo na 

apropriação do conhecimento pelo aluno: as condições histórico-sociais, fatores intra-

escolares e a dinâmica de funcionamento psicológico do aluno.  A avaliação apresenta-

se como o início de uma intervenção que deve contribuir para o processo de 

humanização.  

 

Considerações Finais – A Psicologia em defesa de uma escola que ensina 

 

 Os conflitos que a sociedade enfrenta, econômica, social, cultural e familiar, 

advindas das transformações sociais, refletem na escola, que por sua vez tenta 

solucionar os problemas. Entretanto, encontra dificuldades, buscando a atuação do 

Psicólogo, que muitas vezes não tem a clareza de sua ação na instituição escolar e 
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reproduz o modelo clínico. Consideramos que o objetivo maior desse profissional é 

desenvolver estratégias para que as ações sejam concretas e com propostas 

contextualizadas, comprometendo-se com a construção de um processo educacional que 

prime pela apropriação do conhecimento científico por todos os indivíduos que passam 

pela escola. De acordo com Meira (1997), podemos afirmar que a escola, em seu papel 

mediador, pode enriquecer o indivíduo e levá-lo à luta pela transformação das relações 

sociais por meio da apropriação das objetivações genéricas para si, embora possa não 

dar conta da superação total da alienação produzida pelo sistema. “A Educação é uma 

das condições fundamentais para que o homem se constitua de fato como ser humano, 

humanizado e humanizador” (Meira, 2000, p. 60).  

  Quando estamos propondo uma intervenção crítica do psicólogo escolar, 

o processo de formação desse profissional precisa ser colocado em tela. Neste sentido, 

Checchia e Souza (2003), denunciam que os primeiros currículos dos cursos de 

Psicologia enfatizavam a formação clínica, pautada no modelo médico de atendimento 

individual. Em conseqüência disso, é possível verificar a atrofia das outras áreas de 

atuação, já que os alunos foram transformados em psicólogos clínicos mesmo que 

estando em área industrial ou escolar. O modismo atual que invadiu o campo da 

Psicologia é abordá-la sob uma visão crítica e comprometida com a finalidade de 

transformação, no entanto, o que se pode observar é o desconhecimento desta 

fundamentação teórica e a inadequação na sua utilização no cotidiano da vida escolar. 

Esta realidade pode ser exemplificada pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais 

que pregam ter uma visão crítica, mas que inclui em suas práticas ações da Psicologia 

tradicional puramente clínica, com visões imediatistas. 

 De acordo com Facci (1991, p. 07) ao desenvolver uma prática imediatista, 

que pauta suas análises no pressuposto de que a escola e seus elementos são e devem ser 

o ponto de partida, pouco se avançará, pois desta forma, “permanece-se nos limites da 

relação do cotidiano da escola, do seu fazer prático-imediato e na busca de soluções 

práticas e imediatistas para os seus problemas”. Assim, destaca-se a importância dos 

cursos de graduação em Psicologia como instrumentos fundamentais que contribuem 

para a reflexão sobre a ação do profissional, garantindo a transformação na prática. É 

necessário criar espaço para reflexão e desenvolvimento de projetos juntamente com 

profissionais que estão atuando no mercado de trabalho, visando refletir as práticas 

desenvolvidas mediante o aporte teórico-prático. O encontro que se dá entre teoria e 

prática é a possibilidade para conquista e mudança no sentido de romper com o círculo 
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vicioso em que se encontram as universidades. Os currículos aplicados nos cursos de 

graduação excluem vários aspectos da realidade social do país; no entanto, em uma 

perspectiva crítica, esses aspectos são essenciais para a formação do profissional, 

portanto deveriam estar no centro das discussões e metas curriculares.  

Refletindo sobre a atividade a ser desenvolvida pelo psicólogo nas escolas, 

Facci (2007) sinaliza o seguinte questionamento; como levar ao conhecimento dos 

professores que os indivíduos, mesmo com suas dificuldades, podem se desenvolver e 

que eles podem auxiliar os alunos no processo de aprendizagem? Como levar o 

professor a enxergar o aluno para além da situação de pobreza que enfrenta em sua 

vida? Como incluir todos os alunos no processo de apropriação do conhecimento? 

Barroco (2007, p. 160) afirma que “[...] o empenho da psicologia e da 

pedagogia, sob uma perspectiva crítica, é a luta para que a primeira forma de 

participação, de apropriação, fruição e usufruto sejam acessíveis a todos”. No entanto, o 

que temos assistido é o esvaziamento do conteúdo na formação e trabalhos dos 

professores, denuncia Facci (2004a); temos deixado de compreender a queixa escolar de 

forma ampla, acrescentam Souza (2000, 2002) e Meira (1997, 2000). Não é possível, 

neste momento, ficar no nível da lamentação. A Psicologia Escolar e Educacional 

precisa ser propositiva e ter fundamentos teóricos consistentes.  

Vygotsky (2004) afirma que a divisão de classe prepara, desperta, provoca o 

desenvolvimento de certas capacidades nos indivíduos de acordo com o lugar que 

ocupará na sociedade.  Quando Patto (1984) descreve a Teoria da Carência Cultural é 

possível observar o desencadear de um fenômeno mantenedor da ideologia neoliberal 

que coloca a igualdade de oportunidades, mas que na realidade apresenta as 

desigualdades de condições. Como superar essas questões e colocar todos os indivíduos 

em posição igualitária no lugar que ocuparão na sociedade? Para Vigotski o psicólogo 

precisa estar atento para não reforçar a visão de que o ensino deve ser ministrado de 

forma diferenciada, ou seja, o conhecimento tem que ser socializado igualitariamente 

entre todos os alunos, e acrescenta: “A produção intelectual é determinada pela forma 

de produção material” (Vygotsky, 2004, p. 4). Neste sentido, Facci (2004b, p. 115), 

destaca que  

 

Muitas vezes, os psicólogos escolares não conseguem perceber 

o quanto a psicologia contribui para a manutenção ou 

transformação da ideologia vigente, ficando à mercê das teorias 

que naturalizam os fenômenos humanos, inclusive o processo 
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de ensino-aprendizagem, tanto no que se refere ao sucesso 

como ao insucesso escolar.  

 

Uma visão crítica e, nesse caso marxista, deve partir do pressuposto de que, 

no encontro entre subjetividade e educação (Meira, 1997), o psicólogo lida com uma 

fonte riquíssima de desenvolvimento humano, seja do professor, dos alunos, dos pais e 

de toda comunidade escolar. O grande desafio é conduzir todos os participantes da 

escola na busca de um ideal comum, ou seja, a socialização dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade. 

Reafirmamos que o ser humano é resultado de sua história e de relações com 

outras pessoas, com a família, com os grupos sociais, com a cultura elaborada no 

decorrer da história, com as condições sócio-econômicas que produzem determinada 

forma de ser. . Por isso, os profissionais da Psicologia, com base em uma visão marxista 

de homem, precisam estar atentos, porque “temos o privilégio de estarmos inseridos em 

um dos processos mais vitais e fundamentais da humanização do homem: o movimento 

em que ele pode apropriar-se do conhecimento e fazer dele um instrumento de 

desenvolvimento de suas potencialidades” (Meira, 2000, p. 67). 

Para dar o devido destaque à questão acima, finalizamos com uma citação de 

Vygotsky (2004, p. 12), que alerta o seguinte: “Tão-só uma elevação de toda a 

humanidade a um nível mais alto de vida social – a libertação de toda a humanidade – 

pode conduzir à formação de um novo tipo de homem.” É nesse novo tipo de homem 

que a Psicologia Escolar deve investir. 
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“Tenho vontade de escrever; tenho vontade de frases no papel, de coisas de minha vida postas 

em frases” (BEAUVOIR, 1961).  

 

 

Desde há muito tem se pensado na relação entre a vida, a leitura e a escrita, 

inquietação capaz de mobilizar nossas experiências e pensamentos para viajar no 

universo da presente pesquisa que trabalha com a idéia de leitura experimental de uma 

obra literária como também da vida, potencializadoras da escrita e de outras leituras 

possíveis como em um processo inesgotável. 

 Mas como iniciar a apresentação deste texto por meio de uma discussão 

que se encontra recortada pelo tempo em sua pluralidade experimentada? O futuro no 

entrecruzamento com o passado e o presente. O tempo que aqui não se reduz apenas às 

categorias representacionais cronológicas em que desponta o presente, o passado e o 

futuro como linearidades comprováveis. Como se o tempo se diluísse na variabilidade 

da vida/leitura/escrita como experimentação dos atos de ler, tatear, ver, cheirar, viver, 

ouvir, saborear e escrever. Atravessamento do tempo nas sensações; sensações não 

como qualidades verificáveis, mas como vibrações, realidades intensivas (Deleuze, 

2007, p.51). 

Por esse prisma, é estranho tentar tocar a vida com as mãos das palavras. 

Pois a vida sem nome, aquela que está por ser criada, se constitui em um conjunto de 
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forças na experimentação com o passado/futuro/presente, na multiplicidade dos 

encontros entre ler, viver e escrever. A busca ávida pela vida. Mas de que tipo de vida 

se trata? Algumas de suas facetas intensivas - profissionais, amorosas, literárias, 

alimentares, filosóficas, eróticas, amigáveis, familiares e tantas outras mais – são 

indubitavelmente, potencializadoras das práticas de escrita e leitura. É a vida que se 

reivindica a si mesma, ainda sem nome e sem forma, quase sem fronteiras entre o 

natural e o cultural. Tudo se entrecruza, se dispersa, se mistura, se perde, se encontra e 

também se diferencia no exercício de ler, escrever e viver, na companhia de um livro 

eleito; eleito para nos acompanhar e também nos ajudar nas relações com as coisas.  

Quando nos deparamos com um livro emprestado por uma querida amiga, o 

qual foi muito recomendado durante uma viagem de ônibus, em meio a uma conversa 

prazerosa – dessas em que falamos sobre as coisas da vida –, o tomamos como uma 

espécie de tesouro. E carregamos o livro conosco como a um amuleto da sorte ou um 

talismã sagrado
1
, tal aquele descrito por Benedito Nunes, em seu texto Ética e leitura 

(1999), a partir da ideia de Calvino acerca dos antigos talismãs.  

Assim temos o livro como um “amuleto”; o livro como um objeto mágico e 

assustador, sobrenatural e ficcional, sempre novo a cada leitura. Mas, “não sei o que é 

um livro. Ninguém o sabe. Mas sabemos quando encontramos um (DURAS, 2001, p. 

36). É com a leitura que a magia, o horror e uma multiplicidade de universos são 

produzidos, reproduzidos, territorializados, desterritorializados e atualizados na relação 

com as palavras. O ato de unir e deslocar as frases na constituição do tempo em sua 

pluralidade. De acordo com Nunes (1999), a verdadeira leitura renova e amplia a nossa 

experiência.  

Também é pertinente aproximar o livro/talismã daqueles caderninhos de 

anotações hypomnemata, livro de vida, de uso, espécie de agenda que os antigos 

levavam para que nele pudessem anotar tudo o que lhes parecesse importante, fossem 

                                                 
1
  De acordo com o Dicionário Larousse cultural da língua portuguesa (1999, p.855), o termo talismã 

tem origem na palavra grega télesma, que significa cerimônia religiosa. É um objeto mágico, amuleto, 

que, de modo geral, se atribui a virtude de efeitos maravilhosos, de comunicar poder sobrenatural, de 

ações mágicas ou protetoras. 
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trechos de obras ou coisas a serem feitas, lembradas, relidas, meditadas; uma espécie 

de memória material. É quase como um objeto místico para quem é místico. Conta-se, 

por exemplo, que Teresa de Ávila
2
 substituía sua oração mental pela leitura e Simone 

de Beauvoir, em uma das passagens de seu primeiro livro de memórias também ressalta 

o caráter sagrado de suas leituras favoritas:  

Os livros de que gostara tornaram-se uma bíblia da qual eu hauria 

conselhos e ajuda. Copiei longos trechos, aprendi de cor novos 

cânticos e novas litanias, salmos, provérbios, profecias, e santifiquei 

todas as circunstâncias de minha vida recitando esses trechos 

sagrados. Minhas emoções, minhas lágrimas, minhas esperanças não 

eram menos sinceras por isso; não me valia das palavras, das 

cadências, dos versos, dos versículos para fingir; mas eles salvavam 

do silêncio todas essas aventuras íntimas de que não se podia falar a 

ninguém. Entre mim e as almas irmãs que existiam algures, fora de 

meu alcance, criava-se uma espécie de comunhão; em lugar de viver 

minha historiazinha particular, participava de uma grande epopéia 

universal (BEAUVOIR, 1983, p.189).  

Deste modo, o livro eleito para vencer esse desafio foi a primeira obra 

memorial de Simone de Beauvoir - Mémoires d’une jeune fille rangée (Memórias de 

uma moça bem-comportada) - e a experiência de sua leitura. Experiência não no 

sentido de se pôr à prova, mas no sentido do encontro com o livro. Encontro como 

acontecimento que também permitiu a fuga da leitura/exata/interpretação de sua obra e 

desencadeou a ideia e a experiência de se ler “sem objetivos”, de se penetrar nas 

histórias, de se surpreender com o novo e com a possibilidade de múltiplas 

leituras/vidas, sob o lume da experiência e do atravessamento sensorial. 

O fato é que somos tomados por certas leituras da mesma forma que 

acontece quando apreciamos, embriagados, o aroma de um perfume ou as cores de uma 

paisagem, um pôr do sol, a escuridão da noite, a nascente de um rio, sem contar os 

sabores que também nos invadem e que podem variar de um doce preferido ao de uma 

fruta azeda. Durante a experimentação, quase chegamos a nos perder entre as coisas; 

                                                 
2
 Cf. BARTHES, R. Leitura. In: Enciclopédia Einaudi. vol. 11. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 

Moeda, 1987. 
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por alguns instantes, quase somos a natureza, as cores e os sabores. Eles não são frutos 

de nossa consciência porque não são estáticos como foram definidos pelo pensamento 

fenomenológico-existencial – o ser Em-si – o objeto descrito por Sartre (1997). Mas 

experimentamos a relação com eles que ativam nosso pensamento e geram a criação. 

Por esse aspecto, ler integra um processo de acolher sensações e ser acolhida por elas, 

colher dados, selecionar paisagens e passagens da vida, de um texto ou de vários 

textos, escolher seus fragmentos e ser escolhido por eles, reunir suas partes e trabalhar 

na criação do pensamento, de sentidos que compõem um corpo total ou parcial que faz 

surgir o incorporal
3
 (lugar da criação), ou seja, o efeito que se produz do encontro de 

dois corpos – o leitor e o livro no momento da leitura: 

Em latim, legere significava primitivamente “colher: olivas, nozes, 

pequenos frutos; indicando, entretanto, o gesto da mão que recolhe no 

sentido de ajuntar. A esse, outros sentidos se entreteceram: ossa legere 

é “recolher os ossos de um morto após a incineração” e legere oram, 

“ladear uma margem”. Agora, não são apenas a mão e o olho que 

constroem o semantismo do verbo; todo o corpo participa dele: 

“caminho, recolho os traços que figuram uma orla”. 

Mas legere é também escolher, o que talvez já estivesse presente no 

primitivo verbo, pois o homem, ao colher, recolhe e escolhe: olivas, 

nozes, pequenos frutos; os traços de um caminho imprevisto. 

Ler, na acepção moderna do termo é, pois, uma metáfora, cujas raízes 

conhecemos apenas de modo aproximado: ela pode derivar, segundo os 

especialistas, de expressões como legere oculis, “reunir (as letras) com 

os olhos”. De qualquer maneira, há na palavra ler a presença do olho 

que anda ao longo da página, colhe signos e recolhe sentidos que vão 

sendo ajuntados uns nos outros: ler é um verbo “corporal” (FONTES, 

2000, p.77). 

 

A leitura como encontro corporal que produz o incorporal. Ler é o verbo no 

infinitivo – o incorporal – que não acontece em um tempo cronológico porque está 

sendo sempre... Na eternidade. A palavra eternidade vem do grego – aionios – e não 

deve ser entendida como um tempo sem fim, mas, de outra maneira, como um tempo 

longo e indefinido. O incorporal (acontecimento) que se dá no instante da eternidade – 

tempo aiônico (DELEUZE, 1992). Nesse sentido, a leitura de uma obra não pode ser 

                                                 
3
 Cf. DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é um conceito? In: ________.  O que é a filosofia? Rio de 

Janeiro: Ed. 34, 1992.    
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compreendida em sua totalidade, posto que a tradição tenha se perdido na era moderna. 

Contudo, as obras estão sempre dispostas a serem experimentadas, de diferentes 

modos, como que iluminadas em alguns pontos que se uniram em um conjunto de 

sentidos ou em determinadas partes nas quais foram colhidas algumas sensações que 

não exigirão, de outro modo, a completude como forma absoluta de sua compreensão. 

Os fragmentos ou as partes podem nos levar à busca de uma totalidade, qual seja o 

próprio caminho de se resgatar a leitura de uma tradição que, entretanto, só parece 

existir como a ideia de tradição – um nobre saber. Mas isso será considerado, tão 

somente, mais uma forma de entrada na leitura, na medida em que ler é o 

“incontrolável” que pode realizar as mais diferentes trajetórias. Falamos, então, de um 

corpo texto ou livro que, na relação com o leitor, produz múltiplos sentidos, quase 

sempre acompanhados de uma deformação/criação que essa relação implica. 

Ao fechar-se para ler, ao fazer da leitura um estado absolutamente 

separado, clandestino, em que o mundo inteiro se abole, o leitor – o 

ledor – identifica-se com dois outros sujeitos humanos – na verdade 

bem próximos um do outro – cujo estatuto requer, da mesma forma, 

uma separação violenta: o sujeito amoroso e o sujeito místico [...] o 

sujeito-leitor é um sujeito inteiramente transferido para o registro do 

Imaginário; toda a sua economia de prazer consiste em curar a sua 

relação dual com o livro, fechando-se sozinho com ele, com o nariz 

sobre ele, como a criança está colada à mãe e o apaixonado suspenso 

da face do ser amado (BARTHES, 1987, p.196).  

 Sabemos que Roland Barthes é considerado um dos representantes e 

constituidores do pensamento “estruturalista”, o que tornaria incompatível associá-lo 

ao pensamento de Deleuze e Guattari – considerados “pós-estruturalistas”. Entretanto, 

não é nossa intenção discutir as classificações identitárias que encerram os pensadores 

em lugares fixos que nos impedem de utilizá-los em outros contextos. Nossa 

preocupação é discutir a prática de uma leitura experimental e para isso nos 

agenciaremos com os pensadores que poderão nos ajudar a investigar, a pensar e a 

compor essa questão.  

Barthes fala a respeito de se produzir com a leitura um estado clandestino, 
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separado e isolado, mas relacionaremos também a clandestinidade ao sentido que 

Clarice Lispector deu à palavra no conto “Felicidade clandestina”. O que significa dizer 

que clandestino não será associado apenas a uma ideia de terror proibido ou 

sensacional, quando sim comparado também a uma espécie de maravilhamento que 

vem, contudo, imbuído de uma série de inquietações e intensas problemáticas como são 

os instigantes dilemas de nossa vida – vida sempre coletiva, vida que sempre produz 

vida na relação com a leitura e a escrita.  

Só para citar dois exemplos de nossos encontros – há muitos outros –, 

Kafka, escritor tcheco e Clarice Lispector, escritora brasileira de origem ucraniana. 

Dois escritores que não por acaso nos obrigaram a sair da tradicional posição de 

leitores, daqueles que esperam ser orientados pelo/a narrador/a para percorrer uma 

história em sua linearidade e na de seus personagens. Desde então, poderemos pensar 

que já não somos mais os/as mesmos/as leitores/as e escritores/as porque mudamos 

com as transformações artísticas, industriais, arquitetônicas, literárias, digitais etc. que 

se processam no mundo. O que implica, a uma modificação das sensibilidades com 

relação ao tempo e às nossas experiências (BENJAMIN, 1994). A sociedade moderna 

que produzimos, sendo também por ela produzidos e modificados, por assim dizer, 

com a cultura, o avanço das técnicas e das máquinas. Com base nisso, é possível aferir 

que a prática da leitura se modifica e não mais entramos da mesma maneira em 

qualquer texto. Seja ele de natureza filosófica, clássica, científica e/ou literária. 

[...] as boas maneiras de ler hoje, é chegar a tratar um livro como se 

escuta um disco, como se olha um filme ou um programa de televisão, 

como se é tocado por uma canção: todo tratamento do livro que 

exigisse um respeito especial, uma atenção de outra espécie, vem de 

outra era e condena definitivamente o livro. Não há nenhuma questão 

de dificuldade nem de compreensão: os conceitos são como sons, 

cores ou imagens, são intensidades que convêm a você ou não, que 

passam ou não passam. „Pop‟ filosofia. Não há nada a compreender, 

nada a interpretar (DELEUZE, 1998, p.10). 

Nesse sentido foi discutida a possibilidade de conceber a leitura como 

experimentação do livro Mémoires d’une jeune fille rangée, tanto da escritora quanto 
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dos/as leitores/as e pesquisadores/as. Exercício de aprendizagem que não pressupõe 

regras preestabelecidas; aprendizagem pelo avesso, ou seja, que não segue as regras 

convencionais do ensino de leitura e escrita. 

Em seu primeiro livro memorial Simone de Beauvoir narra a própria 

história, desde a infância até sua entrada na agrégation, exame seletivo para os 

professores que pretendem lecionar no Ensino Médio, nos Liceus franceses. A escritora 

conta, de forma romanesca, os acontecimentos de sua vida e sua relação com eles, sem 

por isso deixar de lado suas fraquezas e fúrias diante das adversidades da existência, 

bem como das maravilhas e dificuldades da infância, da juventude, em uma 

retroalimentação de experiências com sua vida que, por ora, seja adulta, em devires de 

anciã.  

Vale assinalar que o importante desta leitura não é simplesmente a 

compreensão de seu aspecto linguístico, mas as intensidades de vida que podem ser 

lidas por experimentações que fogem ao controle do escritor e do leitor. Neste sentido, 

é oportuno dizer que a leitura experimental não se refere também ao sentido 

experimental que a palavra adquiriu no campo da psicologia moderna, por exemplo. O 

que podemos aproveitar dessa definição é somente a prática repetitiva dos 

experimentos que se dão tanto com animais como seres humanos em uma forma de 

aprendizagem que os aproxima – adestramento. Ler e escrever como exercício 

contínuo, repetição diferente e infinda. E mesmo que se tenha considerado a 

possibilidade de prever e controlar o comportamento como uma das contribuições da 

teoria de Skinner
4
 para o campo da psicologia, destacamos apenas o fato de que um 

condicionamento também pode funcionar como uma espécie de padronização do 

comportamento, isto é, como um modelo norteador de nossas relações com os outros. É 

por este aspecto que evitamos a aproximação, como se tal modelo pudesse ser capaz de 

nos proteger das facetas imprevisíveis a que as experiências da vida e de leitura nos 

expõem continuamente. Por isso nossa proposta não se reduziu à modelagem de 

                                                 
4
 Cf. SKINNER, B.F. As causas do comportamento. In: ________. Sobre o Behaviorismo. São Paulo: 

Cultrix, 1982. 
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quaisquer comportamentos que pudessem ser controlados e transpostos para um 

modelo padrão de se fazer leitura e escrita. 

Ora não é possível experimentar qualquer tipo de neutralidade em face da 

leitura de um livro que nos ajuda a viver, a pensar, a sentir... De qualquer modo, a 

leitura sempre implicará uma relação particular e, ao mesmo tempo geral, entre o leitor, 

o escritor, o livro e suas palavras. Falamos de uma leitura que dificilmente poderá ser 

explicada. Como bem lembra Barthes (1987, p.184), “a palavra „leitura‟ não remete 

para um conceito, e sim para um conjunto de práticas difusas [...]. É preciso então não 

ter método – há assuntos que não se podem tratar com método”. 

É digno de nota que a experimentação com as leituras da obra Mémoires 

d’une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir, nos lançou ao exercício de outras 

leituras e conexões com algumas de suas obras, dentre sua extensa produção literária, 

além da leitura de vários/as outros/as escritores/as. Acreditamos que a arte literária de 

Beauvoir não se configura apenas como uma forma de ler e conhecer o mundo, tal 

como foi por ela registrado em suas memórias. Interessa-nos mais a abertura para a 

relação de leitura com a história, antes que ela venha ser representada por uma 

narratividade ordenada em começo, meio e fim. 

Em outros termos, a leitura experimental está diretamente relacionada às 

sensações do encontro que se diferenciam do experimentalismo de um método. Por 

conseguinte, a intenção é apontar possibilidades de leitura com uma obra que nos 

afectou à expressão de leituras que possam afectar outros leitores. 

Um trabalho acadêmico pode ser constituído por pequenos ensaios? Este 

foi. Por escritos miúdos, aos quais chamaremos recortes, a partir da ideia proposta por 

Deleuze e Guattari (1992) em O que é a filosofia? Os recortes são entendidos como 

traçados em um plano seja ele artístico, filosófico ou científico que buscam a criação de 

sentidos na convivência com o caos – na prática da leitura e da escrita – neste caso, em 

meio à multiplicidade dos livros (memoriais, ficcionais e filosóficos), dos universos e 

da vida de Simone de Beauvoir, com seus leitores.  
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Do mesmo modo, o termo ensaio
5
, neste contexto, já explicitaria, de 

antemão, uma forma de experimento, ou seja, de exercícios como tentativas – 

experiências com a leitura, a escrita e a vida (na relação com as coisas e os “corpos”) –, 

a liberdade para ler, pesquisar e escrever acerca de um assunto ou tema, sem a 

pretensão de criar modelos ou apontar soluções, oportunizando conexões sempre 

originais, bem como afirmando a singularidade daquele que se afete por uma obra 

literária ou por alguma experiência vivida. Dessa forma, procuramos apresentar um 

texto como um opúsculo que versa sobre alguns temas, por meio de experimentações 

com a vida, a leitura e a escrita, sem que o ordenamento e a linearidade da leitura se 

tornem essenciais. 

 Se por um lado a leitura experimental se define como abertura e o 

descontrole às experiências da vida, leitura e escrita, por outro lado, recorre aos saberes 

históricos e filosóficos para evidenciar como se chegou à concepção de um “eu” 

moderno – e a sua escrita – que se diferencia dos primeiros escritos de si dos homens 

antigos. A escrita de si no mundo antigo era um exercício praticamente diário como o 

registro da relação do homem com o mundo – com as forças do Fora, ou seja, na 

relação com a vida pública, à natureza – e não a busca pela revelação de um “eu” 

cristão, íntimo, profundo e/ou burguês... Um sujeito que ainda não se inscreve no 

registro de uma interioridade a ser confessada e cujos primórdios datam da era cristã 

até a modernidade.  As experiências como matéria-prima para a escrita. Foucault 

(2006), em suas últimas escrituras, discorre sobre essa prática – A escrita de si – como 

um exercício de si que implica a relação com o outro, com as coisas e o mundo.  

O poder de se afectar a si mesmo e com os outros, a capacidade de afectação 

mútua até quase se chegar a um nível de indistinção, em nosso caso, da própria leitura 

e escrita. O afecto a que nos referimos é diferente da ideia de afeto como a 

representação de um sentimento. O afecto aqui é como um ser de sensação que 

transborda o vivido; excede o que alcança a representação de uma experiência, 

                                                 
5
 Cf. HOUAISS, A. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 
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abrindo passagem às sensações (vibrações) como em movimento de criação 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992).  

 Com a contribuição das ideias de Foucault (2006) também nos referimos à 

prática de uma pesquisa que envolve a escrita a respeito do que se gravou no 

pensamento acerca de leituras realizadas. E o que se gravou? Pequenos blocos/ ensaios 

de aprendizagens com leitura e escrita.  

Inicialmente nos deparamos com a criação e a morte da idéia de Deus 

constatada e discutida por Nietzsche (1976). Mais tarde encontramos o gradual 

surgimento da noção de um sujeito moderno e burguês que foi destacada de maneira 

crítica por Benjamin e questionada positivamente por Foucault, Deleuze e Guattari. O 

“eu” moderno, profundo e interiorizado em uma subjetividade territorial se dilui com a 

ideia de agenciamento coletivo ao se romper com uma suposta unidade do sujeito. 

Sinteticamente falando, o agenciamento tem dois aspectos – é agenciamento maquínico 

do desejo e coletivo de enunciação, sendo composto por três tipos de linhas; 1) as linhas 

de segmentaridade “dura” - instituições, dispositivos de poder e subjetivação); 2) as 

linhas de segmentaridade “flexível” – são as íntimas e, ao mesmo tempo, as que 

atravessam as sociedades/ são as linhas que não têm o mesmo ritmo da nossa história e 

por onde passam as verdadeiras mudanças; 3) linhas de fuga - que são migrantes e 

nômades/ linhas políticas de experimentação ativa (DELEUZE; GUATTARI, 1977).   

E o que nos pode parecer estranho, a nós que vivemos em uma sociedade 

tão individualizada, é afirmar a própria inexistência do indivíduo (GALLO, 2003). 

Assim, não podemos falar aqui somente da leitura de um sujeito que escreve e de outro 

que lê.  

Destarte, pensaremos a produção escrita sempre na relação com a leitura 

experimental, não apenas como estruturante, mas acima de tudo “acontecente”. 

Escrever não é certamente a imposição a uma forma, (expressão)
6
 a uma matéria vivida 

[...] “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se” 

(DELEUZE; GUATTARI,1997, p.11). 

                                                 
6
 Acréscimo nosso.  
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 A escrita – escrever – é da ordem do acontecimento, verbo no infinitivo. E 

já não foi pequeno o “progresso” (movimento de expansão) que abriu, ao romance da 

sociedade burguesa, um lugar na velha tradição aristotélica da epopeia, expressão nobre 

da arte (MASSAUD, 1971). Pois que tão logo, vivemos dias em que já se coloca a 

saturação do romance. Época das informações e conhecimentos em rede, do 

computador, das cartas e diários virtuais, da televisão, do cinema, enfim... Tudo isso 

põe em questão o lugar da leitura e da escritura em nosso mundo. 

Por este aspecto trabalhamos a leitura experimental como a relação de 

atravessamento entre a leitura e a vida que faz surgir o imponderável; o acontecimento 

como o incorporal. A leitura como busca que se processa desmedidamente na relação 

com o pensamento. O pensar como atravessamento de territórios – o território do 

pensamento na profundidade pré-socrática, as viagens ao inferno abissal, caótico e o 

sobrevoo às alturas com os pássaros das ideias platônicas, na busca de conquistar, 

entretanto, como Hércules, o homem/herói, que vaga sempre pelos três reinos, a 

superfície da terra (DELEUZE, 2003) – Não mais o Dionísio das profundezas, ou 

Apolo lá em cima, mas o Hércules das superfícies, “na sua dupla luta contra a 

profundidade e a altura: todo pensamento reorientado, nova geografia” (DELEUZE, 

2003, p.135).  

A escrita de si e a escrita do “eu”. Diferentes formas de experimentação com a 

linguagem; produções que se cruzam e se atravessam como o tempo na leitura e na 

escrita. De acordo com Foucault a escrita de si aparece no mundo grego por volta do 

século I e II, época em que ainda não se falava em autobiografia. A relação de si 

consigo mesmo estava ligada, por assim dizer, a esfera pública do cidadão da polis – e 

foi citada por Foucault como as relações do aprendiz com seu mestre, os amigos, com a 

natureza e a sociedade. Uma escrita diária
7
, de cartas que narra os fatos do cotidiano 

puro e simples como forma de aprendizagem das experiências vividas – também 

                                                 
7
 A escrita do que podemos chamar de “diário” – na Grécia Antiga – se configurava como uma técnica do 

cuidado de si, ou seja, um exercício do espírito para lembrar do que foi vivido (FOUCAULT, 2006). 
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chamadas de meditações – que são uma forma de buscar a preservação dos 

acontecimentos da fragilidade de nossa memória (FOUCAULT, 2006). 

Já a escrita do “eu” aparece, por sua vez, com o discurso cristão – com o 

início da constituição do sujeito moderno - através de uma leitura específica, digamos 

religiosa, que Santo Agostinho fez dos clássicos – de Platão, dos neo-platônicos e da 

cultura greco-romana, de forma mais geral. Assim encontramos os primórdios da 

criação da noção de pessoa - indivíduo que confessa seus pecados e suas verdades 

“íntimas” a um Deus pai. Um Deus, que apesar de ser considerado onipotente, nos 

impele a confissão - uma relação que tem por fim obter a redenção de nossos pecados. 

A despeito de encontrarmos nas Confissões de Agostinho as marcas retóricas da cultura 

clássica, o filósofo africano esboça uma primeira pista com relação à concepção de 

interioridade (BAKHTIN, 1993), isto é, do universo da intimidade que será construído 

simultaneamente com a esfera privada da sociedade industrial burguesa.  

É com os seres humanos que vivem no tempo e que percebem sua própria 

condição, que a reflexão de Agostinho sobre o tempo nos conduzirá ao contraste da 

temporalidade humana e da eternidade divina.  

Mas, será somente com Rousseau que deixaremos, a princípio, esta 

segurança absoluta e divinatória que encontramos na figura de Deus. Assim, se por um 

lado nos libertamos do julgamento divino – Deus está morto, como bem disse 

Nietzsche
8
 –, de outro lado estaremos, agora, abandonados à própria sorte, na solidão 

das horas. Não percorreremos mais o território absoluto das certezas que o tempo 

apresentado por Agostinho nos garantia, pois ao entrar na modernidade, na revolução 

que as ciências geraram na terra e que despontaram, no caso das Confissões de 

Rousseau, no embate do homem consigo mesmo, estaremos em um tempo tipicamente 

humano, sem a presença e a segurança justificada do olhar divino. Agora a salvação 

está na literatura. 

Em sua narrativa, Rousseau delimita claramente a passagem do período da 

                                                 
8
 Cf. NIETZSCHE, F. Além do bem e do mal: prelúdio de uma filosofia do futuro. São Paulo: Hemus, s/d. 
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infância, juventude à idade adulta. Se o filósofo não nos conta histórias clássicas e 

heróicas, por outro lado idealiza a vida, a começar pela infância – estágio supostamente 

“ideal” porque mais próximo da natureza. Assim é que ele defende a necessidade de 

nos abandonarmos à vida interior, pois considera o homem naturalmente bom e, ao 

mesmo tempo, aquele que é suscetível de ser corrompido pela austera sociedade.   

A questão que se apresenta, desta forma, é a sinceridade do homem que se 

conta e a investigação da criação do gênero autobiográfico – no sentido moderno do 

termo, como escrita do “eu”/constituição do sujeito – inaugurada por Rousseau, 

especialmente, com a escrita de suas Confissões. Podemos dizer que Jean Jacques 

aparece nas Confissões de forma romanesca e, ao mesmo tempo, como um “anti-herói” 

romântico. Também não seria exagero afirmar que o estilo autobiográfico deste 

filósofo suíço influenciou, em grande medida, várias gerações de escritores/as que o 

sucederam em toda Europa – Chateaubriand, George Sand, Goethe, Proust, Gide, 

Virginia Woolf, Sartre, Simone de Beauvoir, Bataille e até mesmo Kafka. Com sua 

escrita, Rousseau cria uma nova concepção de linguagem, que não é mais apenas as 

descrições das atividades cotidianas – como os exercícios de memorização, as técnicas 

de si que faziam os gregos –, tampouco, as confissões dos atos às alturas de um olhar 

divino – à maneira de Agostinho, mas a entrega às “invasões” das lembranças, dos 

sentimentos, como uma passividade livre e produtora, que pode ser traduzida no 

abandono feliz a um poder interior – dos sentimentos - que se transpõe na escrita. 

Simultaneamente, os escritos autobiográficos de Rousseau vão colocar em questão não 

apenas o conhecimento de si, mas o reconhecimento de J.Jacques pelos outros. “O 

problemático aos seus olhos não é a clara consciência de si, a consciência do „em-si‟ e 

do „para-si‟, mas a tradução da consciência de si em um reconhecimento vindo de fora” 

(STAROBINSKI, 1991, p. 189).  

É neste sentido que a transparência por si só não basta na escrita de 

Rousseau. É necessário, ainda, que esta transparência seja reconhecida e capaz de 

convencer os outros. Starobinski se reporta inúmeras vezes à necessidade que Rousseau 

tem de ser acolhido por seus leitores. Um acolhimento no qual se vêm implicadas a 
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potência solitária do escritor e a testemunha solidária do leitor - não como algo dado e 

pronto -, mas uma tarefa a ser criada.  

Particularmente no caso de Beauvoir e seu constante exercício da escrita do 

“eu,” arriscamos supor que a escrita do “eu” é, ao mesmo tempo, a busca da 

aprendizagem da escrita, o que poderia aproximar a trajetória de um “eu” em busca de 

um si. De qualquer maneira, trata-se da busca por formas melhores para se viver, da 

ajuda da escrita e da leitura na relação com a vida, não como um alvo a ser atingido, 

mas uma abertura às experiências intensas/violentas a serem vividas. 

E mesmo que a experimentação envolva o risco, da mistura de elementos 

insolúveis, por exemplo, ela permite um forte contato com a vida e os acontecimentos 

criativos. Na abertura dos encontros, a convivência com o caos, o descontrole, o 

indefinível. Isto é, os sentidos no convívio com a prática da leitura, escrita com a vida, 

defendidas aqui como caos, pode, por meio de traçados intensivos, expressar uma 

multiplicidade de leituras, que não suportariam estar agrupadas ou ter organização fixa 

em um único corpo textual, sem que perdessem o princípio daquilo que é ensaístico e, 

portanto, experimental. Devemos ressaltar ainda que, por essa ótica, as histórias antigas 

dos mitos gregos muito podem nos dizer, haja vista que é nelas que encontramos o caos 

como a expressão da vida primordial; vida anterior ao registro do que se convencionou 

chamar de vida em certo tempo e numa determinada ordem ou época. O próprio caos 

teria gerado a noite e o dia e foi considerado, por isso, o filho do tempo
9
.  

De qualquer forma, é sempre necessário retornar do “país dos mortos” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992) para fazer surgir expressões criativas. Assim, o caos 

não pode ser considerado uma potência negativa quando sim uma das possibilidades 

intensivas da criação. A leitura dos recortes das memórias de Beauvoir – a vida e a 

escrita, o nascimento, o primeiro amor, o álbum de fotografias, a boneca, a menina e a 

escola, a infância – formam também linhas de delimitações das experiências vividas 

como lembranças pela escritora no tempo. Mas são experiências atravessadas pelo 

                                                 
9
 Cf. GUIMARÃES, R. Dicionário de mitologia grega. São Paulo: Cultrix, 1972. 
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embaçamento da relação com os/as leitores/as, em meio à prática experimentativa de 

leitura. Atividade que torna as imagens narradas mais confusas e embaçadas. Porque, 

na leitura da escrita memorial, uma das coisas que surge é a multiplicidade de “eus” – 

em suas diferentes idades – Beauvoir menina/velha/jovem/mulher – que, na relação 

com os/as leitores/as, produz conexões com suas vidas; o encontro com uma 

multiplicidade de “eus”. Nos escritos do terceiro volume das memórias da pensadora 

francesa encontramos:  

No espelho, eu veria outra imagem: mas não há espelho, nunca houve 

espelho. Por instantes, não sei bem se sou uma criança que brinca de 

adulta, ou uma mulher que se recorda [...]. Durante dezoito meses, 

com altos e baixos, dificuldades e alegrias, agarrei-me a essa 

ressurreição: uma criação, uma vez que apelava tanto para a 

imaginação e a reflexão quanto para a memória (BEAUVOIR, 1965, 

p.99-100).   

O trecho acima integra uma série de anotações da escritora que até então 

não haviam sido publicadas. E... Durante a leitura podemos nos perguntar – como 

conviver em face deste cenário que pode ser pensado como um tempo plural e 

intensivo? Como um caos potente a envolver os atos de leitura e escrita? Sair deste 

caos e retornar sucessivas vezes a ele como o próprio movimento das produções que 

nos obrigam a pensar e a criar... Segundo Deleuze e Guattari em O que é a 

filosofia?(1992), traçados, esboços, recortes. Recortes de leitura e de escrita fora do 

tempo e do lugar correto. Correto? Existe lugar correto? Os recortes de escrita e a 

leitura com os vários “eus” de Simone de Beauvoir. Por este aspecto a leitura 

experimental implica, desde o início, uma relação “com”... Que se diferencia da 

separação fictícia – reivindicada pelo campo da ciência moderna – o abismo interposto 

entre o pesquisador/ cientista e seu objeto de investigação.  

De qualquer forma, o que é válido destacar é que a escrita sempre foi uma 

terna companheira de Simone de Beauvoir. A escrita? A escrita pode ser carregada para 

todos os lugares como a leitura... – “Levei sempre a minha escrita comigo onde quer 

que fosse”, disse uma vez Marguerite Duras (2001, p.14), contemporânea de Simone de 
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Beauvoir. E repetimos ao pensar nas experiências de alguém com o universo filosófico 

e literário, mas principalmente na relação com a vida, às práticas de leitura e escrita 

companheiras do viver, das aprendizagens, dos processos de subjetivação 

contemporânea, das formas singulares de se relacionar com os problemas e a criação 

que se produz na convivência com eles, suas múltiplas saídas e bloqueios na 

composição de variedades artísticas – remetendo-nos aqui às idéias de Deleuze e 

Guattari. É principalmente desta escrita que falamos agora. Escrita como devir. Escrita 

que se faz em cadernos, cartas (Foucault, 2006) e bilhetes. Escritos a serem relidos e 

retomados no sentido de se exercitar o pensamento na relação sensível com os textos 

investigados, os obstáculos vividos e seus possíveis registros.  

 Deste modo, falamos do caráter experimental na escrita e especialmente na 

leitura. Trata-se de um trabalho que expõe seus rascunhos, esboços, tentativas, acertos 

e erros, suas fragilidades e criações. A maneira daquelas exposições artísticas que 

visitamos e nas quais são mostradas todo o processo do trabalho de criação das 

modelagens até a fundição em bronze, por exemplo, as séries de exercícios, moldes e 

esculturas em terracota. Tomaremos o extenso processo de trabalho criativo com o 

mesmo valor de sua edição final que, entretanto não poderia ser finalizadora, uma vez 

que implica uma infinda relação da arte com seus expectadores/as, dos músicos com 

seus apreciadores/as, do escritor/a com seus leitores/as, dos professores com seus 

alunos etc. A leitura e “a escrita vai muito longe... até acabar com
10

. É às vezes 

insustentável. De repente tudo adquire um sentido com relação à escrita, é de 

enlouquecer” (Duras, 2001, p. 25-26).   

Mas esta busca a que nos referimos na relação com as coisas, não é 

representada – apenas pronunciável - de tocar a vida com a escrita, uma coisa pequena – 

coisa de mulher, como se costuma dizer, mas de mulheres que ousaram se expor com o 

toque da pena ou da máquina entre os dedos. Que fizeram de uma atividade 

tradicionalmente exercida por homens – a escrita/ o universo literário - uma 

                                                 
10

 Grifo nosso.  
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possibilidade de existência autônoma e singular também para as mulheres, como o fez 

Simone de Beauvoir.   

Desta forma, o trabalho tecido em torno da noção de leitura experimental, 

nos permitiu tomar esta prática como criação contínua que envolve as forças que 

atravessam a vida na multiplicidade dos tempos, com as leituras e os escritos 

memoriais de Simone de Beauvoir e seus leitores. O que importa é o que se produz 

com leituras e escritas, o que nos força a pensar, a aprender e a viver melhor consigo e 

com os outros. Como bem assinalou Foucault (2006) com as práticas dos homens 

antigos, de leituras, pensamentos e escritas – experimentais, neste caso – como 

exercícios que possam nos ajudar no cuidado de si e no bem viver, o que implica o 

cuidado com os outros também. 

Apresentamos algumas reflexões acerca da leitura experimental na busca de 

esclarecer que esta prática pode envolver a experimentação do encontro com um livro 

desejado, como foi este livro de memórias de Simone de Beauvoir, em uma relação 

sensível com as experiências da escritora – e as de seus leitores – que podem surgir em 

meio às descrições de outras obras em constante relação com o pensamento filosófico 

contemporâneo. E, então, nos deparamos com as essenciais contribuições de Foucault, 

Deleuze e Guattari na produção destes recortes de sentidos – com o caos – que nos 

fizeram pensar na relação fundamental entre a escrita, a leitura e a vida como abertura e 

contato com as coisas e os outros – aprendizagem infinda. 

Leitura que é sempre releitura da vida e com as memórias de Beauvoir e as 

nossas memórias que atravessam as dela – diferentes repetições dos encontros 

escritores/as- leitores/as - na prática da entrega ao inesperado. Acontecem leituras que 

embaçam os sentidos predeterminados e borram as boas intenções de se interpretar uma 

obra, bem como a vida que, por sua vez, só podem oferecer passagem a múltiplas 

experimentações (DELEUZE; GUATTARI, 1977).   
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Resumo: Este trabalho busca articular as discussões vinculadas a duas pesquisas em 

torno da alfabetização escolar e do respeito às práticas culturais dos sujeitos. A primeira 

delas, realizada no ano de 2007 buscou investigar se e de que maneira as práticas 

educativas em turmas de alfabetização de uma escola pública estadual do município de 

Rolim de Moura – Rondônia, buscava considerar o sujeito que aprende do ponto de 

vista cognitivo e cultural. A segunda pesquisa, concluída no final de 2008, focalizou a 

inserção da problemática multicultural de educação como uma preocupação do currículo do 

curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, levando em consideração os 

pontos de vista de alunos/a e docentes que atuavam na formação em dois campi da referida 

Universidade. A partir dos resultados alcançados nos dois estudos, parece-nos possível 

apontar a existência de relações entre as práticas escolares e a formação inicial de 

professores/as. Assim, levantaremos a hipótese de que um dos fatores pelos quais 

alguns/as professores/as e a própria escola tem dialogado pouco com a cultura da 

criança deve-se em grande parte ao fato de que no decorrer de sua formação, as 

contribuições que o curso de Pedagogia traz para que os/as futuros/as professores/as 

percebam o universo social, econômico e cultural dos educandos/as como um elemento 

norteador das práticas pedagógicas desenvolvidas é, ainda, incipiente. 

 

Palavras-chave: alfabetização crítica, formação docente, diálogo. 
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 Neste trabalho, procuramos desenvolver um olhar questionador das práticas 

pedagógicas desenvolvidas por duas professoras durante o período da alfabetização 

inicial, principalmente no que diz respeito as relações entre letramento escolar e 

letramento social, estabelecendo um paralelo com a formação inicial que tiveram acesso 

essas personagens a fim de refletir de que maneira esse processo contribuiu ou não para 

o desencadeamento de uma proposta de alfabetização crítica, entendida como uma 

forma de aproximação entre os saberes escolares e a cultura dos/as alunos/as que 

freqüentam esse universo especifico que é a escola. Nessa perspectiva, a alfabetização é 

entendida como ―um conjunto de práticas que atuam quer para dar poder, quer para 

marginalizar as pessoas‖ (Macedo, 2000), pois compreende a linguagem como um 

exercício histórico-social, de modo que, se faz necessário adotar como princípio 

fundamental dessa prática a abertura ao diálogo e o respeito aos saberes construídos 

pela comunidade a qual pertencem os educandos/as, conforme propôs Paulo Freire 

(2005). 

 Os dados utilizados para refletir sobre as práticas desenvolvidas no contexto da 

alfabetização foram coletados durante pesquisa no curso de especialização na qual 

buscamos investigar se as práticas educativas em turmas de alfabetização de escolas 

públicas urbanas na qual trabalhavam as professoras mencionadas levavam em 

consideração o sujeito que aprende do ponto de vista cognitivo e cultural, de que 

maneira a oralidade se fazia presente no processo de ensino e ainda quais situações 

desenvolvidas permitiam aos alunos e alunas relacionarem a aprendizagem da leitura e 

da escrita na escola com seus usos sociais, tendo em vista as discussões sobre 

letramento escolar e letramento social. 

 Estabelecendo o paralelo entre o que foi observado e as possíveis explicações 

para os eventos ocorridos durante o período de observação na sala dessas professoras, 

utilizaremos como segundo recorte para reflexão, os dados coletados em uma segunda 

pesquisa proveniente de trabalho de mestrado, na qual o objetivo era responder até que 

ponto as questões relativas à uma formação multiculturalmente orientada do/a 

professor/a, se manifestavam como uma preocupação do currículo do curso de 



 
 

 

Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, e em que sentido a formação 

possibilitava aos/as futuros/as professores/as, ou mesmo aqueles/as que já atuavam na 

área educacional, desenvolverem uma pedagogia culturalmente comprometida com os 

conhecimentos e valores provenientes do universo social, econômico e principalmente 

cultural dos/as educandos/as. 

 Devemos salientar que o duplo recorte foi possível, tendo em vista que as duas 

professoras participantes da primeira pesquisa, concluíram o seu curso de graduação 

com habilitação em educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental na mesma 

universidade em que ocorreu a segunda investigação. Neste sentido, tomamos a fala dos 

participantes, acadêmicos/as e professores/as, como um possível reflexo do que temos 

verificado em sala de aula no tocante às práticas pedagógicas desenvolvidas na 

alfabetização. 

Ao longo dos últimos anos, a questão da alfabetização adquiriu nova 

importância entre os/as educadores/as, sendo que o desafio de alfabetizar é um dos 

assuntos com maior abrangência nas pesquisas educacionais desenvolvidas no Brasil. 

Entretanto, os debates que surgiram a respeito do tema, não têm sido suficientes para 

elevar os índices de aproveitamento e descaracterizar antigos pressupostos que associam 

a alfabetização unicamente ao aprendizado da língua padrão, com ênfase na leitura 

técnica, bem como nas habilidades de escrita em prejuízo da oralidade e formas não 

padronizadas da língua. Por outro lado, as pesquisas e os programas de formação de 

professores/as, mesmo os de formação inicial, pouco têm abordado uma lógica diferente 

na qual a alfabetização possa ser entendida como um processo que valoriza e não rejeita 

as experiências culturais dos/as alunos/as, suas formas de falar, sua língua pouco 

privilegiada, sua forma de lidar com a leitura e escrita fora do ambiente escolar, seus 

saberes, enfim, sua forma de ser e estar no mundo que os/as rodeia. 

Dessa maneira, tentaremos desenvolver neste artigo tanto uma análise concreta 

sobre o cotidiano das práticas educativas durante o período de alfabetização nas escolas, 

quanto uma discussão sobre como a formação docente pode ser um aspecto a interferir 

nesta realidade. Além disso, afirmamos que a idéia de educação multicultural com todas 



 
 

 

as suas implicações educacionais deve ser abordada de maneira sistemática durante os 

cursos de formação de professores/as, caso queiramos que a alfabetização (e não apenas 

ela) seja parte importante de uma pedagogia emancipadora. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: em primeiro lugar, discutimos 

algumas situações ocorridas em sala de aula vinculadas ao processo de alfabetização 

observado na primeira pesquisa. A seguir, analisamos os desafios que se colocam 

durante a formação inicial para o estabelecimento de uma proposta de alfabetização 

crítica e dialógica, tendo como eixo as falas de acadêmicos/as participantes da segunda 

pesquisa e a idéia de educação multicultural. Finalmente, defenderemos, nas 

considerações finais, que a abordagem multicultural durante a formação é algo 

compatível com a construção de uma proposta de alfabetização alicerçada na dinâmica 

do respeito e da valorização ao que é produzido culturalmente pelos/as alunos/as e na 

escuta constante de suas vozes, atualmente negadas. 

Procedimentos e resultados 

Na primeira pesquisa, além das observações em sala, utilizamos como 

instrumentos de coleta de dados entrevistas com as professoras e com as famílias das 

crianças que freqüentavam as sala de aula. As observações foram realizadas com o 

objetivo de focalizar o ambiente alfabetizador e de estabelecer um paralelo entre as 

atividades promovidas em sala de aula e os aspectos relacionados à realidade social e 

cultural dos alunos. Ao todo foram realizadas entre março e maio 14 observações em 

cada uma das turmas, com duração média de duas horas e meia. Foram realizados 

registros escritos em forma de diário e análise do material de ensino utilizado pelas 

professoras. 

 Nas duas salas de aula, as professoras possuíam formação específica na área de 

Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais do ensino 

fundamental, além de terem participado de outros cursos de formação continuada. Os/as 

alunos/as eram filhos/as de pais geralmente com pouca escolaridade, e irmãos de 

crianças menores ou de adultos também com pouco estudo. 



 
 

 

Na sala da professora Sandra
1
, as crianças tinham em média sete anos e 

praticamente todos/as os/as dezesseis alunos/as haviam estudado com esta mesma 

professora no ano anterior. Eram, portanto, crianças que não haviam passado até o 

momento por uma situação considerada de ―fracasso escolar‖. Havia na turma nove 

meninos e sete meninas. 

 Já na sala da professora Letícia, havia a mesma quantidade de alunos/as, porém 

um considerável número era repetente, com idades entre oito e dez anos e não haviam 

estudado com a mesma professora no ano anterior. As crianças passavam o tempo em 

que não estavam na escola trabalhando para ajudar os pais, ou brincando na rua. Por 

serem mais ―velhas‖, as crianças desta turma abordavam em seus discursos muitas 

questões relacionadas à problemática do dia-a-dia de sua vida, como trabalho, conflitos 

familiares, alimentação, saúde etc. Na turma havia doze meninos e quatro meninas. 

Tendo em vista a caracterização do letramento como um elemento decisivo no 

contexto de preservação da identidade dos sujeitos, e não como um processo 

homogêneo que visa a aquisição de habilidades individuais que permitam a este utilizar 

a escrita, algumas questões que nos propomos a investigar dizem respeito aos eventos 

de letramento no contexto escolar, as interações que se estabelecem por meio do diálogo 

entre professores/as e alunos/as, bem como os pontos de aproximação entre as situações 

de letramento desenvolvidas em sala de aula e a escrita em seus usos cotidianos, 

principalmente no contexto social em que a escola se encontra inserida. 

 Procuramos identificar em que momentos as atividades de ensino se 

relacionavam à vida dos/as educandos/as, com os usos que fazem da leitura e escrita no 

seu dia-a-dia, bem como com os eventos de letramento de que participam. E ainda, em 

que medida as atividades propostas possibilitavam um verdadeiro diálogo e interação 

em sala de aula. 

 Para analisar as situações observadas, partimos do princípio de que o diálogo 

saudável em sala de aula é fundamental para a apropriação da linguagem pelo sujeito e 

para uma proposta de alfabetização crítica (Freire & Macedo, 2002). Cabe ao/a 
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 Utilizaremos nomes fictícios para manter o sigilo sobre as participantes. 



 
 

 

professor/a nesse sentido, reconhecer outras fontes de conhecimento além daquelas que 

são fornecidas prontas para os alunos e alunas. 

Uma questão central no processo de alfabetização crítica
2
 é a prática dialógica 

que se realiza entre os sujeitos envolvidos no processo. Trazer essa reflexão sobre o 

diálogo em sala de aula permite que se faça uma análise de como estão sendo 

encaminhadas às práticas discursivas na escola, observando a importância da interação 

para a apropriação da linguagem, ao mesmo tempo em que se discute o espaço que tem 

sido destinado à oralidade no processo de ensino. 

 Durante as observações, ficou patente que tal concepção não é vista pelas 

professoras como um elemento propiciador e facilitador da aprendizagem. A maior 

parte dos eventos ocorridos demonstrou que os momentos de conversa propostos pelas 

professoras estavam relacionados principalmente a abordagem dos conteúdos, de 

maneira que eram elas que controlavam o que deveria ou não ser dito pelas crianças, 

havendo uma predominância do discurso persuasivo mantido em nome da autoridade. 

Numa situação, por exemplo, em que a professora Sandra levou jornais para a sala de 

aula, o conteúdo das notícias foi pouco explorado porque a proposta era trabalhar com a 

estrutura do texto em si e não com o conteúdo. Durante a realização dessa atividade uma 

seqüência de interação revela o pouco conhecimento da educadora em relação a vida 

particular de cada criança como aparece abaixo: 

Professora: Quem aqui já leu jornal? 

Cçs: Eu não! 

Professora: Vocês nunca leram jornal? 

Elen: Não. Mas bem que dá vontade. 

Professora: Então eu trouxe jornais para vocês. Vocês vão ler, vão aprender a 

manusear, saber o que é uma manchete. Olha, existem vários tipos de jornais. 

Dentro do estado de Rondônia existem vários jornais... 

Juliana: O meu pai já leu um jornal desse uma vez. 

                                                 
2
 No conceito de alfabetização crítica ligado diretamente às idéias do educador brasileiro Paulo Freire a 

alfabetização é encarada como a ―relação entre os educandos e o mundo, mediada pela prática 

transformadora desse mundo, que tem lugar precisamente no ambiente em que se movem os educandos‖. 

(FREIRE, 2002, p. XII). Nesse sentido, a alfabetização, vinculada ao processo social, político, cultural e 

econômico dos sujeitos faz com que o ato de aprender a ler e escrever esteja ligado a uma compreensão 

mais abrangente do ato de ler o mundo. 

 



 
 

 

Professora: Esse jornal aqui que eu estou na mão é de ontem. Onde eu sei de que 

dia é esse jornal? 

(A professora aguarda que as crianças respondam a pergunta, mas ninguém sabe 

lhe dizer o que ela pediu). 

Professora: Aqui em cima, perto do nome do jornal tem a data, então eu olho; 

porque as vezes a gente vai ler o jornal e quer saber uma noticia mais atual, então a 

gente procura aqui em cima. Então hoje as notícias que vocês vão ler primeiro estão 

circuladas e depois vocês podem ler as outras. Só que antes, eu gostaria de ler uma 

reportagem para vocês que fala sobre a Copa do Mundo. 

Elen: Podia ser do Índio. 

Professora: Bem que a professora procurou muito, mas não encontrou nada sobre o 

índio no jornal. 

Professora: Quando é que vai ser a Copa do mundo? 

Cçs: Em março, em junho… elas dão várias respostas. 

Professora: Nós não estamos em abril? Então, vamos passar abril, maio e quando 

for junho é que vai começar a Copa. E quem sabe onde vai ser? 

(Novamente as crianças dão várias respostas, até que Lino consegue acertar). 

Lino: Na Alemanha. 

Professora: Muito bem o Lino está bem informado. Sinal de que ele está ligado nas 

notícias e assiste jornal. 

Elen: Eu também assisto! Mas este assunto não me interessa muito. 

(A professora lê a reportagem que fala sobre a Copa de 2006. Ela conversa com 

os/as alunos/as sobre o tema enquanto faz a leitura. Em seguida questiona as 

crianças sobre a importância de ler jornais). 

Professora: Porque é importante ler jornal? 

Cçs: Para saber das notícias. Para saber ler! 

Professora: O jornal ajuda a gente a ficar informado. Imagine se alguém fala de 

futebol a gente já sabe alguma coisa. Se você não lê jornal, não assiste jornal… É 

ali que passam as reportagens, coisas do mundo inteiro. Pessoal durante a Copa nós 

vamos ficar ligados no que está acontecendo, nos jogos, sobre as cidades. Mas hoje 

nós vamos ler para responder algumas perguntas. A notícia ela passa dessa forma: 

onde aconteceu, quando aconteceu e porque aconteceu. Para vocês fazerem a 

atividade a partir da leitura, vocês vão sentar em duplas. Cada dupla vai receber 

uma folha dessa, mas eu vou explicar primeiro. Ao ler, vocês vão procurar o título 

da manchete (vai falando e escrevendo no quadro), onde aconteceu, quando 

aconteceu, se foi sábado, na madrugada de quinta-feira, tudo vocês vão descobrir 

lendo… como aconteceu e porque aconteceu… 

(Caderno de campo – 20/04/2006). 

 Nesse fragmento, a aluna Elen deixa claro que suas preferências com relação à 

informação são diferentes daquelas manifestadas por Lino e isso não representa que ela 

e os/as outros/as colegas também não estejam informados/as. Numa entrevista 

desenvolvida durante a pesquisa com a família desta criança, verificamos que seus pais 



 
 

 

assistem os noticiários, mas não se envolvem com questões esportivas deste tipo. Isso 

põe em evidência a necessidade destacada por Freire (1993) de que os/as professores/as 

conheçam a vida de seus alunos, o que não ocorreu neste caso específico. 

Como contexto prático-teórico a escola não pode prescindir de 

conhecimentos em torno do que se passa no contexto concreto de seus alunos 

e das famílias deles. De que forma entender as dificuldades durante o 

processo de alfabetização de alunos sem saber o que se passa em sua 

experiência em casa, bem como em que extensão é ou vem sendo escassa a 

convivência com palavras escritas em seu contexto sócio-cultural? (FREIRE, 

1993, p. 111). 

 Tanto as falas das crianças ficaram limitadas nessa atividade, como também a 

professora não soube explorar os assuntos que seriam de interesse do grupo, 

possibilitando a realização de outras atividades significativas com este portador de 

texto. Isso porque a voz da professora permeou a produção discursiva como um todo, 

estabelecendo claramente o que deveria ser narrado e enfatizando a atividade de leitura. 

Para Matêncio (2002) a escola reforça o desprezo pelas práticas orais, constitutivas do 

relacionamento com a leitura e a escrita em diferentes grupos sociais, supervalorizando 

o predomínio da escrita como estilo comunicativo culturalmente valorizado. 

A escola, por um lado, transforma a oralidade de seus alunos, 

especificamente, através da introdução do código da escrita, tanto 

superimpondo marcas formais da fala letrada (particularmente, a fonologia e 

a morfologia), complementares às de outros registros, em outros contextos, 

(cuja funcionalidade fica assim restrita ao contexto de sala de aula), bem 

como acrescentando alguns gêneros para descrever tarefas independentes do 

contexto. (MATÊNCIO, 2002, p. 182). 

 Mas não é apenas no estudo da linguagem que a oralidade e o diálogo em sala de 

aula estão prejudicados. De acordo com Geraldi (1995), esta tendência à perda do valor 

da prática dialógica se dá em partes porque a escola se preocupa muito mais em 

encaminhar os conteúdos de ensino e não em reconhecer aquilo que os educandos 

podem oferecer de seu universo de convívio. Nesse sentido, as falas em sala servem 

apenas para conduzir os momentos em que o professor tem por finalidade trabalhar 

determinado conteúdo, restringindo o verdadeiro sentido do diálogo que é a 

comunicação. 

 A contestação de Elen na situação anterior também nos remete a questão da 

valorização e preservação das identidades dos alunos e alunas. O que eles e elas 



 
 

 

possuem de mais relevante e que faz parte de suas histórias de vida, de suas famílias, os 

valores que consideram como importantes — tudo isso parece ser desconsiderado pela 

escola, contribuindo para que haja uma perda da identidade que é um dos elementos 

fortes de criticidade e que faz parte de um processo de auto-afirmação de suas marcas 

pessoais. A situação está próxima da idéia de Freire de que ―em geral, a escola 

interrompe e mesmo destrói autoritariamente esse processo, trazendo sua identidade 

padrão ditada por uma determinada norma culta, cuja ideologia não permite investigar e 

dialogar com a leitura anterior da criança‖. (Freire, 2001, p. 141). 

 Outra situação ocorrida na sala da professora Letícia mostrou que são poucas as 

oportunidades que os alunos têm de compartilharem experiências pessoais vividas fora 

da escola. As crianças conversavam muito mais sobre suas vidas do que sobre a própria 

escola; falavam sobre diferentes assuntos como a merenda e o filme transmitido pela 

televisão. Mas essas oportunidades não eram criadas pela professora, mas pelos próprios 

alunos. Um exemplo disso é o diálogo entre Emanuel e Francisco sobre uma situação 

ocorrida em sua casa. 

Emanuel: Olha o que minha mãe fez comigo! 

Mostra um ferimento pequeno acima do olho e alguns arranhões no rosto e nas pernas. 

Francisco: Nossa! O que foi que aconteceu? 

Emanuel: Eu não sei. Ela me jogou no chão e já foi me furando e me batendo. 

Francisco: (fazendo cara de espanto). É “véi”! Por que você não correu? 

Emanuel: Eu vou esconder uma faca na próxima vez, quando ela for me bater. 

Francisco: É errado bater em criança. 

Emanuel: Mas o meu pai bate na minha mãe! 

Francisco: Sabe o que você faz? Tem que denunciar pro Conselho Tutelar. Eles 

prendem o seu pai. 

(Caderno de campo – 11/04/2006). 

 Em relação às ações de diálogo entre os alunos e alunas o discurso é empregado 

de diferentes maneiras e com diferentes funções: para narrar suas experiências, para 

responder questionamentos, perguntar, comentar a narrativa de algum colega, pedir a 

palavra etc. Utilizam a fala principalmente para trocar informações sobre os 

acontecimentos da vida de cada um como se vê na conversa entre Emanuel e Francisco. 

Essas conversas demonstram que, sendo crianças de camadas populares, o que buscam 

na escola é muito mais que aprender a ler, escrever e fazer cálculos que não se 



 
 

 

aproximam de sua realidade de vida. Os diálogos são realizados com cautela, pois os 

mesmos sabem que isso ―atrapalha‖ a aula e que serão chamados à atenção. Tais 

situações põem em pauta a necessidade de ampliação e enriquecimento dos momentos 

de interação em sala, para que o ensino se torne mais real garantindo a problematização 

da realidade expressa constantemente em suas falas. 

 Dessa maneira, a idéia defendida por Macedo (2002, p, 99) de que a ―língua dos 

alunos é o único meio pelo qual podem desenvolver sua própria voz, pré-requisito para 

o desenvolvimento de um sentimento positivo do próprio valor‖ traz a necessidade de 

mudanças nessa realidade, pressupondo que dentro da prática pedagógica haja espaço 

para o diálogo e para que alunos e alunas tragam elementos de sua vida cotidiana que 

podem contribuir no desenvolvimento das atividades de ensino. 

 Mas se constatamos que as professoras não são capazes de refletir que suas 

posturas acabam por negligenciar a voz das crianças, suas identidades culturais, suas 

manifestações, essa é uma dificuldade que tem raízes não apenas no seio da escola, mas 

também em outros espaços, como por exemplo, no espaço dedicado à formação destas 

professoras como constatamos na segunda pesquisa, desenvolvida na Universidade 

Federal de Rondônia, no campus de Rolim de Moura, interior do estado, e no campus de 

Porto Velho, capital. 

No campus de Rolim de Moura, mesma instituição na qual as professoras 

participantes da primeira pesquisa cursaram graduação e especialização, foram 

coletados dados com três grupos de acadêmicos/as, dois de alunos/as egressos/as do 

curso de Pedagogia em diferentes anos de conclusão. Cada grupo foi formado por oito 

participantes, todos/as professores/as das escolas estaduais e municipais de Rolim de 

Moura e o último formado com sete acadêmicos/as do terceiro, quarto e sétimo 

períodos, portanto ainda em formação. 

Para coletar os dados utilizamos como instrumento o grupo focal, técnica que 

segundo Gatti (2005) possui algumas vantagens em relação às outras técnicas de coleta 

de dados, pois enfatiza a interação entre os sujeitos que fazem parte do grupo, facilita a 

obtenção de dados de um maior número de pessoas, com boa quantidade de informação 



 
 

 

em um período de tempo mais curto e ainda oferece a possibilidade de trazer à tona 

opiniões mais completas, verificando a lógica ou as representações que conduzem à 

resposta. 

A técnica foi utilizada para conhecer as opiniões dos/as alunos/as com relação ao 

curso oferecido pela instituição UNIR nos dois campi onde as coletas ocorreram. Os 

grupos foram realizados no segundo semestre de 2007 entre os meses de agosto e 

dezembro. Cada encontro durou aproximadamente uma hora e trinta minutos. Todas as 

falas contendo os relatos dos/as participantes, foram gravadas em áudio. Uma relatora 

foi convidada para participar, auxiliando nas anotações que não podiam ser captadas nas 

gravações como embates, discordâncias, expressões faciais, grau de interação entre 

os/as participantes, etc. Posteriormente, realizamos o registro escrito e recorremos ao 

caderno de campo para a recuperação de aspectos que surgiram na situação de coleta, 

relacionados aos elementos teóricos e metodológicos da pesquisa. 

Para manter o sigilo quanto à identidade dos/as participantes, utilizaremos siglas 

para destacar as falas; será utilizada a sigla AP1¹, para a acadêmica professora número 1 

do primeiro grupo focal, AP1² para acadêmicas professoras participantes do segundo 

grupo e ANP1 para acadêmico/a não professor/a 1. 

 A pesquisa mostrou, a partir da fala dos/as participantes, que o curso aborda 

algumas questões referentes a uma prática multiculturalmente orientada, porém de 

maneira não sistemática, dependendo da formação de cada docente responsável pelas 

disciplinas oferecidas. No que diz respeito a questão da linguagem especificamente, 

cujo foco pode trazer a perspectiva de uma alfabetização crítica, os/as participantes 

destacaram que o curso trouxe algumas reflexões importantes, porém não suficientes 

para que eles/as pudessem transpor esses conhecimentos para a prática da sala de aula. 

Ficou evidente que, se por um lado, existe uma boa discussão sobre a necessidade de 

respeitar a linguagem do/a educando/a, do ponto de vista prático pedagógico os/as 

acadêmicos/as relataram ter dúvidas sobre como promover essa valorização: 

Eu tenho uma menina na sala, alfabetizanda, que ela escreve relativamente 

bem, mas ela vem de um ambiente sócio-cultural muito pobre, em que as 

pessoas falam muito errado na linguagem oral; então ela ainda ta presa, ela 

ainda escreve como ela fala, nóis fez, nós vai, mioca, manhãã, intau. Ela está 



 
 

 

muito presa nisso ainda e ela passa comigo poucas horas e todo o ambiente 

dela fora da escola. Então eu procurei, conversei com a mãe, mas a mãe veio, 

conversei com o pai, com os coleguinhas e você vê assim do ambiente onde 

ela está, eles falam como ela fala. Então, o texto que ela produz e o texto que 

outras crianças produzem falando sobre o mesmo assunto, o texto dela ainda 

traz muito esse vínculo do meio de onde ela vem. E isso é complicado, você 

tem dificuldade em trabalhar com isso. AP1¹. 

Alguns aspectos na fala da acadêmica merecem atenção. Quando primeiramente 

ela se refere, ao ambiente cultural da criança, dizendo ser muito pobre, cabe perguntar 

em que sentido ela utilizou este adjetivo e que parâmetro utilizou para diferenciar um 

ambiente cultural como rico ou pobre. Estas questões são relevantes, pois ao mesmo 

tempo em que pode estar se referindo às condições de acesso da família da criança aos 

materiais socialmente aceitos e disponíveis na sociedade, como livros, revistas, músicas, 

etc, sua fala também pode ser interpretada como algo que simplesmente inferioriza a 

cultura da criança, silenciando o modo de falar da aluna, considerando seu ambiente 

social como o fator fundamental para a sua fala ―errada‖ o que demonstra que o curso 

em si, não tem conseguido questionar as posturas nas quais a fala que é típica do 

ambiente da criança, de seu grupo, e que, portanto faz parte de sua história, da 

constituição de sua própria identidade é vista como um aspecto negativo, como algo que 

deve ser evitado e substituído por uma forma mais ―correta‖. 

Isso mostra que, se dentro da universidade, esses aspectos são discutidos, 

quando os/as acadêmicos/as se deparam com uma sala de aula, eles/as têm dificuldade 

para desenvolver uma prática coerente com o que aprenderam, como fica claro na 

primeira pesquisa. Em muitas situações, passam a empregar a regra da imposição, 

tentando fazer com que as crianças abandonem suas próprias formas de falar para que 

aprendam o socialmente correto e a conseqüência dessa negação, é o apagamento da 

herança cultural de sua família (Thiongo, 1986). 

Entretanto, embora isso não esteja chegando como deveria na prática, esta é uma 

preocupação de alguns/as professores/as do curso como demonstrou a fala de uma das 

professoras entrevistadas: 

Em alguns textos que a gente estuda fica muito claro isso, que para algumas 

crianças, aprender a linguagem que está nos livros é como aprender uma 

segunda língua porque ela se torna tão distante da realidade deles que é como 



 
 

 

se fosse aprender uma outra língua. Porque o jeito dele de dizer as coisas não 

é o jeito que está nos livros... Então na verdade a gente trabalha isso. Eu acho 

que eu não trabalho muito as outras coisas. Na perspectiva lingüística a gente 

trabalha muito pouco, mas é esta discussão porque a base do nosso trabalho 

tem muito essa base ainda construtivista mesmo, das hipóteses de escrita. 

(Professora M/R.M.). 

 Assim, se para a acadêmica professora, isto não está claro na sala de aula, ao 

analisarmos a fala da professora fica evidente que isso é tratado durante a formação. 

Porém, não se deve generalizar uma vez que a própria professora admite que pelo 

caráter da disciplina, e pelas escolhas que precisa fazer, a questão lingüística é pouco 

privilegiada. Ao tentar entender porque a acadêmica professora atribui o erro de sua 

aluna ao ambiente social e cultural pobre em que vive percebemos que para a maioria 

dos/as acadêmicos/as as oportunidades criadas foram poucas, de modo que ficavam 

muitas lacunas na formação. 

Nós trabalhamos em cima da questão da linguagem oral e da linguagem que 

se escreve. Então nós discutimos isso da maneira como você fala e a maneira 

como você escreve. Mas tem coisas que não foram discutidas ou talvez a 

gente não tenha se inteirado delas com tanta propriedade como deveria e que 

hoje pelo menos pra mim faz falta. AP1¹. 

 Ao refletir sobre as diferentes razões pelas quais muitos/as professores/as se 

queixam das falas ―erradas‖ de seus/as alunos/as, a ponto de se frustrarem por não 

conseguirem ―corrigi-los‖, Mota (2002, p. 14) demonstra que, ―apesar de muitos textos 

lingüísticos terem sido estudados e muitos autores, discutidos, o professor ainda não 

internalizou a mudança de crenças ou, se já o fez, não consegue articular a ponte entre a 

teoria e a prática‖. Nesse sentido, a autora defende que a formação do/a professor/a o/a 

ajude a refletir sobre três pontos básicos: primeiro, a pensar na origem da língua que é 

falada pelos/as alunos/as, o que ela tem a ver com a sua própria história; segundo, a se 

questionar sobre qual língua a escola espera e por que motivo; e em terceiro lugar 

pensar se é possível promover uma convivência saudável entre essa língua do/a aluno/a 

e aquela que a escola busca desenvolver. Porém, a construção dessas propostas parece 

não ter sido conseguida no curso de pedagogia que freqüentaram, na opinião dos/as 

acadêmicos/as. 

Eu lembro um pouco da disciplina do P que foi discutido, nós fizemos alguns 

trabalhos em grupo, mas não chegamos nem a ir pra um seminário. E aí é 



 
 

 

aquilo que eu já falei antes: colocamos o jeito que as pessoas falam, as 

diferentes formas de se falar, mas acredito que daí o papel da universidade 

seria: eu tenho um aluno que fala dessa forma, eu preciso chegar com ele até 

a norma culta, a padronizada, então como fazer, o que fazer? Isso não foi 

discutido, e eu acredito que o papel do professor da universidade é ampliar o 

olhar nosso, porque como a colega falou: no processo de alfabetização, tudo 

bem que o aluno escreva do jeito que ele fala, mas ele precisa chegar numa 

norma padrão, sem desvalorizar a cultura dele; Então a universidade também 

deixou a desejar nesse aspecto. Discutimos sim, fizemos alguns trabalhos em 

grupo, mas não o suficiente pra um trabalho. AP3². 

Não se trata de afirmar que o curso não trabalha estas questões, mas que ocorrem 

de maneira incipiente, em algumas disciplinas como demonstra a fala abaixo: 

Nós vimos um pouco disso nas aulas da M, foi à única disciplina; mas eu 

acho que as outras também poderiam se aproveitar mais porque o que eu 

observo dentro do Campus da UNIR é que um único professor se encarrega 

dessa parte! E eu vejo que as outras disciplinas também teriam que focar essa 

questão cultural, não só a disciplina da M, porque a M é alfabetizadora, então 

com ela tudo bem; nós vimos atividades diversificadas, nós vimos à questão 

de alfabetização. Mas e os outros conteúdos, as demais áreas?! A gente 

precisa saber lidar também com a cultura dentro da nossa sala de aula, não só 

focando a alfabetização, mas também outras áreas, até porque a nossa 

formação é educação infantil até a quarta série. Então como trabalhar essa 

diversidade na quarta série? A M trabalha só com alfabetização. E a quarta, a 

terceira, como é que fica? CBA a gente consegue razoavelmente bem por 

conta da orientação única e exclusivamente da professora M. O restante das 

disciplinas, o restante dos professores de terceira a quarta; tanto é que, 

professores de terceira e quarta série ainda desenvolvem algumas atividades 

que nós desenvolvemos na alfabetização; por quê? Porque não foram 

orientados pra fazerem diferente, não tem ainda um conhecimento ampliado 

disso. AP3RM². 

A fala da acadêmica é bastante emblemática para destacar o que tem ocorrido 

com o curso. Nela percebemos uma fragmentação do ensino que tem surtido efeitos 

negativos na prática dos/as professores/as que estão sendo formados pela Universidade 

Federal de Rondônia e nos resultados alcançados pela educação. Dessa maneira, é 

preciso compreender que, ao enfatizar determinados aspectos e omitir outros, o curso 

torna tais possibilidades limitadas e superficiais. Desse modo, ao discutir com os/as 

acadêmicos/as sobre aquilo que foi importante para eles/as em relação aos saberes 

adquiridos em relação à linguagem, houve alguns aspectos que praticamente não foram 

mencionados. Um desses aspectos diz respeito à compreensão da linguagem como algo 

mais amplo do que o ensino da leitura e da escrita. Na maioria das vezes, ao falar sobre 

linguagem, os/as acadêmicos/as se referiam a essa questão mais focada na 



 
 

 

aprendizagem, da leitura e da escrita; pouco se falou sobre o conteúdo da linguagem, do 

universo da linguagem dessas crianças, do que elas falam e sobre o que falam, o que 

trazem de informação para a escola. Ou seja, não se discutia sobre linguagem como uma 

possibilidade de diálogo entre os saberes dos/as educandos/as e os saberes ensinados 

pela escola. 

Nos grupos focais também pouco compareceu a possibilidade de ―dar voz‖ às 

crianças o que revela que, assim como ocorreu na atividade com o jornal observada na 

sala de aula da professora, durante a formação inicial das professoras, a linguagem foi 

encarada sobretudo como um conteúdo de ensino, desvinculada das questões sobre 

cultura, identidade do indivíduo, bem como sobre as discussões que a associam a uma 

prática colonizadora. Isso também se tornou evidente quando, ao discutirem sobre a 

valorização da cultura, os diálogos focalizaram cada indivíduo isoladamente e 

principalmente aspectos relativos ao vocabulário. 

 Essa situação parece explicar porque as professoras participantes da primeira 

pesquisa têm dificuldades em propor situações de alfabetização e letramento nas quais 

as crianças sejam desafiadas a refletir sobre as questões relacionadas com a vida e a 

cultura dos grupos mais próximos do contexto local em que estão inseridas. Indica 

também, porque as atividades propostas pelas professoras e os materiais utilizados em 

geral, não oferecem qualquer elemento com o qual esses/as educandos/as possam se 

identificar, ignorando suas crenças, conhecimentos, destrezas e valores (Santomé, 

2005). 

Essa ausência, tem conseqüências diretas no processo de ensino uma vez que 

como declara Forquim (2000, p. 61), é impossível falar em uma educação multicultural 

e numa alfabetização crítica sem considerar a cultura dos/as alunos/as, sem levar em 

conta ―na escolha dos conteúdos, dos métodos e dos modos de organização do ensino a 

diversidade dos pertencimentos e das referências culturais dos grupos de alunos a que se 

dirige‖. 

Conclusões 



 
 

 

Por meio dos dados da primeira pesquisa observamos que geralmente pouco se 

ouve a voz dos estudantes em sala de aula. A autoridade do/a professor/a prevalece na 

maioria das vezes e, quando os/as estudantes são autorizados/as a falar, geralmente 

espera-se que o façam sobre um conteúdo de ensino. Raramente há espaço para 

manifestações sobre sua própria vida. Desse modo, para que se possa ouvir a voz dos/as 

alunos/as, tal qual deve ocorrer ao buscar a valorização de sua cultura, deve haver 

mudanças significativas de hábitos, de comportamentos que desautorizam e 

negligenciam as manifestações lingüísticas dos/as estudantes. 

Os elementos que emergiram da segunda pesquisa indicam que a formação das 

professoras no curso de Pedagogia deixou várias lacunas, pois praticamente não 

abordou a idéia de alfabetização crítica de maneira consistente. Dessa forma, parece-nos 

possível afirmar que há uma relação direta entre as práticas formativas nos atuais cursos 

de formação de professores/as e as ações desenvolvidas nas escolas, visto que essas 

ações são, em grande parte, reflexo das aprendizagens construídas pelas professoras 

durante a graduação e a especialização, uma vez que raras são as oportunidades de 

formação em serviço. 

 Essas presenças e ausências na formação dos/as futuros/as professores/as 

resultam de diferentes fatores, entre os quais destacamos a fragmentação do Projeto 

Pedagógico da graduação em disciplinas isoladas, os conhecimentos que os/as docentes 

do curso têm sobre linguagem, a carência de materiais disponíveis sobre o tema e as 

próprias concepções a respeito de quais conhecimentos, habilidades e valores são 

considerados dignos de abordagem na Universidade. 

 Em nossa opinião, a idéia de educação multicultural pode contribuir para superar 

essa lacuna, porém reconhecemos que atualmente, poucas são as pesquisas que tendem 

a voltar-se para as relações entre uma formação pedagógica multicultural e 

culturalmente engajada e o desenvolvimento de uma alfabetização crítica. Por isso 

mesmo, deve-se buscar novos caminhos para que esta dimensão do processo 

pedagógico seja amplamente discutida no decorrer dos cursos de formação de 



 
 

 

professores/as, oportunizando condições para que estes/as também se posicionem e se 

expressem sobre suas próprias histórias de alfabetização. 
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O direito à saúde significa, entre outras coisas, o direito de todo 

indivíduo a uma atenção médica atualizada de acordo com os 

avanços científicos e técnicos dessa área profissional O direito à 

alfabetização não pode significar menos do que isso. 

                                                                                             Emília Ferreiro 

 

 

(O estado de Rondônia apresenta um enriquecido conjunto de características 

multiculturais e plurilinguísticas - abriga em seu território 37 (trinta e sete) etnias 

indígenas (GTA, 2008), dentre estas, o Povo Arara-Karo e o Povo Gavião-Ikolen. 

Ambos dividem a Terra Indígena Igarapé Lourdes em Ji-Paraná, Rondônia. São duas 

microssociedades: Arara-Karo com aproximadamente 200 pessoas, falam a língua Tupi 

Ramarama e o Gavião-Ikolem cerca de 523 (quinhentas e vinte e três ) pessoas, falam o 

Tupi Mondé.  

Considerando o contexto pós-contato, do ponto de vista cultural seus modos de 

vida evidenciam incorporações de hábitos e objetos das sociedades não indígenas ao 

lado de práticas tradicionais próprias. Por exemplo, é comum observarmos nas aldeias 

da T. I. Igarapé Lourdes objetos como a sacola plástica do supermercado ao lado do 

paneiro, uma sacola feita de palhas que também serve para carregar frutas, caças dentre 

outros; garrafas vazias tipo pet utilizadas para transportar refrigerantes ao lado de 

garrafas também de plástico para guardar a bebida tradicional – a makaloba feita de 

mandioca, ou seja, ingerem ambos, o refrigerante e a makaloba, práticas que embora 

mereçam ser mais estudadas, em um primeiro momento podemos afirmar que 

evidenciam a utilização de objetos das duas culturas. 

I – A Educação na Terra Indígena Igarapé Lourdes 

Eu alfabetizo os alunos usando material didático, joguinhos, quebra 

cabeça, deixo eles observar as letras do alfabeto, ensino o nome de 

cada letrinha, vogais e consoantes. Alfabetizar é uma brincadeira 
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mais na verdade, não é brincadeira é uma aprendizagem é o 

conhecimento do dia-a-dia. Alfabetização é entrar no mundo da 

leitura e da escrita. Alfabetizar é fazer troca de experiência, troca de 

conhecimento. Para a gente ser um bom alfabetizador temos que usar 

qualquer tipos de materiais para que os alunos aprendam com 

facilidade: possam conhecer as letras e o som de cada letra do 

alfabeto porque cada letra tem nome que nem cada um de nós, por 

isso temos que ensinar com facilidade. Para alunos aprender ler e 

escrever tem que trabalhar muito com a leitura, com cartazes, frases e 

palavras com nome de pessoas, nome de animais, etc...                                                                                             

                                                                                             (Prof. C. N. 

A.)
1
 

 

 

Do ponto de vista da educação formal, desde 1978
2
 os indígenas Arara-Karo e 

Gavião-Ikolen, reivindicavam escolas nas aldeias tendo em vista as relações pós-contato 

com as sociedades não indígenas. Nesta época, as aulas aconteciam de forma 

esporádica, às vezes, eram ministradas por funcionários da FUNAI – Fundação 

Nacional do Índio ou por missionários, no caso da etnia Gavião-Ikolen, vinculados a 

missão Novas Tribos do Brasil – entidade evangélica radicada nesta área indígena desde 

1966.  

Entretanto, apesar deste quadro, alguns poucos aprenderam a ler e escrever, na 

língua portuguesa e na língua indígena. Isso porque o bilinguismo neste período já era 

estimulado como procedimento didático e em nome do suposto respeito cultural – o de 

valorizar a língua materna até então linguagem considerada pouco importante. O 

objetivo na verdade, era a evangelização através de textos bíblicos traduzidos no idioma 

dos índios. Posteriormente a FUNAI - Fundação Nacional do Índio vai aos poucos 

instalando escolas nas aldeias e contratando profissionais para desenvolver processos 

educativos formais junto às sociedades indígenas.  

No entanto, os relatos de alunos e alunas nos informam que havia uma série de 

problemas neste sistema: professores ou professoras sem habilitação para o magistério, 

                                                 
1
 Fragmentos de falas dos professores indígenas retiradas de algumas das atividades realizadas no 

decorrer do curso. In: Neves (2005). 
2
MOORE, Denny. Relatório sobre o Posto Indígena Lourdes da Oitava Delegacia Regional segundo as 

Diretrizes de levantamento de dados para elaboração de projetos. Brasília, UnB, 1978. 
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– nem sempre se encontravam profissionais que se dispusessem a morar nas aldeias, alto 

grau de rotatividade – quando se acostumavam com um docente, este acabava indo 

embora, a demora nas substituições de professores ou professoras, a didática utilizada 

envolvia na maioria das vezes a proibição de falar na língua, considerada apenas como 

uma gíria – além dos castigos corporais e a obrigatoriedade de copiar e decorar palavras 

sem sentido ou muito distante da realidade dos aprendizes, material inadequado com 

conteúdo voltado exclusivamente a vida de não indígenas em um contexto urbano, etc. 

Situações como estas em proporção nacional, acabaram por desembocar em 

alterações no modo de pensar a política indigenista no país, daí que a Constituição 

Federal de 1988 estabelece outro modelo de relação entre o Estado brasileiro e as 

sociedades indígenas, uma ruptura com a idéia de integração – que defendia que os 

povos indígenas deveriam ser incorporados à sociedade nacional, o que significava o 

abandono de suas culturas: o de viver em um território específico, se expressar em uma 

determinada língua, ter o direito a uma culinária especifica, entre outros. Para tanto, 

assegurou o direito ao contexto intercultural, o de poder se expressar em suas línguas 

maternas e na portuguesa – de forma oral e escrita, a prerrogativa de viver em territórios 

tradicionais – ocupados historicamente por estas populações, o acesso a políticas 

públicas de segurança, saúde e educação.  

Então a educação escolar indígena desenvolvida na Terra Indígena Igarapé 

Lourdes vai se orientar nesta perspectiva a da interculturalidade, que passa pela 

construção de processos de aprendizagens etnicamente diferenciados que se aproximem 

do jeito de aprender e ensinar que os índios consideram mais adequados, um currículo 

que considere os saberes – locais e universais a partir da ótica e da seleção do povo e, 

sobretudo a condução destes trabalhos por membros das próprias sociedades, os 

docentes indígenas.  

Um dos desdobramentos da Constituição Federal que vai contribuir na 

efetivação desta nova política indigenista no plano educacional, será o Decreto 

Presidencial nº 26 de 1991 que transfere a responsabilidade até então da FUNAI para o 

MEC – o que significa formalizar o atendimento e oferecer um tratamento em que a 
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educação escolar indígena é assumida enquanto direito constitucional. Caberá a este 

órgão em parceria com as secretarias de educação – estaduais e municipais articulá-la 

aos sistemas de ensino regular conforme as diretrizes explicitadas na Resolução Nº 3, de 

1999 do Conselho Nacional de Educação que trata do funcionamento das escolas 

indígenas entre outras questões.  

 

II – A prática pedagógica em espaços indígenas 

 

Primeiramente trabalho com os alfabetos. Na mesma ocasião 

trabalho com os nomes deles, ou seja, trabalhar diversas vezes o 

alfabeto. Para os alunos que ainda não sabem copiar passo o alfabeto 

nos cadernos deles para eles irem copiando através de observação. 

Assim os alunos vão aprendendo a copiar. Depois que os alunos 

aprendem a copiar, trabalho com mais leitura. Pouco tempo atrás, eu 

e meu colega [...] começamos preparar atividades em cada quarta-

feira. Neste trabalho preparamos no cartaz palavras fixas e também 

móveis. O cartaz que produzimos foi a lista dos nomes dos animais. 

Também produzimos texto contanto algum animal escolhido da lista. 

Escrevi texto no cartaz com pincel. E sub este texto coloquei o texto 

móveis. A dificuldade, na hora de cópia os alunos copia texto 

juntas.Os alunos não sabe distinguir as palavras do texto. A minha 

dificuldade como professor é conduzir os alunos a entender a 

estrutura do texto e fazer eles produzir texto sozinho. 

                                                                                                                           (Prof. I. K. 

G.) 

 

Atualmente existem 8 (oito) escolas nas aldeias, um quadro de 19 docentes 

indígenas alguns já habilitados em magistério e outros em formação: são 7 (sete) da 

etnia Arara e 12 (doze) da etnia Gavião. Trabalham na perspectiva de efetivar cada vez 

mais um currículo intercultural: sempre que pesquisam e ministram um conteúdo 

considerado universal como na área de matemática, por exemplo, a adição, utilizam a 

língua materna como meio de instrução oral, as explicações são dadas na língua que o 

grupo mais se comunica, a indígena, tanto no aspecto oral como no escrito. A título de 

ilustração: Bené foi à floresta com Pereira buscar copaíba. Bené coletou 53 (cinquenta e 
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três) litros e Pereira 30 (trinta) litros. Ao todo quantos litros de copaíba foram 

coletados?  

Neste sentido, observamos que o livro didático passa por uma tradução por parte 

do professor ou professora na medida em que desenvolve uma problematização 

adequando o ensino a partir de elementos próximos das realidades dos alunos e alunas: 

os personagens são reais, Bené e Pereira pertencem à comunidade, são extrativistas, 

efetivamente coletam óleo de copaíba para fins medicinais, domésticos e comerciais – 

aliás, a prática de extrair copaíba é comum nas aldeias de forma que o elemento novo 

parece ser o ato de representar este processo de adicionar, juntar as quantidades através 

de símbolos: números e sinais.  

Essa atividade pedagógica sugere a possibilidade da construção de 

aprendizagens bem sucedidas, na medida em que considera o nível de desenvolvimento 

real do aprendiz, parte daquilo que já sabe e a distância é adequada - Zona de 

Desenvolvimento Proximal ao nível de desenvolvimento potencial dos discentes, o que 

pode aprender, que incorporado a estrutura cognitiva pode ser mobilizado em outras 

situações.  

 

III - Alfabetização bilingue: contribuições pedagógicas 

 

Nesse trabalho compartilhamos uma parte da experiência formativa continuada 

desenvolvida com 19 (dezenove) docentes Arara-Karo e Gavião-Ikolen, desenvolvida 

em setembro de 2005 na aldeia indígena Ikolen como atividade de extensão 

universitária. O curso foi pensado a partir de demandas apontadas pelos próprios 

docentes, como forma de continuação dos estudos do Projeto Açaí – formação inicial 

em magistério indígena (nível médio). Daí a sugestão de estudar um pouco mais ensino 

bilíngue com vistas a aprofundar as competências docentes no que diz respeito ao 

ensino de primeira e segunda língua para o contexto específico das sociedades 

indígenas.  

O estudo a respeito do conhecimento linguístico sobre sua própria língua e a 

língua portuguesa, manifestas através de recursos orais e escritos, a nosso ver, contribui 
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no processo de autonomia profissional docente, uma vez que o qualifica como sujeito 

pensante de sua própria língua, da língua portuguesa e de seu trabalho e em uma 

perspectiva sociolinguística e intercultural.  

Nossa pretensão então foi propiciar a continuidade da construção de 

competências profissionais aos docentes das etnias Arara-Karo e Gavião-Ikolen, 

consideradas necessárias para ensinar a ler e escrever a crianças, jovens e adultos na 

aldeia, desta forma, ajudando-os a fazer melhor o trabalho que já desenvolvem 

conforme preconiza o Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas – RCNEI 

(BRASIL, 1998).  

Neste sentido, as contribuições das pesquisas no campo da Psicogênese da 

língua escrita contribuem no planejamento de situações visando à construção de 

aprendizagens significativas, além de oferecer aos professores e professoras indígenas 

formação em alfabetização de forma que seus alunos e alunas possam efetivamente 

aprender a ler e escrever – tanto na língua indígena como na língua portuguesa, 

compreendendo que é necessário levar em conta as seguintes premissas: 

Encará-los como pessoas que precisam ter sucesso em suas 

aprendizagens para se desenvolver pessoalmente e para ter uma 

imagem positiva de si mesmos, orientando-se por esse pressuposto; 

desenvolver um trabalho de alfabetização adequado às necessidades 

de aprendizagem dos alunos, acreditando que todos são capazes de 

aprender; reconhecer-se como modelo de referência para os alunos: 

como leitor, como usuário da escrita e como parceiro durante as 

atividades; utilizar o conhecimento disponível sobre os processos de 

aprendizagem dos quais depende a alfabetização, para planejar as 

atividades de leitura e escrita; observar o desempenho dos alunos 

durante as atividades, bem como as suas interações nas situações de 

parceria, para fazer intervenções pedagógicas adequadas; planejar 

atividades de alfabetização desafiadoras, considerando o nível de 

conhecimento 

real dos alunos [...].                                                  (BRASIL, 2001, p. 

9) 

 

A proposta de dar prosseguimento ao processo formativo dos professores e 

professoras indígenas das etnias Arara e Gavião no âmbito do município de Ji-Paraná 

em Rondônia fundamenta-se na constatação da necessidade de que para continuarem a 
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trabalhar em suas escolas, é necessário permanecer estudando, conforme afirma Paulo 

Freire
3
: Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa [...]. Foi assim, socialmente 

aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível 

– depois preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar.  

Acreditamos que a legislação pertinente, fundamentada nos movimentos e nas 

lutas indígenas, representam a consolidação do modelo no qual os próprios docentes 

indígenas, selecionados por suas comunidades habilitam-se e assumem a escola da 

aldeia como novos sujeitos e lideranças do atual processo - o que inviabiliza de vez,  

práticas do passado onde professores não-índios davam aulas na língua portuguesa para 

alunos que só conheciam suas línguas maternas. Esta perspectiva permitiu o 

rompimento desta forma de escolarização cujas características estavam muito mais 

ligadas aos objetivos de catequização ou mesmo de civilização, do que da cidadania, o 

que provocou o surgimento de uma escola indígena com novas feições: de instrumento 

de negação da diferença passa a ser orientada pelo respeito à diversidade cultural e 

linguística.  

Assim, as escolas da Terra Indígena Igarapé Lourdes produzem o esforço diário 

de construir um currículo etnicamente diferenciado. No âmbito da alfabetização, se 

preocupam em desenvolver conteúdos que reflitam as expressões identitárias, culturais 

do grupo que, confirmadas por múltiplos sentimentos de pertencimento étnico, buscam 

novas formas de relacionamento com os demais segmentos da sociedade brasileira não 

indígena, em uma perspectiva de compreensão e consideração pela diferença.  

Levando em conta este novo perfil da escola indígena, analisamos que após a 

conclusão do curso de magistério indígena, o Projeto Açaí, que viabilizou a assunção 

deste novo protagonista no cenário educacional rondoniense – o professor e a 

professora indígena na exigência formal da habilitação, podemos avaliar as novas 

                                                 
3
 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 26. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2003, p. 24. 
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demandas que já batem na porta, entre outras, a da necessária formação continuada que 

permita o prosseguimento de construção de competências profissionais destes docentes.  

A metodologia adotada no decorrer da atividade envolveu: leituras 

compartilhadas, leitura e discussão de textos do Referencial Curricular Nacional para 

Escolas Indígenas, atividades em pequenos grupos, além da análise de materiais 

didáticos bilingues produzidos na prática pedagógica. As temáticas discutidas no âmbito 

do currículo foram: as línguas indígenas – a questão da diversidade linguística no 

Brasil; o significado do multilinguismo e os povos indígenas; línguas na escola - a 

língua portuguesa e a língua indígena, articulação oralidade e a escrita.  

As leituras compartilhadas foram realizadas a partir dos seguintes livros: a 

Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire 

e As mentiras que os homens contam de Luis Fernando Veríssimo, feitas no início de 

cada período de estudo com vistas a enfatizar a importância da leitura, propiciar 

reflexão introdutória e ainda apresentar diferentes gêneros textuais e demonstrar a 

importância e os requisitos necessários à leitura feita em voz alta. 

Atividade em pequenos grupos consistiu em privilegiar a discussão entre pares e 

a partir do ponto de vista docente, levantar previamente os assuntos como conteúdos 

centrais do curso: Minhas principais dificuldades na alfabetização... Em seguida, 

utilizando pedaços de cartolina, os professores indígenas, sintetizaram o resultado do 

diálogo, respondendo da seguinte forma: iniciar o processo de alfabetização; trabalhar 

com as duas línguas, compreender a oralidade e escrita, fazer o planejamento; avaliar os 

alunos/avaliar faltosos; traduzir textos da língua materna para a língua portuguesa; fazer 

relatório; interpretar textos; trabalhar a matemática sem escrever logo a conta na lousa. 

No decorrer do curso, discutimos o trabalho que vem acontecendo nas práticas 

pedagógicas dos professores e professoras indígenas Arara-Karo e Gavião-Ikolen, o 

planejamento didático mais adequado para estas realidades e as diferentes formas de 

ensino bilíngue - pressupostos teóricos, filosóficos e políticos. Este último ponto deve 
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ser objeto de reflexão, considerando a tradição do modelo de ensino bilingue vivenciado 

no Brasil: 

No ensino bilíngüe, o SIL (ex-Summer) instaurou e difundiu no Brasil 

sua metodologia. Ela não é a única, e o método que o Summer adotou 

e adota é o que os linguistas chamam de “programa transicional” ou 

“bilinguismo de transição”. Nesse tipo de programa, a língua 

materna (indígena) é empregada na escola apenas até o momento que 

a criança tenha dominado a segunda língua, a língua da maioria 

étnica (ou, do Estado nacional). É um grande erro ou uma grande 

ingenuidade (ou uma grande mentira, quando é uma alegação do SIL) 

pensar que esse tipo de programa valoriza a língua indígena só 

porque ela é usada na escola, nas séries iniciais, inclusive para a 

alfabetização. De verdade, programas de bilinguismo transicional 

desvalorizam as línguas maternas, porque a criança compreende 

claramente que sua língua só serve para falar em casa, mas não serve 

para aprender nada! Tudo o que é interessante, e tudo o que existe 

para se ler, está em Português. 

                                                                       (D’ANGELIS, 2003, p. 

41) 

 

A tensão existente entre a língua indígena e a língua portuguesa, bem com as 

relações de poder aí instituídas foram discutidas de forma bem intensa pelo grupo: a 

guerra linguística que resultou na morte de muitas línguas indígenas no Brasil, o 

conceito de deslocamento sociolinguístico - quando em situação de uso de duas ou mais 

línguas, uma língua vai aos poucos ocupando todos os espaços e se transforma em 

língua dominante. 

  Em função deste debate após leituras e diálogos a respeito da importância de se 

compreender as relações entre a língua indígena e a língua portuguesa no âmbito da 

Terra Indígena Igarapé Lourdes, o conceito de deslocamento sociolinguístico, o papel 

da escola anteriormente – de desprezo, antipatia pela língua indígena ou limitação ao 

bilinguismo de transição, a nova configuração atual da escola – função de contribuir na 

sua manutenção e revitalização articulada a prática social, construímos coletivamente o 

Território Sociolinguístico – línguas Arara-Karo e Gavião-Ikolem, que representa um 

pouco a distribuição espacial das duas línguas, organizadas em um mesmo quadro já 

que não apresentam diferenças que justificasse fazer em separado: 

Espaços onde usamos a Língua Indígena 
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Oralidade Escrita 

Casa (na família) Casa (tarefas, planejamentos, transcrição de 

fitas e pesquisa). 

Escola (nas explicações e diálogos na sala) Escola: material didático (Calendários Povo 

Arara; Povo Gavião; Folhas que encontramos 

na minha aldeia) listas, e dicionários com 

ilustrações. 

Escola (nas explicações e diálogos com a 

classe) 

Cartazes, cartas e bilhetes (entre aldeias) 

Reuniões na aldeia (às vezes há casos de 

empréstimo linguístico do português – quando 

não há ainda tradução. Ex. siglas. 

Elaboração de atas ou registro das reuniões 

Religião tradicional -Pajé (Arara) e Religião 

evangélica (Gavião-Ikolen) 

Publicação de materiais – Cartilha Arara e 

Cartilha Gavião;  

Publicações bilingue: “História dos Arara no 

tempo do contato com os brancos” . 

Músicas  - 

Brincadeiras infantis - 

Trabalho (na roça, caça e pesca) - 

 

Analisamos que talvez em função da própria tradição, a oralidade ocupa um 

espaço maior na Terra Indígena Igarapé Lourdes no que se refere à prática social em 

determinadas situações de natureza mais internas do grupo. Por sua vez, a escrita na 

língua indígena Arara-Karo e Gavião-Ikolen vem sendo cada vez mais apropriada e 

reinventada como instrumento a favor dos povos indígenas, utilizada em situações em 

que avaliam ser mais adequada, contrariando concepções difundidas que, a nosso ver,  

em uma perspectiva linear, enfatizam o efeito demoníaco da escrita na desestruturação 

da vida tribal, considerando esta tecnologia no dizer de Walter Ong
4
, como algo 

incompatível para o modo de vida indígena: 

Apesar do etnocentrismo subjacente, que vê a escrita como a 

passagem para o esclarecimento e a modernidade já ter sido 

denunciado pelas mais diversas correntes teóricas, as preocupações 

de muitos pesquisadores com o possível desaparecimento da 

diversidade linguística existente no Brasil têm resultado em ações que 

encontram respaldo na postura „continuista‟ e parecem ter se 

                                                 
4 ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita. Campinas: Papirus, 1998. 
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esquecido da asserção etnocêntrica mencionada.                                                            

(LADEIRA,2005,  p.4 ) 

 

O fato das sociedades indígenas Arara-Karo e Gavião-Ikolen fazerem uso dos 

conhecimentos orais e principalmente escritos no que se refere a língua indígena, 

favorece a educação escolar indígena de feição efetivamente intercultural na medida em 

que a escola por meio do currículo pode dispor de elementos do cotidiano na produção 

de sentidos no âmbito dos conteúdos de ensino. A língua materna como: 

Objeto de reflexão e de estudo, tanto no nível oral quanto no escrito, 

o que contribuirá para que os alunos conheçam com mais 

profundidade sua própria língua e ampliem sua competência no uso 

da mesma. Quando a língua indígena for escrita, ela aparecerá em 

cartilhas, gramáticas, dicionários, antologias de textos etc. O fato de 

terem suas línguas tradicionais publicadas, descritas e documentadas 

- assim como acontece com as línguas de prestígio no mundo inteiro- 

tem sido motivo de orgulho e satisfação para muitos povos indígenas.                                                                          

(BRASIL, 1998, p.120) 

 

Não concebemos a relação oralidade e escrita, em uma perspectiva evolutiva, 

como via de mão única, mas um processo de contínua interlocução, onde ambas 

constituem e simultaneamente são constituídas. E que fique bem claro, não se trata 

absolutamente de tentar produzir respostas artificiais como simplesmente passar um 

texto oral para o escrito e pronto ou registrar no papel histórias, músicas, dentre outros, 

sem ressonância social: 

[...] uma “naturalização” (uma evolução latente) na passagem das 

sociedades ágrafas para o mundo letrado. E, assim, a questão se 

reduz a uma falsa eficiência, onde basta a elaboração de materiais 

didáticos adaptados ao universo de interesses do povo em questão, de 

formação/letramento de professores indígenas, e principalmente da 

criação de uma grafia para a língua indígena para que estes povos 

possam ter o mesmo estatuto que a sociedade nacional.                                                         

(LADEIRA, 2005, p. 4) 

 

Não se trata disso, as evidências apontam para a existência do surgimento de 

práticas consistentes e significativas como a experiência do livro O couro dos espíritos 

de Betty Mindlin (2001) que tem contribuído inclusive para se pensar em uma literatura 
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indígena, além do mais, vem se constituindo como referencia formativa para a 

sociedade Gavião-Ikolen, já que representa uma espécie de depositário da memória 

coletiva e também de não indígenas, a medida que informa sobre o comportamento 

cultural indígena.  

O povo indígena Kaingang
5
 considera ser importante o registro de narrativas de 

indígenas mais idosos que vivenciaram determinadas situações que pelo próprio 

contexto atual não há mais possibilidade de existir. Por meio de recursos da 

metodologia da História oral, estabeleceram relações concretas entre oralidade e escrita. 

Em nossa perspectiva, constitui um dos mecanismos possíveis que aliados a outros, 

pode se coloca como um jeito de ajudar na preservação das culturas indígenas: “Se a 

comunidade tiver claro que cada língua tem o seu território, o seu domínio, e se ela 

mantiver cada língua em seu lugar específico, então a tendência é que seus membros 

permaneçam bilingues”. (BRASIL, 1998, p. ) 

Espaços onde usamos a Língua Portuguesa 

Oralidade Escrita 

Casa (só com visitas que não falam língua 

Arara-Karo ou Gavião-Ikolen)  

Casa (anotações pessoais, agendas) 

Trabalho (com as pessoas que não falam a 

língua materna, pessoas não-indígenas ou de 

outras etnias)  

 

Relatório, planejamento e avaliação de tarefas;  

 

Escola (empréstimo, leitura dos textos, 

interpretação, narração, etc.) 

 

Atividades na cidade: lista de compras, venda 

de artesanato, farinha (kg; preço), castanha, 

etc. 

Reuniões (traduzir informações) 

 

Comunicações institucionais: SEDUC, 

FUNAI, FUNASA, UNIR, ONGs 

Músicas (cantigas de roda): Meu pintinho 

amarelinho, Ciranda Cirandinha, Atirei o pau 

no gato, Peixe vivo, etc. 

Escola: planejamentos, relatórios, anotações; 

Materiais didáticos: nome de objetos, animais, 

listas, textos, histórias em cartaz, alfabeto, 

números, jogos, (bingo), mapa, internet. 

 

Meios de comunicação (rádio, TV). Reuniões/Cursos (COMIM). 

 

Palestras (universidades, escolas).  Músicas, poesias; elaboração de projetos 

                                                 
5
 SALVARO, Talita Daniel; NOTZOLD, Ana Lúcia Vulfe. Da oralidade à escrita: a cultura Kaingang 

através do registro da memória.  
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- Comunicações sociais: cartas e/ou bilhetes 

para namorados(as), parentes, amigos(as).  

 
 No que se refere à utilização da língua portuguesa em suas manifestações – oral 

e escrita – é possível perceber um cuidado na utilização das línguas o que sugere que 

melhor se comunicam através da língua materna, a língua oral portuguesa só se justifica 

diante da presença de falantes da mesma.  

Neste sentido discutimos que em relação aos saberes orais, é função da escola 

ampliar este conhecimento de maneira que alunos e alunas possam estabelecer uma 

comunicação eficiente. Em relação ao português escrito a maioria das ocorrências 

levantadas, tem relação direto com o mundo não indígena, e mesmo quando se tratam de 

atividades quase pessoais ainda assim a escrita está relacionada a elementos do mundo 

externo como o trabalho docente: fazer planejamento didático, relatórios ou anotar 

dados como número de telefones ou endereços. O que confirma muito mais a existência 

de práticas bilingues que usos preferenciais e exclusivos do português: “[...] a escrita 

tem muitos usos práticos: as pessoas, no seu dia-a-dia, elaboram listas para fazer 

trocas comerciais, correspondem-se por cartas etc. A escrita em geral, serve também 

para registrar a história, a literatura, as crenças religiosas, o conhecimento de um 

povo. (BRASIL, 1998, p. 126). 

Uma preocupação levantada no curso referiu-se a não-alfabetização de crianças, 

jovens e adultos. Possíveis explicações: pressão das comunidades para ocorrer 

alfabetização só na língua portuguesa, o modelo de alfabetização proposto, (excessivas 

atividades de cópia e repetição mecânica) e a necessidade por mais estudos sobre o 

assunto e a prática alfabetizadora. Particularmente, dentre outras, identificamos como 

preocupação central, isto é, como necessidade de aprendizagem fundamental docente, a 

temática da alfabetização numa perspectiva bilíngue. Algumas situações se 

evidenciaram no decorrer do curso a respeito da manifestação de fracasso escolar - se é 

que podemos qualificar neste termo, em algumas das unidades indígenas.  
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A não-alfabetização de crianças, jovens e adultos, a nosso ver é consequência de 

vários fatores: pressão das comunidades para alfabetização na língua portuguesa, já que 

desconsideram a importância de aprender a ler e escrever na língua materna, sob o 

argumento de que esse saber já é do conhecimento dos alunos, ignorando que há o 

domínio oral, mas não o escrito; o modelo de alfabetização proposto, apoiado em 

excessivas atividades de cópia e repetição mecânica, é inadequado aos alunos e alunas e 

por fim, as lacunas na formação dos professores e professoras sobre a prática 

alfabetizadora.  

 

Considerações finais 

O presente texto tratou de relatar em parte um curso de formação continuada 

referente a alfabetização e práticas bilingues junto a docentes indígenas em Ji-Paraná, 

estado de Rondônia. Foi realizado em 2005 na Terra Indígena Igarapé Lourdes, aldeia 

Ikolen como atividade de Extensão Universitária no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação 

na Amazônia – GPEA. Contou com apoio do Ministério da Educação – MEC, através da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD, da parceria 

institucional da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, através da Representação de 

Ensino de Ji-Paraná – REN, setor de Educação Escolar Indígena e da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR – Campus de Ji-Paraná.  

A proposta do curso surgiu em função de se continuar os estudos desenvolvidos 

no Projeto Açaí – formação inicial em magistério indígena (nível médio) concluído em 

2004. Analisamos que o trabalho desenvolvido a respeito do conhecimento linguístico - 

a língua indígena e a língua portuguesa – que se expressam através de recursos orais e 

escritos - contribuiu para o processo de ampliação do repertório dos saberes docentes, 

necessários para a compreensão da alfabetização bilingue.  

Os povos indígenas Arara-Karo e Gavião-Ikolen utilizam as duas línguas – a 

indígena e a portuguesa em contextos sociais diferentes, dependendo da situação, utilizam 

apenas a indígena em outras, as duas, dificilmente só a língua portuguesa (casos formais de 

encaminhamento de documentos oficiais, por exemplo) 
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Reflexões inferidas por ocasião do curso e de observações das práticas 

pedagógicas dos professores indígenas nos autorizam a afirmar que do ponto de vista da 

aprendizagem significativa, faz muito mais sentido iniciar o processo de leitura e escrita 

na língua indígena, a nosso ver, mais compreensível para o aprendiz do que a 2ª língua, 

além de fortalecer a identidade étnica e a valorização da cultura indígena. O debate a 

respeito de se iniciar a alfabetização pela língua materna ainda é polêmico e também 

temos muitas perguntas no que se refere aos temas oralidade e escrita:  

 
Questionamo-nos sobre qual o sentido e as consequências da escrita 

em sociedades orais, no caso das sociedades indígenas brasileiras. 

Sabemos, como antropólogos, que é ilusão pensar que a oralidade e a 

escrita sejam dois caminhos possíveis para se transmitir as mesmas 

mensagens. O como (forma) se transmite uma mensagem, já manifesta 

pela possibilidade mesma da transmissão, o quê dessa mensagem. 

[...].                                                          

                                                                                (LADEIRA, 2002, p. 

3). 

 

Entretanto se considerarmos as recentes contribuições da Didática e da 

Psicologia da Aprendizagem a respeito de como os saberes são construídos, é possível 

avaliar que os conhecimentos prévios – aqueles que o aprendiz já domina, são 

fundamentais na medida em que funcionando como ponte permitem a passagem de um 

nível anterior para um nível superior de conhecimento, no dizer de Vygotsky – a zona 

do desenvolvimento proximal – caracterizado pela distancia entre o que o sujeito já sabe 

e aquilo que tem condições de aprender.  

Daí o entendimento de que a alfabetização na língua materna é importante para a 

aprendizagem inicial da leitura e escrita, pois poderá se constituir num instrumento 

estratégico de registro do mito - ao lado das tradicionais práticas orais, contribuindo na 

preservação cultural destes povos. Entretanto, faz-se necessário a realização de 

processos de formação continuada que qualifiquem a atuação docente para esta 

atividade, pois:  

O ensino bilíngue impõe (ou requer) uma capacitação específica 

desses professores em: – língua materna (o que não quer dizer, 



 

 

 
                                                                                                                                           

16 

 
apenas, „saber falar‟ a língua; – língua portuguesa (idem); – ensino 

de línguas; – bilingüismo e ensino bilíngüe. A capacitação em língua 

materna, em língua portuguesa e no ensino de línguas supõe 

instrumentos próprios da lingüística que devem ser incorporados na 

formação do professor [...]. Essa é uma proposta há muito tempo 

defendida e justificada pela Linguística para a formação do professor 

de língua materna em nosso País. A capacitação na língua materna, 

especificamente, implica uma reflexão sobre a língua que permita ao 

professor interpretar as produções lingüísticas de seus alunos (quer 

orais, quer escritas) dentro de uma concepção adequada de 

linguagem, capaz de lidar com variação dialetal, com mudança 

lingüística e com o papel ativo do falante na elaboração de hipóteses 

sobre sua própria fala (sem incorrer em noções equivocadas de uma 

suposta “correção linguística” que toma toda variação e diferença 

como “erro”).                                          (D’ANGELIS, 2003, p. 37) 

 

Nesta linha, avaliamos que foi importante o curso de formação uma vez que 

possibilitou aos professores e professoras indígenas o estudo de duas questões 

fundamentais: a) a construção de conhecimento linguístico sobre sua própria língua, 

melhor compreensão sobre a relação oralidade e escrita, bem como uma formação na 

língua portuguesa que auxilie na compreensão do uso da língua, em lugar de uma 

abordagem exclusivamente gramatical, considerar o contexto sociolinguístico. 

Portanto, a formação docente no âmbito da educação escolar, é de fundamental 

relevância, já que para ensinar, além de saber falar a língua, é importante compreender 

as diferenças presentes entre o ensino da língua materna e ensino da língua portuguesa 

no âmbito da relação oralidade e escrita. 
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1. O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

ALFABETIZADORES (PROFA) EM VILHENA: abordagens iniciais 

 Este estudo apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida a partir do projeto 

“A prática pedagógica de professoras alfabetizadoras: um estudo no Portal da Amazônia 

– PRÁXIS-ALFA”, que teve como principal objetivo analisar o impacto do PROFA no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico das professoras alfabetizadoras que atuam nas 

classes de Ciclo Básico de Aprendizagem (CBA), na área urbana do município de 

Vilhena. 

Em 2001, a Secretaria de Educação Fundamental (SEF) do Ministério da 

Educação (atual Secretaria de Educação Básica) elaborou o PROFA, para ser executado 

em parceria com as secretarias de educação dos estados e dos municípios, com as 

universidades e as escolas públicas e privadas de formação para o Magistério ou com as 

organizações não-governamentais e destinava-se a atender prioritariamente docentes 

que alfabetizavam.  

 Após a divulgação do programa para todo o país, a Secretaria Estadual de 

Educação de Rondônia aderiu ao PROFA e o implantou, através de suas Representações 

de Ensino (REN) em todo estado. Em Vilhena, sede de uma das REN, o programa foi 

organizado e assegurou - no período de 2002 a 2005 - a participação de todos os 

docentes que atuavam nos anos iniciais do ensino fundamental. 

mailto:ivabt@uol.com.br
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 De acordo com a Coordenadora Geral do Programa em Vilhena-RO, este 

trabalho representou o principal investimento na formação docente por parte da REN e 

o que também demandou um grande esforço de todos os envolvidos, seja das 

formadoras ou das professoras cursistas, apesar de desconhecer estudos da SEDUC 

acerca dos resultados. 

 Foi partindo desse ponto e sustentadas pelo nosso interesse acerca das políticas 

públicas para formação docente, o que já foi objeto de análise em pesquisa realizada por 

Tamboril (2005), que consideramos relevante refletir sobre os impactos deste programa 

junto ao sistema público de ensino na cidade de Vilhena-RO.  

Neste sentido, algumas questões nortearam esta trajetória investigativa: Como as 

professoras que participaram do PROFA se percebem na condição de professoras 

alfabetizadoras? O que, como e em função de que ocorreram mudanças nas práticas 

docentes? Como se dá ou se deu o processo de transposição didática? Que saberes 

revelam as professoras alfabetizadoras participantes do PROFA e como mobilizam estes 

saberes? Como é realizado o planejamento? As professoras têm espaços para continuar 

aprendendo, refletindo sobre seu trabalho? 

Assim, a pesquisa possibilitou analisarmos o impacto do PROFA no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico das professoras alfabetizadoras que atuam nas 

escolas estaduais no município de Vilhena. Também foi possível levantar os benefícios 

trazidos pelo Programa para a formação das professoras alfabetizadoras em relação aos 

processos envolvidos no ensino da leitura e escrita visando à aprendizagem dos alunos e 

alunas; identificar aspectos – positivos e negativos em relação ao Programa – estrutura, 

conteúdos e metodologias de desenvolvimento; identificar - tanto no discurso como nas 

práticas docente - saberes mobilizados no processo de alfabetização pelas professoras 

alfabetizadoras em situações do cotidiano da sala de aula e que elementos contribuíram 

para a construção destes saberes. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Fonte dos dados 
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Para coleta dos dados empíricos elegemos como fonte de informação: a pesquisa 

documental, a observação participante e o grupo focal. 

a) Pesquisa Documental 

Foram considerados documentos qualquer registro escrito sobre o PROFA 

produzido pelos órgãos responsáveis seja pela sua elaboração ou pela sua implantação. 

No trabalho de análise, os materiais didáticos (livros, apostilhas, revistas e outros) 

utilizados no planejamento das professoras constituíram-se em fonte valiosa de 

informação. Além disso, consideramos também os “textos escritos pelos sujeitos”, 

assim denominados por Bogdan; Biklen (1994, p. 176), tais como projetos, 

planejamentos (atividades planejadas), memorais e outros produzidos pelas professoras 

envolvidas na pesquisa. 

b) Observação   

Nesta pesquisa, de abordagem qualitativa, a observação constituiu-se em um 

valioso instrumento de coleta de dados, pois permitiu às observadoras aproximarem-se 

in loco das experiências cotidianas das professoras, sujeitos dessa pesquisa, buscando 

apreender os significados por elas atribuídos a suas realidades ou a suas próprias ações. 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

  Em relação ao tempo de permanência em campo destinado a observação, 

seguimos algumas recomendações das autoras Lüdke; André (1986), que nos advertem 

quanto a necessidade de não utilizarmos um tempo muito curto o que pode nos levar a 

conclusões precipitadas, e que este tempo precisa ser definido em função dos objetivos a 

serem alcançados. Definimos como suficiente o período de uma semana na sala de aula. 

Também recorremos a estratégia defendida por Bogdan; Biklen (1994) que é a de 

intensificar a observação em alguns períodos e espaça-las em outros conforme o 

percurso da pesquisa ou dos dados coletados.  

c) Grupo Focal (GF)  
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A partir da década de 1980, o GF enquanto técnica de coleta de dados em 

pesquisas qualitativas vem sendo utilizado em diferentes áreas no campo das ciências 

sociais e humanas, principalmente quando desejam apreender informações resultantes 

da interação grupal. “Estimular os participantes a falar e a reagir àquilo que outras 

pessoas no grupo dizem" é considerado por Gaskell (2002, p. 75) como objetivo 

importante do GF, sendo uma de suas características centrais, "uma sinergia que emerge 

da interação social", o que, para ele, significa ser o grupo mais do que a soma das 

partes. 

Para Cruz-Neto; Moreira; Sucena (2002, p. 10), a qualidade dos dados e das 

informações levantadas no GF está intimamente vinculada ao seu desempenho, que se 

traduz: no favorecimento da integração dos participantes; na garantia de oportunidades 

equânimes a todos; no controle do tempo de fala de cada participante e de duração do 

grupo focal; no incentivo e ou arrefecimento dos debates; na valorização da diversidade 

de opiniões; no respeito à forma de falar dos participantes; e na abstinência de posturas 

influenciadoras e formadoras de opinião. 

Como esta técnica privilegia “a reflexão expressa através da „fala‟ dos 

participantes, permitindo que eles apresentem, simultaneamente, seus conceitos, 

impressões e concepções sobre determinado tema”, (Cruz-Neto; Moreira; Sucena, 

2002), um bom roteiro de debate é essencial na condução do grupo que deve ser 

cuidadosamente planejado e composto por questões-chave que em conformidade com os 

objetivos que pretendemos alcançar não deverá ultrapassar duas horas. 

Procedimentos dotados para execução do GF: 

1.º - Escolha dos participantes 

Organizamos dois GF com professoras da rede estadual de ensino, que 

participaram do PROFA e estavam trabalhando em salas de CBA, um com seis e outro 

com sete componentes. O trabalho de identificação e localização dos participantes foi 

feito inicialmente junto à REN/SEDUC, que nos informou a lista de professoras 

participantes e em que escolas estavam. Posteriormente, fomos às escolas e localizamos 

as professoras. Em seguida realizamos uma conversa individual e na oportunidade 
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fizemos os esclarecimentos necessários a respeito do trabalho, da natureza do estudo, do 

seu papel, da importância de sua contribuição e da garantia do anonimato dos 

participantes do grupo. Também informamos sobre os procedimentos de funcionamento 

do grupo, da necessidade de gravação, bem como da presença de outras pessoas da 

equipe envolvidas na pesquisa. 

2º - Planejamento das sessões  

 Para condução do grupo e em consonância com os objetivos que pretendíamos 

alcançar, foi elaborado pela equipe de pesquisadoras e colaboradoras um roteiro 

composto de três partes: a) Temáticas a serem investigadas; b) Objetivos; c) Questões 

orientadoras. 

3º - Escolha do local 

O local para a realização do encontro, a sala de reuniões da UNIR-Campus de 

Vilhena, estava bem agradável, arejado, com assentos confortáveis, com uma mesa 

retangular, que permitiu às pessoas estarem sentadas de frente umas das outras. O local 

também ficou isento de interrupções de terceiros ou barulhos que prejudicassem a 

gravação das sessões.  

4º - Preparação do material 

As sessões do grupo foram gravadas. O material tecnológico foi preparado e 

testado com antecedência o que evitou contratempos durante a gravação. 

5º  – Transcrição 

As transcrições das fitas (áudio) foram feitas imediatamente após a realização 

dos encontros o que evitou prejuízos ou perdas de informações. Este procedimento 

também nos ajudou a registrar o máximo possível de dados acerca da participação das 

envolvidas. No final fizemos uma leitura atenta acompanhada pela escuta das fitas de 

áudio. 

 

Organização do material empírico 
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Na organização do material empírico, optamos, entre outras, pela análise de 

conteúdo, tendo como principal referência às contribuições de Laurence Bardin. 

(1977/1995). 

Para esta autora, a análise de conteúdo, corresponde a “um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a „discursos‟ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. O que é 

considerado comum a todas estas técnicas é a inferência. (BARDIN, 1977/1995, p. 9). 

Se o propósito da análise de conteúdo “é a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não)” (p. 38), o pesquisador ou a pesquisadora trabalha 

com indícios que poderão permitir a descoberta. Sendo o seu desafio, tirar proveito “do 

tratamento da mensagem que manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica) 

conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o meio.” (BARDIN, 1977/1995, 

p. 39). 

A ação dedutiva ou inferencial, como procedimento, com base em indícios ou 

indicadores é muito comum na prática científica. Muitos são os que fazem deduções, 

mas do analista, como prefere assim chamar a autora, se espera que, além da 

compreensão do sentido da comunicação, possa ele ou ela também ser capaz de dirigir o 

olhar para uma mensagem, como se diz: ler nas entrelinhas, procurando perceber 

“aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça.” (BARDIN, 1977/1995 

p. 44). 

Como nos propusemos a fazer uso deste método durante a análise dos dados 

coletados, esta opção nos levou a trabalhar com organização categorial a fim de que 

pudéssemos realizar nossas inferências em função dos objetivos da pesquisa. 

Após a preparação do material estudamos cada registro como uma totalidade 

organizada. Este tipo de estudo, análise da enunciação, é considerado por Bardin 

(1977/1995, p. 175) uma etapa complementar da análise temática, que tem um caráter 

transversal, isto é, recorta o conjunto das entrevistas através de um conjunto de 

categorias projetadas sobre os conteúdos. 
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Coleta de dados empíricos: locais e colaboradoras da pesquisa 

Trabalhamos com duas fontes de dados envolvendo as professoras como 

colaboradoras: a observação em sala de aula e o grupo focal. Para iniciarmos o trabalho 

de observação, primeiramente solicitamos a autorização das escolas por parte das 

direções. Depois fizemos uma boa conversa com cada uma das professoras de todas as 

escolas. Como é de se esperar em trabalhos que implicam “invadir” a privacidade da 

sala de aula das professoras, algumas das colaboradoras em potencial da pesquisa não 

aceitaram participar, e cada uma, a seu modo, tentou nos convencer de que não 

contribuiria muito com a pesquisa. Entendemos a situação, agradecemos e trabalhamos 

com as que aceitaram. 

A pesquisa de campo - observação - foi realizada em todas as escolas da rede 

estadual urbana que trabalhavam com CBA. Ao todo foram nove escolas que 

colaboraram com a pesquisa, espalhadas pela cidade: algumas mais centrais e outras 

bem retiradas, nos bairros mais distantes. Colaboraram com as observações 19 

professoras alfabetizadoras.  

3. PROFA: IMPACTOS NA PRÁTICA DOCENTE 

 Conforme Ofício n° 1908/06, Representação de Ensino – Vilhena/RO, de 05 de 

dezembro de 2006, o PROFA formou, no período do 2° semestre de 2002 a 2005, nove 

professoras formadoras e nove turmas, perfazendo um total de 187 professores 

formados pelo PROFA. 

Em estudo realizado, in loco, nas escolas, no início de 2007, pelas pesquisadoras 

deste projeto, verificamos que o Estado atendia o ensino fundamental, com CBA, em 

nove escolas. Neste mesmo ano havia, nessas escolas, 44 turmas e 45 professoras 

atuando nas classes de CBA, incluindo I, II e III períodos. Destas professoras, apenas 27 

haviam cursado o PROFA. As demais, num total de 38 professoras, não haviam 

cursado. Assim, um número considerável de professoras e professores – 142 - que 

fizeram o PROFA não estava atuando em Classes de Ciclo Básico de Aprendizagem.  
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A prática pedagógica das professoras alfabetizadoras: reflexões iniciais 

 

 A alfabetização passa por um processo de construção de hipóteses sobre o 

funcionamento e as regras de geração do sistema alfabético de escrita a partir da 

reflexão que a criança ou o adulto fazem sobre a própria escrita. Por isso não basta 

treinar a mão e o olho de quem se dispõe a aprender a ler e escrever, mas considerar que 

além de uma mão e um olho existe um ser humano capaz de pensar, e que pensa e, por 

isso, aprende a ler e escrever. Já não nos é mais estranho que, no processo de 

alfabetização, crianças e adultos formulem hipóteses curiosas e muito lógicas sobre o 

que é a escrita. (WEISZ, 2000). 

Geralmente, com um modelo de alfabetização centrado na memorização e na 

repetição, as professoras e os professores fundamentam-se por uma perspectiva 

behaviorista que acredita que para haver aprendizagem o aluno e a aluna deverão passar 

por uma série de habilidades, sendo estas, perceptiva e motriz.  

 No entanto, em uma perspectiva construtivista de alfabetização, que teve seu 

início no final da década de 1970, quando a pesquisadora argentina Emília Ferreiro
1
 e 

colaboradores propõem uma nova maneira de ajudar as pessoas não alfabetizadas a ler e 

escrever, a questão principal no processo de alfabetização não está posta apenas no 

como se deve ensinar (preocupação behaviorista), mas no como se aprende, 

considerando para isso as dimensões cognitivas e sociais dos sujeitos. 

 De acordo com Ferreiro; Teberosky (1999), o que se tem procurado em toda a 

literatura que apresenta a alfabetização como um processo de memorização, de 

repetição de modelos - onde a criança (ou o adulto) espera passivamente o reforço 

externo de uma resposta produzida ao acaso - e não se tem encontrado, é o próprio 

sujeito: “o sujeito cognoscente, o sujeito que busca adquirir conhecimento, o sujeito que 

a teoria de Piaget nos ensinou a descobrir”. (p. 29). 

 Partindo da teoria de Piaget, entendida como uma teoria geral dos processos de 

construção do conhecimento, a psicogênese mostra que é possível explicar a 

                                                 
1
Emília Ferreiro nasceu na Argentina em 1936, radica no México desde 1967. Doutorou-se na 

Universidade de Genebra e foi colaboradora de Jean Piaget, seu orientador. A partir dos anos de 1970 

estudou um campo que o mestre ainda não havia explorado: a aprendizagem da escrita.   
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aprendizagem da língua escrita - um tipo de conhecimento simples, da perspectiva de 

quem já está alfabetizado, mas complexo para quem precisa construí-lo. Assim, além de 

um conhecimento sólido sobre o que é o construtivismo, é necessário que o professor ou 

a professora tenham outro, inerente ao processo de ensino da leitura e da escrita: o 

conhecimento da tipologia dos conteúdos, para que possa compreender que há 

conteúdos escolares que se aprende por memorização, e muitos outros que não. Apenas 

conteúdos que se referem a fatos como nomes de pessoas, nomes das letras, número de 

telefones, datas, por serem de simples assimilação, se aprende memorizando. São os 

chamados conteúdos factuais, ou seja, todos aqueles conteúdos que não requerem 

construção conceitual. 

 Portanto, aprender a ler e escrever significa aprender conteúdos de natureza: 

atitudinais, procedimentais, factuais, mas, principalmente, conceituais. Obviamente que 

essa separação é estritamente didática, porque na prática, estes conteúdos estão 

intimamente relacionados. 

 Por esse viés explicativo podemos perceber que o grande problema no trabalho 

com os conteúdos escolares de alfabetização está em acreditar e levar à prática 

pedagógica que todos os conteúdos são aprendidos por memorização. Em se tratando de 

alfabetização, somente após as pesquisas dessas últimas décadas é que temos a clareza 

de que não são. 

 Também a crença dos professores e das professoras a respeito de como os alunos 

e as alunas aprendem influencia decisivamente em suas formas de ensinar e corresponde 

ao que entendemos hoje por concepção de ensino e aprendizagem. Daí que o resultado 

do trabalho pedagógico do professor e da professora, positivo ou negativo do ponto de 

vista dos resultados da aprendizagem, pode ser determinado por alguns de seus 

conhecimentos profissionais (BRASIL, 2001, Módulo II, p. 4): “1. o conhecimento dos 

processos de aprendizagem dos alunos; 2. dos conteúdos a serem ensinados; 3. das 

formas de ensinar para garantir de fato a aprendizagem”. 

Impactos do PROFA nas vozes das professoras alfabetizadoras 
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Visando apreender os impactos do PROFA, realizamos duas sessões de grupos 

focais com a participação de sete professoras, e outra no período da tarde, com a 

participação de seis professoras alfabetizadoras. Ao todo participaram dos grupos focais 

13 professoras alfabetizadoras, dentre as quais 10 também colaboraram com as 

observações em sala de aula. 

A partir delas pudemos apreender as opiniões pessoais e coletivas das 

professoras alfabetizadoras acerca dos aspectos positivos e negativos relacionados à: 

estrutura, conteúdos e metodologias de desenvolvimento do programa. Identificamos 

também alguns saberes construídos pelas professoras alfabetizadoras como estas se 

percebem nessa condição, a de professoras alfabetizadoras. 

O conteúdo das falas subsidiou a organização das categorias temáticas, a saber: 

Percepções sobre o PROFA; Diagnóstico de escrita; Agrupamentos produtivos; 

Transposição didática; O planejamento e a rotina Semanal; O PROFA e as outras áreas 

de conhecimento; Continuidade do Programa e o que precisa ser melhorado; A 

necessidade do Programa para uma professora alfabetizadora;  

Impactos do PROFA na prática pedagógica das professoras alfabetizadoras: 

registros das observações em sala de aula 

 

Procurando compreender se o Programa teve seus objetivos alcançados, e se tais 

conhecimentos chegaram de fato às salas de aula, estando presentes na prática 

pedagógica das professoras alfabetizadoras que o cursaram, fomos a campo levantar 

informações que nos possibilitassem essa leitura da realidade. 

Para as observações elaboramos um instrumental e através dele foi possível 

registrar: as atividades desenvolvidas pelas professoras, o tipo de atividade (se de 

leitura, escrita, cópia ou oral), quantas vezes na semana a professora trabalhou com a 

mesma atividade, qual o encaminhamento dado à atividade. Também registramos a 

organização da classe e as intervenções feitas pela professora, tanto antes quanto 

durante a realização da atividade. 

Os dados coletados demonstram uma predominância de atividades que envolvem 

a leitura. Há, na verdade um desequilíbrio, pois verificamos um descompasso entre o 
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número de atividades desenvolvidas: a maioria trabalhou muito mais com atividade de 

leitura. Em alguns casos raros houve um equilíbrio entre as atividades de leitura e 

escrita.  

 O gráfico mostra este descompasso. Somando todas as atividades trabalhadas em 

todas as salas podemos ver que realmente o desequilíbrio entre os tipos de atividades 

desenvolvidas foi grande nas turmas observadas. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS PROFESSORAS 

DURANTE OS DIAS OBSERVADOS 

LEITURA

ESCRITA

CÓPIA

LING. ORAL

 

Fonte: Produzido a partir de dados coletados nas observações em campo – 2007 e 2008. 

Planejamento e avaliação  

 

De acordo com o PROFA, ou seja, com uma concepção construtivista, o desafio 

envolvido na ação de desenvolver um ensino ajustado a uma metodologia de resolução 

de problemas se expressa na elaboração do planejamento de situações de ensino e 

aprendizagem que possibilitem à criança bons problemas, que a coloque a pensar e a 

ajude a construir conhecimentos. Assim, as situações propostas para os alunos e as 

alunas precisam garantir intervenções pedagógicas adequadas às reais necessidades e 

possibilidades de aprendizagem de cada criança. Uma prática voltada a isso significa 

que a professora alfabetizadora leve em consideração alguns aspectos, dentre eles: 

“planejar a ação a partir da realidade à qual se destina; antecipar possibilidades que 

permitam planejar intervenções com antecedência; priorizar o que é relevante para a 
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solução dos problemas identificados e ter autonomia para tomar as medidas que ajudam 

a solucioná-los;”. (BRASIL, 2001, M2UET6
2
). 

A elaboração de uma rotina semanal é um bom exemplo de planejamento. 

Conforme apresentada no Programa (BRASIL, 2001, M2UET6, p. 15), a organização 

do trabalho pedagógico em uma rotina concretiza “[...] as intenções educativas que se 

revelam na forma como são organizados o tempo, o espaço, os materiais, as propostas e 

intervenções do professor”.  

Para planejar é preciso que os docentes compreendam quais são os objetivos que 

norteiam cada série/ano escolar, e depois se reúnam com os demais colegas de trabalho 

para discutir, trocar idéias, experiências, combinar estratégias, traçar metas e objetivos a 

alcançar durante o ano letivo, bem como diagnosticar os conhecimentos de cada criança. 

Para isso o PROFA orienta a realização de uma sondagem quando inicia o ano letivo.  

Uma maneira de organizar os conteúdos proporcionando sentido para as 

atividades de leitura e escrita trata-se dos projetos, definidos como: “[...] situações 

didáticas em que o professor e os alunos se comprometem com um propósito e com um 

produto final: em um projeto, as ações propostas ao longo do tempo têm relação entre si 

e fazem sentido em função do produto que se deseja alcançar”. Por fim, são “as 

atividades de sistematização, embora não decorram de propósitos imediatos, que têm 

relação direta com os objetivos didáticos e com os conteúdos: são atividades que se 

destinam à sistematização dos conteúdos já trabalhados”. (Brasil, 2001, M2UET6, 2001, 

p. 13). 

O Programa estabelece quatro princípios didáticos significativos, mas que só 

fazem sentido se o docente possuir uma concepção de ensino e aprendizagem orientada 

pelo construtivismo. 1º) considera uma boa situação de aprendizagem quando os alunos 

precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o 

professor organizou a tarefa; 2º) a atividade organizada precisa assegurar aos alunos e 

                                                 
2
 Esta sigla significa: M2 = Módulo 2, UE = Unidade Especial e T6 = Texto 6 (M2UET6). Como o 

PROFA está organizado em 3 Módulos, podemos encontrar M1, M2 ou M3. Cada módulo constitui-se de 

Unidades (M1 - U1, a U11; M2 – UE, U1 a U10; M3 – UE, U1 a U8) e, cada Unidade constitui-se de 

Textos, além, é claro, de outros encaminhamentos e conteúdos (T1, T2, T3, etc.). Os Módulos 2 e 3 

possuem uma primeira Unidade chamada Unidade Especial (UE), onde retoma a avaliação do Módulo 

anterior. 
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alunas a terem bons problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se 

propõem a produzir; 3º) se o conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto 

sociocultural real; 4º) a importância do trabalho coletivo, enfatizando que a organização 

da tarefa deve garantir a máxima circulação de informação possível na sala. 

Neste aspecto torna-se mais relevante conhecer o que as crianças sabem e 

elaborar um planejamento pensando em uma boa proposta para organizar a classe de 

forma que os alunos e alunas fiquem agrupados de acordo com os níveis de saber, ou 

seja, organizar agrupamentos produtivos. Quando não se compreende teoricamente o 

porquê dos agrupamentos e nem são organizados produtivamente, considerando as 

intervenções necessárias para cada aluno em função do que sabem e do que precisam 

saber, formamos agrupamentos bem conhecidos no discurso docente comum de que “o 

trabalho em duplas ou grupos só ajuda os alunos que não querem nada, que apenas 

colam. 

Outra proposta que integra os materiais do PROFA, é a utilização de 

instrumentos funcionais de registro do desempenho e evolução de cada criança, bem 

como das ações pedagógicas que obtiveram êxito e as dificuldades apresentadas em sala 

de aula. O Programa discute a importância do Caderno de Registro, e assim privilegiou 

o uso deste no processo de formação dos/as professores/as alfabetizadores quando o 

curso acontecia.  

 O Programa, fundamentado numa perspectiva construtivista, defende uma 

avaliação formativa ou contínua, que consiste em sondar no início, meio e no final do 

processo da aprendizagem. Segundo Macedo (2005) avaliação no início é o diagnóstico 

de escrita realizado para saber os saberes das crianças, a do meio ocorre através da 

observação e dos registros diários e sistemáticos das situações cotidianas onde a 

professora pode ajustar no percurso o planejamento com intuito para fazer os alunos e 

alunas avançarem, quer dizer, ela é reguladora do processo de ensino e aprendizagem, e 

a do final permite determinar em que medida o ensino atingiu os seus objetivos. 

As observações em sala de aula nos autorizam a afirmar que o diagnóstico de 

escrita se faz presente, embora saibamos que não de forma adequada, visto que 

coletivamente não é possível saber com precisão o que cada criança pensa sobre a 
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escrita. Mas não é o caso de todas, pois três das professoras colaboradoras o realizam de 

forma adequada, ou seja, individualmente. O objetivo do diagnóstico de escrita é saber 

exatamente o que cada criança está pensando para que boas intervenções possam ser 

elaboradas. Em se tratando de uma avaliação formativa, foi possível perceber que, 

mesmo as professoras não realizando um diagnóstico adequado, realizam uma avaliação 

com intenções formativas.  

Se os diagnósticos são feitos de forma inadequada, estes não as ajudam a 

planejar boas situações de aprendizagem e as intervenções ficarão enfraquecidas. Ainda 

em conseqüência disso os agrupamentos, quando feitos, também ficam comprometidos, 

pois como vimos, em sua grande maioria, os agrupamentos são burocráticos e não 

produtivos. 

Nesse sentido, considerando uma abordagem construtivista, boas intervenções 

pedagógicas não são feitas, já que as professoras, na maioria das vezes, não consideram, 

no planejamento e na organização da sala, os saberes reais dos alunos, e/ou os saberes 

dos alunos reais. Não levam em conta, portanto, os diferentes ritmos e formas de 

aprendizagem, pois não diferenciam o tipo de atividade e nem o encaminhamento das 

mesmas.  

Vimos que na organização dos conteúdos didáticos a maioria das professoras 

não elabora uma rotina semanal.
3
 O que nos autoriza a fazer tal afirmação não é o fato 

de não ter nos mostrado suas rotinas, mas pelas atividades apresentadas. 

Percebemos também que nas atividades desenvolvidas na semana a 

predominância de atividades voltadas à leitura (mais de 50 por cento das atividades), 

uma boa rotina poderia levar a professora a perceber esse fato: a priorização de um tipo 

de atividade em detrimento de outra, tão importante quanto. Mas mesmo as professoras 

que elaboram a rotina semanal, o que se evidenciou em apenas duas professoras, em 

uma delas há o problema do descompasso entre os tipos de atividades. 

A rotina é um instrumento adequado para pensar e organizar as atividades a 

serem desenvolvidas durante a semana, onde as ações pedagógicas podem se concretizar 

                                                 
3
 A rotina é um instrumento para concretizar as intenções educativas. Ela se revela na forma pela qual são 

organizados os espaços, os matérias, as propostas e as intervenções da professora. 
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significativamente de tal maneira que a professora organize a gestão do tempo, os 

espaços, as várias disciplinas, as atividades e as intervenções pedagógicas. Além disso, 

poderá planejar atividades a partir das diferentes modalidades organizativas
4
 (LERNER, 

2002): projetos, atividades permanentes, atividades seqüenciadas e independentes 

articulando o que se tem que trabalhar com a necessidade de aprendizagem de cada 

aluno/a, tendo como preocupação garantir a realização de todas as atividades e com 

diferentes gêneros textuais.  

Quanto à organização dos conteúdos em diversas modalidades organizativas, 

percebemos que: 

a) As atividades permanentes, como por exemplo, as leituras compartilhadas, 

estão presentes na programação da maioria das professoras. Observamos que 

quase todos os dias em que iniciam com as turmas
5
, as professoras iniciam a 

aula com leitura de textos de diferentes gêneros textuais; 

b) As atividades seqüenciadas não estão muito presentes, mas as professoras 

também fazem. É o caso, por exemplo, de quando contam uma história em 

várias partes e fazem também o mesmo com a leitura de um texto maior, e o 

dividem em vários capítulos de leitura. 

c) Atividades independentes, e mais as de sistematização, são muito comuns, 

mas é claro, de uma forma bem mecânica e repetitiva, como é o caso das 

atividades que fazem para aprofundar os conteúdos de escrita: ditado, 

complete com as letras que faltam, complete com a letra tal e etc. 

d) Projetos, estes não estiveram presentes. Apenas uma das professoras estava 

desenvolvendo um projeto no período observado. As demais, algumas 

disserem que desenvolvem em algum período do ano, mas a maioria não 

deixou claro se desenvolve ou não algum projeto didático, durante o ano, 

com o objetivo de trabalhar os conteúdos. 

                                                 
4
 Diferentes modalidades organizativas: projetos, atividades habituais, seqüências de situações e situações 

independentes – estas se dividem em situações ocasionais e de sistematização. (LERNER, 20002, p. 87; 

89). 
5
 Quando inicia com a turma, pois em alguns dias há Educação Física ou outras atividades que não são 

desenvolvidas pelas professoras das turmas. 
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 No encaminhamento dos conteúdos percebemos que as professoras, apesar de 

falarem bem sobre os agrupamentos, não os fazem de forma adequadas. Mas isso vem 

de um efeito dominó: se não fazem um bom diagnóstico também não farão boas 

intervenções e o agrupamento é uma forma de intervenção pedagógica. Apenas uma das 

professoras, explicitamente fazia agrupamentos e analisava o tempo todo para saber se 

de fato estavam ajudando os alunos e alunas a avançarem.  

De modo geral, as professoras acreditam que trabalhar em grupo ajudará muito 

os alunos e alunas a avançarem. Porém, não fazem por que, segundo elas, é muito 

trabalhoso e as crianças conversam muito. Isso ficou também bem evidente nas falas 

dos grupos focais. “[...] a coisa da dupla. De vez em quando eu tento, mas me dá uma 

agonia, entendeu, porque eu percebo assim, que quem trabalha dessa maneira há certo 

tumulto na sala de aula, tanto é que meus alunos não são tranqüilos.” (Professora do 

Grupo Focal - GT). 

Nesse sentido, há interação entre os alunos e as alunas, mas não os ajudam a 

avançar em seus conhecimentos, até porque as atividades, em sua maioria, não são 

desafiadoras. Assim, as crianças discutem com os colegas ou copiam destes e, 

independente da proposta da professora ser individual os alunos acabam trocando idéias, 

mas sem intervenções adequadas, acabam não tendo muito sucesso e não sendo um 

trabalho muito produtivo. 

  

Material didático  

No trabalho diário as professoras utilizam materiais didáticos que vão desde o 

livro didático fornecido pelo MEC como cartazes, folhas mimeografadas, xerocopiadas, 

transparências em retro projetor, livros de literatura infantil, incluindo contos, fábulas, 

poesias, textos narrativos, etc. Não acompanhamos tanto o trabalho com jogos 

pedagógicos. Inferimos que talvez não seja uma prática das professoras. Mas sabemos 

hoje, que a questão maior envolvida na aprendizagem da leitura e da escrita não está na 

quantidade de invenções modernas ao redor dos alunos e das alunas, mas sim nas 

condições dadas a eles e elas para que percebem o uso funcional da leitura e da escrita e 
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que isso, o uso real em contextos reais de leitura e escrita se façam presentes na sala de 

aula, no planejamento e no encaminhamento das atividades. 

Portanto, não dá para afirmar que as professoras não trabalham com bons 

materiais. Mas podemos afirmar, sim, pelo que presenciamos que as professoras ainda 

precisam avançar quanto à melhoria de boas intervenções e situações didáticas pensadas 

para os alunos e alunas reais, aqueles e aquela que, de fato, estão presentes em sala de 

aula. Sabemos que nossas salas de aula são expressões vivas das multiculturais. 

Assim temos na sala de aula temos uma diversidade muito grande: pobres, muito 

pobres, brancos, negros, amarelos, índios, classe média, ricos, que moram na cidade, no 

campo, que vivem em um contexto letrado e participam disso, que vivem em um 

contexto letrado, mas que não participam desse contexto ou mesmo que não têm um 

único livro, gibi ou revista em casa e os únicos materiais de leitura e escrita a que 

dispõem são aqueles disponibilizados pelas escolas e professoras. 

 Algumas professoras trabalham ainda com um livro de alfabetização (Primeiros 

textos), doados pela escola/MEC. Conforme as observações realizadas, as atividades 

que foram desenvolvidas a partir dos livros não despertam o interesse dos alunos e 

alunas, que geralmente conversam muito durante as aulas. Também algumas leituras 

feitas por algumas professoras são contos em que as histórias são muito resumidas, o 

vocabulário é simplificado e os textos nos pareceram sem suspense e sem emoção. 

  Saberes mobilizados pelas professoras alfabetizadoras 

A prática docente exige ação e decisão o tempo todo. Os professores e as 

professoras precisam mobilizar diferentes saberes para agir e decidir com mais precisão. 

Percebemos nas práticas docentes analisadas que saberes importantes precisam ser 

incorporados. Os conhecimentos propostos pelo Programa e que acreditamos ser 

importantes não estão totalmente presentes no trabalho das professoras, ou melhor, 

estão quase totalmente ausentes, pois de dez itens apontados no Programa, apenas 

alguns foram claramente identificados na prática das professoras. Outros muito 

importantes e decisivos para o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita não foram 

mobilizados por elas no período em que lá estivemos. Vejamos (BRASIL, 2001, p. 17): 
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a) Quanto a “encarar os alunos como pessoas que precisam ter sucesso em suas 

aprendizagens para se desenvolverem pessoalmente e para terem uma imagem positiva 

de si mesmos, orientando-se por esse pressuposto”, não temos muito a afirmar em 

relação à fala das professoras. Falavam sobre isso, apontavam esse conhecimento, 

validando-o. Porém, na transposição didática dessa competência, que implicam os itens 

seguintes (pelo menos do item “b” ao “h”), esse conhecimento não se fez presente. A 

justificativa para nossa afirmação estará no comentário dos referidos itens. 

b) Falamos no decorrer desse texto que as professoras não deram conta de 

“desenvolver um trabalho de alfabetização adequado às necessidades de aprendizagem 

dos alunos [...]”, embora, acreditassem, no plano do discurso, que todos são capazes de 

aprender. 

c) Esse item, “reconhecer-se como modelo de referência para os alunos: como 

leitor, como usuário da escrita e como parceiro durante as atividades”, enquanto 

conhecimento reconhecido hoje como fundamental para a formação leitora e escritora 

das crianças, foi, de certo modo, atendido. As professoras mobilizaram esses saberes, 

pois fizeram leituras para as crianças, desempenharam o papel de escribas em algumas 

situações de escritas e foram parceiras durante as atividades. O problema observado foi 

que se, principalmente, os conhecimentos referentes aos itens “b”, “d”, “e”, “f”, “g” e 

“h” não forem mobilizados, este, desse item, estará enfraquecido. 

d) Neste caso, “utilizar o conhecimento disponível sobre os processos de 

aprendizagem dos quais depende a alfabetização, para planejar as atividades de leitura e 

escrita”, o PROFA não é esse conhecimento, mas tratou desse conjunto de 

conhecimentos necessários para alfabetizar: tratou da psicogênese da língua escrita – 

como se aprende – e apresentou propostas para, a partir daí avançar para o como 

ensinar. Ao que parece as professoras ainda não mobilizam todo esse conhecimento em 

suas práticas pedagógicas. 

e) “Observar o desempenho dos alunos durante as atividades, bem como as suas 

interações nas situações de parceria, para fazer intervenções pedagógicas adequadas” 
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foram conhecimentos parcialmente mobilizados. Observar, elas observam, mas quanto 

às intervenções adequadas, o trabalho precisa avançar. 

f) “Planejar atividades de alfabetização desafiadoras, considerando o nível de 

conhecimento real dos alunos” e; 

g) “Formar agrupamentos produtivos de alunos, considerando seus conhecimentos e 

suas características pessoais” foram conhecimentos, com raras exceções, bem distantes 

da prática das professoras alfabetizadas observadas. Ficou a impressão de que, na 

concepção de uma das professoras, para formar agrupamentos menos burocráticos seria 

necessário mais que um mês de aula. O diagnóstico de escrita realizado não foi 

considerado para esse fim. 

h) Quanto a “selecionar diferentes tipos de texto, que sejam apropriados para o 

trabalho”, podemos inferir que as professoras fazem uso parcial desse conhecimento, já 

que a diversidade textual, até aquele momento do ano letivo, não se fez muito presente. 

O fato de trabalhar com textos com uma linguagem resumida nos possibilita inferir que, 

na concepção das professoras, deveria simplificar para que as crianças pudessem 

compreender, ou seja, não dando ênfase ao objeto de conhecimento da alfabetização – a 

língua escrita, com suas características e sua diversidade. 

i) Estes “instrumentos funcionais de registro do desempenho e da evolução dos 

alunos, de planejamento e de documentação do trabalho pedagógico”, exceto pelo 

caderno de planejamento de algumas das professoras, não foram identificados. Existe no 

CBA um relatório a ser preenchido bimestralmente, mas não garante, para efeito de 

planejamento e re-planejamento do trabalho didático de sala de aula, a funcionalidade 

necessária. É mais para cumprir uma norma burocrática, no dizer de algumas 

professoras. 

j) Quanto ao item “responsabilizar-se pelos resultados obtidos em relação às 

aprendizagens dos alunos”, pensamos que, querendo ou não, as professoras acabam 

sendo responsabilizadas. Mas foi possível perceber que as mesmas se sentem 

responsáveis pela aprendizagem. Sabem que depende muito delas. E é aqui que, 
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enquanto Universidade, também precisamos nos responsabilizar. Somos formadoras de 

professoras, que não podem responder sozinhas pela não aprendizagem dos alunos e das 

alunas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos neste estudo verificar o impacto do PROFA, descrevendo os saberes 

docentes mobilizados na prática pedagógica das professoras que cursaram o Programa. 

Arriscaremos-nos a fazer algumas considerações gerais e, como a realidade nunca é 

apreendida em sua totalidade, deixaremos também algumas dúvidas que foram 

suscitadas a partir dos estudos desenvolvidos. 

Pelos dados descritos, o PROFA estendeu-se de 2002 a 2005 no município de 

Vilhena, e que as professoras, em sua maioria, cursavam o Programa paralelamente ao 

curso de Pedagogia e já eram professoras antes de iniciarem os dois cursos de formação, 

um de formação inicial (Pedagogia) e o outro de formação continuada (o PROFA).  

Percebemos que a intenção do PROFA era aprofundar conhecimentos teóricos e 

práticos em relação ao como se aprende e como se deve ensinar a leitura e a escrita, o 

que talvez não tenha se caracterizado pelo fato das professoras cursarem o PROFA 

paralelamente com a graduação. Isso porque, se ainda não haviam construído na 

graduação os conceitos básicos, também o PROFA não pode aprofundar, visto que tanto 

em um como no outro esse conhecimento se caracterizava como formação primeira 

(aprendendo algo pela primeira vez). 

Outra hipótese é a de que, como já tinham uma experiência prática enraizada 

ficou mais difícil abandoná-la por algo novo, já que as crianças na sala não podiam 

esperar a professora compreender um processo para depois ensiná-las. Sabemos que a 

sala de aula não pode esperar o que implica no fato de que abandonar práticas, 

concepções já consolidadas é mais difícil que aprender algo novo, que ainda não se 

conhece uma forma de fazer. Todas as professoras, ao iniciarem o PROFA, já tinham 

alguns anos de experiência no magistério. Neste sentido, é possível dizer que 

geralmente não abandonamos uma hipótese se outra ainda não foi construída de forma 

satisfatória. Ficamos em um período de transição. 
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Também, pelos dados registrados, não podemos dizer que o tempo de atuação da 

professora alfabetizadora garanta uma prática docente mais qualificada. Talvez, não o 

tempo, mas a vontade de mudar a partir de um desconforto, é que poderá fazer a 

diferença entre o saber cotidiano e o saber científico.  

De modo geral, observamos que os objetivos do PROFA não foram de todo 

assimilados pelas professoras alfabetizadoras, visto que as principais temáticas 

enfatizadas pelo Programa não fazem parte, de forma autônoma, de suas práticas, tais 

como: diagnóstico de escrita, planejamento adequado considerando-se a elaboração de 

uma rotina semanal que contemple a intenções educativas e coordene a organização do 

tempo, do espaço, dos materiais pedagógicos, com atividades distribuídas nas diferentes 

modalidades organizativas (atividades permanentes, seqüenciadas, independentes, de 

sistematização e projetos) e que possibilite - por isso mesmo - boas intervenções 

pedagógicas e, dentre elas, a formação de agrupamentos produtivos. 

Assim, sem muitas respostas, deixamos algumas questões que nos ocorreram 

durante o trabalho de análise de dados: o que aconteceu, de fato, na formação dessas 

professoras alfabetizadoras que não possibilitou que as mesmas construíssem e 

aprofundassem, de forma mais significativa com impactos na prática pedagógica 

conhecimentos disseminados do PROFA? Como o Programa acompanhou a formação 

dessas professoras em suas salas? Durante o desenvolvimento do programa, as 

professoras foram acompanhadas e orientadas em suas práticas de sala de aula? Como 

se deu esse acompanhamento? O programa garantiu e possibilitou um apoio pedagógico 

por parte da gestão na escola para auxiliar as professoras no processo de planejamento e 

ensino? Talvez essas respostas nos ajudassem a compreender o porquê desse 

distanciamento entre o que foi estudado e o que as professoras realmente conseguem 

fazer em sala de aula. 

Ressaltamos que, algumas professoras, mesmo que uma minoria, lutam todos os 

dias para fazer da escola um espaço alegre e aprendente, onde as crianças sejam 

respeitadas em seus saberes. Professoras que, a cada avanço de seus alunos e alunas 

alegram-se e emocionam-se. Isso é o que precisamos: de professoras humanas e que na 

intenção humanizadora, humanizam-se também, a cada dia. 
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Este estudo tem por finalidade refletir e compreender os aspectos subjetivos e a 

influência do afeto no desenvolvimento da aprendizagem, onde a Psicopedagogia se fez 

presente com seu olhar, escuta e ação efetiva, apresentando um estudo de caso, 

desenvolvido na Clínica de Psicopedagogia da Unifieo, com um grupo de pré-

adolescentes com histórico de fracassos escolares e dificuldades de aprendizagem. 

Este estudo também apresenta alguns aspectos do processo de aprendizagem, 

contendo suas teorias facilitadoras e problemáticas envolvidas; procurando ressaltar a 

importância das questões emocionais, em que tem relevância o afeto/afetividade como 

um dos fatores essências, parte integrante do aprender e da formação da personalidade 

do indivíduo. 

Os principais questionamentos são: qual a intersecção, em que aspectos se 

assemelham essas histórias de fracasso escolar? E qual o papel do afeto (ou falta dele) 

no desenvolvimento cognitivo? 

Os sujeitos com problemas de aprendizagem apresentam restrições, fraturas e 

inibições em suas produções simbólicas, em concretizar atividades gráficas de leitura e 

escrita, a considerar que uma das articulações entre o mundo interno e externo se dá 

através da linguagem. 

O afeto também proporciona interação com o meio, quando busca o prazer e se 

transforma em interesse. 
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“Equilíbrio e estrutura são os dois aspectos           

complementares de toda organização do pensamento”. 

(PIAGET, 1.970; 213). 

 

Hoje, sabemos que interação passa pelo desenvolvimento do afeto, do 

sentimento, da inteligência e do conhecimento cognitivo e ainda pelos aspectos 

simbólicos, psicomotores e sócio-afetivos, de forma a criar estruturas de pensamento. A 

não interação promove o sintoma. 

O sintoma no corpo é essencialmente uma dimensão simbólica e é nesse campo 

que atua a Psicopedagogia. 

Ao assumir papel tão relevante na renovação fundamental e resignificação do 

“eu” de cada paciente, na busca da transformação e superação das dificuldades e do 

reencontro com o prazer de aprender o papel do Psicopedagogo se torna imprescindível 

na reconstrução do indivíduo, e o despertar da emoção e afetividade. 

A emoção deve ser entendida como uma ponte que liga a vida orgânica à vida 

psíquica; o elo necessário para a compreensão da pessoa por completo. 

Uma visão que concebe a aprendizagem como atividade de interação social, 

considera um sistema funcional completo, com funções psicológicas como: atenção, 

memória, linguagem, pensamento, emoção e sentimento; funções que se interrelacionam 

em conexões complexas com modalidade constante em sua estrutura no decorrer do 

desenvolvimento e atividade. 

 

Estudo de Caso 

 

Este estudo é um recorte do percurso de diagnóstico e intervenção 

psicopedagógica, realizado na Clínica de Psicopedagogia da Unifieo, com seis 

estudantes, pré-adolescentes da Rede Pública de Ensino do município de Osasco 

A pesquisa delineou-se como um estudo de caso, envolvendo o olhar, escuta e 

ação psicopedagógicas. 



 
 

 

Foi importante a transformação dos conflitos em instrumentos de construção 

através das reflexões e externalizações dos sentimentos, emoções, valores e afetos que 

propiciam uma melhor compreensão do eu e do outro, com quem interagem. 

Partindo do pressuposto que não existe aprendizagem meramente cognitiva, pois 

não se deixa os aspectos afetivos que compõem a personalidade de fora da interação 

com o objeto de conhecimento, este trabalho se permeou pelo afeto, através do gesto, do 

olhar, da palavra e todos os sentimentos que ilustram a afetividade presentes na ação. 

 

“Temos a contínua necessidade de captar o sentido dos nossos mundos 

interior e exterior, de encontrar o significado, e de agir de acordo com 

eles”. (CAPRA, 2002; 96). 

 

A partir dessa idéia, nos encontros aqui relatados, foram aplicados Testes 

Projetivos com o objetivo de compreender as diferentes linguagens, utilizadas pelos 

pacientes para expressar seus sentimentos em relação a si mesmos, à família, ao meio 

que vivem e em relação à aprendizagem. 

 

Foram aplicadas Provas Piagetianas para saber como ocorre o desenvolvimento 

do processo cognitivo nos sujeitos envolvidos neste trabalho, Desenho da Família e 

Desenho da Família Cinética. Para complementar a investigação diagnóstica, foi 

realizada Anamneses ou relatos das famílias sobre suas histórias e como se vêem. Ao se 

completar todas as provas diagnosticadas e após análise, foram fechadas modalidades de 

aprendizagem, entendidas como “molde relacional que cada sujeito utiliza para aprender 

na organização dos aspectos conscientes, inconscientes, pré conscientes da ordem da 

significação, da lógica, da simbólica, da corporeidade e da estética“ (FERNANDES, 

2007:79). 

 

O grupo mencionado neste relatório é composto por seis pacientes, com idades 

entre oito e doze anos, cuja queixa principal, comum a todos, é a dificuldade de 

aprendizagem formal. Durante as sessões realizadas para diagnóstico, configurou-se 



 
 

 

uma turma heterogênea e relativamente agitada, que cumpriu, com algumas 

dificuldades, as solicitações feitas pela terapeuta, pois alguns de seus membros não têm 

clareza das dificuldades que os trouxeram. 

 

 V. R. 8 anos - Apresenta dificuldades no desenvolvimento do processo de 

aquisição da leitura e escrita; imaturidade e fala infantilizada. Vive em uma 

família com estrutura formal. 

 C. H. 8 anos - Apresenta no desenvolvimento do processo de aquisição da 

leitura e escrita, apresenta introspecção e falta de limites. Pouco se relaciona 

na escola ou com as crianças não abrigadas. Apresenta problemas na fala. Vive 

em abrigo mantido pela Prefeitura em parceria com uma Associação 

Beneficente no interior de São Paulo. 

 F. P. 8 anos - Apresenta dificuldade no desenvolvimento do processo de 

aquisição da leitura e escrita, apresenta também dispersão, desatenção e falta 

de limites. É copista, não lê e nem escreve. Apresenta problemas na fala. Vive 

em abrigo mantido pela Prefeitura em parceria com uma Associação 

Beneficente no interior de São Paulo. 

 P. H. 9 anos - Tem desinteresse pelas atividades escolares. É introspectivo e 

apresenta dificuldade de relacionamento e agressividade com crianças. Não 

possui amigos. Apresenta também falta de limites. Vive com a mãe e avós, 

soube quem é o pai recentemente. 

 R. V. 12 anos - Apresenta desinteresse pelas atividades escolares e falta de 

limites. Vive em uma família com estrutura formal. 

 H. M. 9 anos - Apresenta dificuldades no desenvolvimento do processo de 

aquisição da leitura e escrita. Problemas na fala. Vive em abrigo mantido pela 

Prefeitura em parceria com uma Associação Beneficente no interior de São 

Paulo. 

 

Foram aplicados os seguintes testes: 



 
 

 

 

Essência, Teste da Família, Teste da Família Cinética, Teste do Aprendente, 

Sondagem da Escrita, Hora do jogo Psicopedagógico, Bender e Provas Piagetianas. 

O primeiro desafio foi estar frente a frente a um grupo de seis grandes pares de 

olhos atentos, depositando nas sessões de psicopedagogia a esperança de “ficar 

inteligente”. 

Neste grupo de pacientes em que as modalidades de aprendizagem se mesclam 

em hipoassimilação, hipoacomodação e hiperacomodação há histórias de abandono e 

rejeição, identificando o principal conflito. 

Em função das modalidades de aprendizagem e a ação de intervenção foi 

programada com atividades de contato com o objeto, como argila (castração anal), tinta, 

pintura-a-dedo, massa de modelar e colagem. 

Para estimular a criatividade a intervenção procurou possibilitar jogos 

dramáticos, psicodrama na brinquedotéca e caixa de areia. 

Para estimular os esquemas, aquarelas e jogo de rabisco e para facilitar a 

internalização dos esquemas as atividades que trabalharam com regras e limites. 

 

Prova da Família 

 

Objetivo: Investigar como se dá a relação entre os membros da família como um entre 

os membros da família como um todo, e individualmente. 

Consigna: Hoje vocês vão desenhar uma família.  

Material: Papel Kraft, lápis grafite e coloridos, canetas hidrográficas coloridas, régua e 

borracha.  

Execução: A pergunta sobre o que iria ser feito, surge enquanto o papel Kraft ainda 

estava sendo fixado.  

Após a pergunta e dada a consigna  

 

P.H., imediatamente disse que iria desenhar-se e a uma menina. No desenvolvimento da 

tarefa, mudou de idéia e disse que não desenharia mais a menina, entretanto, ao 

desenhar três pessoas, fez um menino, uma menina e outro indefinido. “A dificuldade 



 
 

 

em representar as diferenças sexuais, pode indicar dificuldade na elaboração da 

castração, dificuldades de classificação.” 

       (Andrade, 1998; 82)  

P.H. ficou muito irritado quando Carlos começou a riscar seu próprio desenho e tentou 

apagar os riscos, como eram muitos, desistindo e bravo cruzou os braços. As 

representações do Paulo são pequenas, minuciosas e contidas, com detalhes. “Pacientes 

com este comportamento, pode ter dificuldades em lidar com limites, em estabelecer 

vínculos, em lidar com regras.” 

      (Andrade, 1998; 93) 

 

Modalidade de Hiperacomodação 

 

R. – Observou por pequeno período o que os demais integrantes do grupo planejavam 

ou diziam e pediu para desenhar separado, ao ser negado o pedido disse que ia fazer um 

céu. Começou com um sol enorme e nuvens também grandes. Ficou bastante tempo e 

cuidadoso fazendo o céu, parava vezes para observar os demais. Permaneceu o tempo 

todo com a borracha nas mãos e fez o uso dela, algumas vezes, demonstrando 

insegurança e dificuldade com a situação nova (tarefa em grupo).  

Quando o trabalho estava sendo finalizado pelo grupo, resolveram fazer um menino 

Punk, que está integrado as outras representações e em destaque. O esquema corporal 

possui extremidades com representação gestual (braços abertos).   

  

Modalidade de Hiperacomodação 

 

F. – Disse que não sabia desenhar e pegou vários lápis. Foi até o cesto de lixo apontar 

os lápis novos e ao ser questionado sobre a razão, disse não ter visto que eram novos. 

Não parava de andar em volta do grupo, sentava, levantava e não dava início a tarefa, 

mas continuava com os lápis nas mãos, demonstrando dificuldade de entrar em contato 

com o objetivo. Após aproximadamente vinte minutos, iniciou a atividade desenhando 

sol e nuvens, olhando o desenho de outro integrante do grupo. Esboçou duas pessoas e 

apagou, novamente fez duas pessoas incompletas e sem extremidades. Imagens de 

corpo impróprias, que nos remetem à castrações e sublimações que os adultos 

responsáveis por sua humanização (educação), deveriam ter lhe permitido adquirir.  

Quando o desenho estava sendo finalizado, usando régua, fez uma casa com antena, 

sobre as representações de outro integrante (Wellington).  

 

Modalidade de Hipoassimilação 



 
 

 

 

C. - Desenhou uma pessoa em esquema empobrecido, rudimentar, que pode ser 

indicativo de dificuldades relacionado ao desenvolvimento de período sensório motor e 

comprometimento do vínculo afetivo com a mãe. Ao parar de desenhar, no que parecia 

não terminado, começou a riscar em cima em várias direções, como se estivesse 

“apagando” com o lápis. Disse que iria fazer outra pessoa, mas não fez.  

Durante a atividade, em vários momentos tentou esconder (boicote) os materiais 

utilizados pelas outras crianças.  

 

Modalidade de Hipoassimilação 

 

V. – Observou um pouco e começou a fazer um sol e nuvens, desenhou o David, seu 

irmão, e algumas estruturas geométricas. Usou a borracha várias vezes e permaneceu 

com ela todo o tempo, demonstrando insegurança e dificuldades em lidar com o erro. 

Esboçou vários objetos representativos, não finalizando-os e não integrando a 

representação ao grupo.  

 

Modalidade de Hipoassimilação 

 

W. – Logo após a consigna, escolheu os lápis e começou a fazer uma tia, um tio e um 

carro para passear.  

As representações estão em tamanho maior que as de crianças, possuem extremidades, 

exceto, os pés na figura masculina, que não existem que pode significar dificuldade em 

contato com a realidade. Não apresentou dispersão e demonstrou organização e 

solidariedade em compartilhar os materiais.  

 

Modalidade de Hipoacomodação  

 

História – O pai e mãe foram viajar para a praia, de ônibus. Os tios ficaram cuidando 

das crianças e levaram elas passear de carro. Este relato só foi possível através de 

indagações como: quem é da família e quem é quem. R. iniciou a história e o P. 

finalizou, os demais concordaram.  

Análise: Pela analise dos dados podemos supor que a modalidade de aprendizagem do 

grupo é hipoassimilação e hiperacomodação.  

 

 



 
 

 

Prova da Família Cinética  

 

 Objetivo: Compreender como se dá o estabelecimento dos vínculos entre os membros 

da família.  

Consigna: Desenhem uma família fazendo alguma coisa.   

Material: Papel Kraft, lápis grafite e colorido, régua, caneta hidrográfica e borracha.  

Execução: No início desta prova, feita na segunda parte da sessão, em continuidade ao 

anterior, após consigna, reclamaram em ter que fazer outro desenho e perguntaram, se 

poderiam pintar ou jogar. Após a explicação sobre a importância de seguirmos a 

seqüência para conhecer as dificuldades de aprendizagem deles, aceitaram e deram 

início ao trabalho, pegando lápis. Foi dada a consigna novamente.  

O Paulo propôs fazer uma família cuidando das coisas cuidavam, respondeu: 

- Coisas da casa, limpar e arrumar. A reação do grupo de entusiasmo, mas também não 

discordaram, e iniciaram a tarefa.  

C. – ficou olhando os outros e depois de um tempo deu início ao que parece um menino 

e uma menina de mãos dadas. Ao ser questionado sobre o que faziam foi de que eles 

não faziam nada e não queriam fazer nada. Os seus esquemas são representações 

empobrecidas, em palitos, rudimentares, e figuras estáticas. Pegou outros lápis e 

borracha mudou de lugar início ao que seria uma outra representação, mas apagou. Pode 

representar insegurança e dificuldade em lidar com situações novas.  

 (Andrade, 1998)  

Modalidade de Hipoassimilação 

 

F. - Deu início ao seu trabalho, desenhando o que o Rafael fez no desenho anterior sol e 

nuvens. Disse que não sabia desenhar, mas após a insistência da terapeuta para que 

participasse, fez um menininho chorando, em esquema empobrecido e distante das 

demais crianças. Ficou por algum tempo brincando com os lápis, construindo formas 

geométricas, com olhar triste e distante. Pareceu ter perdido o ritmo durante o percurso. 

Ao ser perguntado por que o menino chorava, Felipe disse que não chorava e modificou 

o desenho colocando, linha e pipas e dizendo que o menino estava em casa empinando 

pipas.  

 

Hipoassimilação porque produziu dentro dos padrões que conhece.  

 

V. – Iniciou desenhando uma casa, um sol, garagem e carro, uma pessoa e uma 

vassoura. Pegou vários lápis réguas borrachas e construiu sua representação de forma 

desordenada, indo e voltando, incluindo traços sem aparente significado. A figura 



 
 

 

humana aparece em esquema empobrecido, pequena e em tamanho menor que a 

vassoura. Utilizou significativa, régua na produção e dentro da casa estão além da 

pessoa e a vassoura, o sol.  

“o que pode indicar um paciente muito ligado a padrões e esquemas já estabelecidos” 

(Andrade, 1998; 78) 

 

Modalidades Hipoassimilação e Hiperacomodação 

 

Pela repetição de esquemas, pela pobreza, de contato com o objetivo.  

 

R. – Foi o primeiro a começar efetivamente o trabalho, após ter surgido a idéia da 

família cuidando da casa. Disse que não gosta de limpar a casa e que faria uma piscina 

bem grande no quintal e iria por o tio, a tia e o menino nadando. Desenhou a piscina 

régua que está em destaque neste trabalho. Foi o que primeiro terminou a tarefa. 

 

Modalidade de Hiperacomodação 

 

P. – Neste trabalho, embora tenha dado a idéia, sua produção foi pequena, desenhou 

uma mulher com a vassoura na mão e enquanto desenhava, dizia que ia fazer um rodo, 

falando o que organizava em pensamento. Ficando irritado com os dois integrantes do 

grupo que estavam ao seu lado, “apertando-o”, desistiu de continuar a tarefa. É 

perceptível no Paulo uma irritabilidade, quando algo sai do seu controle como: rasgar a 

folha ao apagar, desenhos grandes de outra criança que “invade” seu espaço, a não 

disponibilidade do lápis de cor iria utilizar, entre outros. Foi também percebida uma 

discreta pressão digital “o que pode indicar, estado de rigidez e insegurança o que 

dificulta a aquisição de novos padrões de comportamento”. (Andrade, 1998; 78) 

 

Modalidade de Hipoacomodação, pela repetição de esquemas e pobreza de contato 

com o objeto de conhecimento. 

 

W. – Um ônibus com motorista e crianças. O ônibus possui rodas detalhadas e 

escapamento com fumaça, virado para cima, que estaria indo ao Mac Donald’s, que foi 

representado pela coluna vermelha com o M amarelo. Sua representação gráfica tem 

proporcionalidade e demonstra ter noção espacial.  

 

Modalidade de Hiperacomodação 

 



 
 

 

História – A família ia cuidar e limpar a casa e também ia para a piscina porque tinha 

sol e depois iam almoçar no Mac Donald’s. 

 

Conclusão 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de refletir e compreender os 

aspectos da subjetividade no processo de aprendizagem e a importância das relações 

afetivas como parte integrante do aprender e da formação da personalidade do 

indivíduo; e qual a intersecção entre os integrantes do grupo estudado. 

Para atingir esse objetivo foi necessário traçar conceitos de aprendizagem e de 

afeto, e de algumas teorias desenvolvidas para entendê-las. Foi necessário também 

apresentar alguns pressupostos teóricos da Psicopedagogia que delineou, com olhar e 

escuta próprios, o estudo diagnóstico e a intervenção psicopedagógica. 

Na busca de compreender a subjetividade, constituída pelo desejo de saber e a 

demanda de conhecimento, através da linguagem que é a representação do desejo, que 

por sua vez é a simbolização; a análise das provas e testes aplicados individualmente e 

coletivos, mostraram um grupo heterogêneo do ponto de vista do desenvolvimento do 

raciocínio lógico. 

O desenvolvimento das operações lógicas podem não ocorrer no tempo esperado 

por maturação tardia de conexões nervosas, o que resultaria em uma diferenciação dos 

esquemas sensório-motores, podem também não ocorrer por falta de estímulos e de 

“referências”. 

 

“o interesse verdadeiro surge quando o eu se identifica com 

uma idéia ou objeto e encontra neles um meio de expressão e 

eles se tornam um alimento necessário à sua atividade”. 

(PIAGET, 1.934; 162). 

 

Ao citar referências e interações, temos que pensar primeiramente em família, 

pois na vida familiar ocorrem as primeiras experiências significativas do sujeito. 

A família consiste em uma matriz psico-social para o desenvolvimento de seus 

membros, como explica Fernandez (1.992; 30) “o problema de aprendizagem não está 



 
 

 

na estrutura individual, mas na rede particular de vínculos familiares que se entrecruzam 

com uma também particular estrutura individual”. 

No grupo estudado todos “se desenham” desconectados de outros indivíduos, 

principalmente quando os identificam como família, as histórias e anamneses (quando 

possíveis) confirmam que três pacientes não foram desejados ou sequer esperados. 

Piaget argumenta que a base para o intercâmbio social é a reciprocidade de 

atitudes e valores entre a criança e os outros, o que leva a valorizar o outro. 

O passado afetivo representado na memória, assim como o presente, pode levar 

a decisões afetivas diferentes de uma consciência apenas dos sentimentos presentes. 

A autonomia cognitiva e afetiva surge da auto-regulação. A construção do 

conhecimento, assimilação e acomodação, é um ato de regulação e autonomia. 

Ao longo deste estudo o grupo assumiu uma especial importância, entre 

oscilações de altos e baixos níveis de motivação, tanto individual como no grupo. 

À medida que o processo de diagnóstico e intervenção foi progredindo os 

integrantes do grupo, se manifestavam com mais confiança e entusiasmo. Em alguns se 

acentuou a necessidade de um acompanhamento mais próximo com a terapeuta, com 

sugestões e caminhos alternativos. 

Caminhos alternativos para garantir um trabalho satisfatório. 

É importante considerar que o grupo possui uma capacidade crítica sobre o 

desenvolvimento de seus trabalhos, no entanto, a autonomia depende das circunstâncias 

que envolvem o processo. Nesta perspectiva deve-se ressaltar que à medida que o 

processo avançava, evoluía a organização e a representação individual e coletiva. 

A interação passou a ocorrer naturalmente, na divisão dos materiais e limpeza, 

organização e execução das atividades. 

Não citado até aqui, entretanto permeando todo o estudo e o desenvolvimento do 

trabalho prático, esteve o não dito, o que é e o que dá sentido, o afeto. 

 

“a perda da capacidade de ser afetivo é uma das 

características da criança carente; mais velha, a qual do ponto 

de vista clínico, demonstra uma tendência anti-social e é em 

potencial candidata à delinqüência”. (WINNICOTT, 1.993). 



 
 

 

 

Neste sentido, apresento a limitação do estudo, pela impossibilidade de 

observação e continuidade de um processo dialético de aprendizagem com afeto, em 

crianças que estão no início da adolescência. 

Desejo que futuros estudos, falem de afeto/afetividade, que de certa forma é falar 

da subjetividade e complexidade da vida humana. 

Espero que através deste trabalho da Psicopedagogia que possibilitou produção 

simbólica a todos os integrantes do grupo, tenham ampliado suas relações com o mundo 

e o início da recuperação do desejo de aprender. 
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Introdução 

  A constituição social da condição humana pressupõe a mediação de um outro. 

Para Angel Pino (2005), além do nascimento biológico, é necessário considerarmos 

também o nascimento cultural, que efetivamente apresenta a possibilidade de nos inserir 

nesta condição. Na teoria histórico-cultural de Vigotski
1
 (1991), o conceito de mediação 

ocupa um lugar de destaque, pois o desenvolvimento humano ocorre por meio do 

processo em que o mundo passa a ser significado pela criança, que vai se tornando um 

ser cultural, a partir das interações estabelecidas com o outro. A relação do homem com 

o mundo não é direta, mas essencialmente mediada, necessitando da presença de um 

elemento mediador, sendo a linguagem o signo principal. A significação medeia este 

processo, sendo o outro o detentor das inúmeras configurações de significação. 

Para a perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento é concebido como o 

movimento de apropriação de formas culturais mais elaboradas de atividade, sendo que 

o funcionamento psicológico só pode ser entendido em suas dimensões individual e 

social. Nos estudos de Vigotski, a mediação ocorre por meio dos instrumentos ou 

ferramentas e dos signos. As funções psicológicas como memória, atenção e percepção, 

inicialmente têm um funcionamento não mediado e, com o emprego dos signos, 

alteram-se qualitativamente, configurando-se como funções superiores ou culturais.  

Entretanto, a apropriação do mundo cultural só pode acontecer pela participação 

do outro, primeiramente explícita, com gestos, palavras e ações com significação para o 

outro e que, posteriormente, adquirirão significação para a própria criança. 

Posteriormente, essa presença torna-se também implícita, sob a  forma de livros, filmes, 
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 Optamos aqui pela utilização da grafia Vigotski, em português, como tem ocorrido nas traduções mais 

recentes do russo para a nossa língua.  
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músicas etc. Partindo da afirmação de Pino (2005:53), de que ―a  humanização do 

indivíduo confunde-se com o processo de apropriação dessa cultura‖, o âmbito escolar 

apresenta-se como fórum privilegiado para que aconteça esta apropriação e, o professor, 

como singular agente mediador deste processo.  

 

A mediação cultural 

Pino (2005: 35) ressalta a inovação trazida por Vigotski à psicologia, ―fazendo 

da cultura
2
 a categoria central de uma nova concepção do desenvolvimento psicológico 

do homem.‖ Com a introdução desta categoria, ocorre uma mudança qualitativa no 

debate da psicologia acerca do desenvolvimento humano, com o rompimento da visão 

naturalística sobre o homem.  

Ao longo da história, ao produzir cultura a espécie se humanizou, o que significa 

que humanizar-se é apropriar-se da cultura. Na progressiva inserção da criança neste 

universo, a arte mostra-se imprescindível vetor de desenvolvimento e aprendizagem, 

especialmente no que se refere à constituição das funções psicológicas superiores. 

Entretanto, sabemos que, para muitas crianças, o acesso à cultura de modo mais 

ampliado só é possível na escola (Almeida, 2001). No caso da escola pública, esta 

constatação nos faz pensar na imensa responsabilidade de docentes, diretores e gestores 

destas instituições no sentido de proporcionar oportunidades para que estudantes 

possam efetivamente se apropriar do imenso cabedal de conhecimentos produzidos pela 

civilização.  

Considerando aqui o recorte da formação docente, há alguns elementos 

fundantes para que o professor realmente consiga não apenas ensinar, mas auxiliar o 

aluno neste processo de apropriação cultural. É necessário que haja um cuidado especial 

com esse conteúdo, que compreenda um potente referencial teórico, envolvendo as 

diferentes linguagens artísticas, e tópicos como história da arte, por exemplo. A 

polêmica cisão entre arte erudita e arte popular, estética e fruição também são searas 

pelas quais o docente precisa transitar, pois são temas caros ao campo da cultura. 

Valorizar as atividades e manifestações trazidas pelos alunos para a sala de aula é 

condição fundamental para que estes respeitem e abram-se para apreender conteúdos 

diversos daqueles presentes em seu dia-a-dia. 
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Mas é imperativo nos lembrarmos de que o professor só pode apresentar e 

ampliar o universo cultural do estudante se ele mesmo tiver acesso a um amplo 

repertório e mostrar interesse pessoal genuíno neste tipo de conteúdo. Somente desta 

forma é que a aprendizagem pode fazer sentido para o aluno. Oferecer condições 

materiais concretas de apropriação do patrimônio cultural é requisito imperioso para a 

humanização plena de todos aqueles que constituem o cotidiano de nossas escolas.  

Para um aprofundamento destas questões, apresentarei parte da pesquisa 

intitulada Repercussões do repertório cultural de professores da educação básica de 

Uberlândia (MG) nas suas práticas pedagógicas, realizada nos anos de 2005 e 2006
3
.  

 

A pesquisa  

As práticas culturais que professores vivenciam fora da escola, ao longo de suas 

vidas, também constituem os saberes docentes expressos em suas práticas pedagógicas. 

Ao compreendermos a escola como lugar de produção de culturas, e docentes e alunos 

como produtores e produtos destas culturas, discutimos nesta pesquisa se e como 

experiências da vida em sociedade repercutem nas práticas educativas de professores da 

educação básica, interrogando: as culturas produzidas na e para a escola dialogam com 

as culturas de referência de alunos e professores? Como ocorre este diálogo? O que 

pode impedi-lo ou facilitá-lo? O problema foi investigado em duas perspectivas: 

quantitativa e qualitativa.  

Num primeiro momento, trabalhamos dados gerados a partir de informações 

recolhidas por meio de questionário com questões abertas e fechadas de uma e múltipla 

escolha, respondidos por professores de escolas municipais e estaduais de educação 

infantil, ensino fundamental e médio de Uberlândia (MG). Tais dados foram 

estatisticamente analisados, e os resultados subsidiaram um segundo bloco de 

construção de informações, desta vez por meio de entrevistas com os sujeitos. 

Na análise, abordamos as relações entre cultura e educação, sobretudo a 

interlocução e negociação de sentidos resultantes do confronto de repertórios culturais 

distintos — de professores e alunos. Tivemos como objetivo introduzir no debate sobre 

formação de professores e as suas práticas pedagógicas elementos que — supomos — 

pudessem contribuir para que as práticas escolares sejam repensadas/reinventadas, 

                                                 
3
 A pesquisa foi financiada pelo CNPq e coordenada pela Profa. Dra. Célia Maria de Castro Almeida, da 

UNIUBE, que desenvolveu a investigação também em Uberaba. A equipe contou ainda com a Profa. Dra 

Ana Maria F. de Camargo, da mesma instituição. 
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buscando um diálogo maior entre as diferentes culturas que se expressam no cotidiano 

da vida escolar. Acreditamos que a interpretação dos resultados da pesquisa temática 

poderá levar à compreensão de como se constituem os saberes de professores na 

interação de seus repertórios culturais com os de seus alunos e alunas, e à compreensão 

dos modos como esses saberes orientam suas práticas pedagógicas.  

 

Referências culturais e processos de formação profissional 

A discussão sobre referências culturais de professores e suas práticas 

pedagógicas nos leva à problemática da formação docente. Nela há de se considerar 

como estes constituem sua subjetividade profissional: quais são as formas de 

apropriação e internalização das dimensões teóricas e as práticas referentes à sua 

profissão e como são construídas, pois acreditamos que o modo como constituem suas 

identidades — na vida profissional ou pessoal — tem impacto sobre suas práticas 

docentes. 

Segundo Fontana (2000), a subjetivação profissional se refere ao modo de 

apropriação e internalização das dimensões teórico-práticas relativas à profissão e 

construídas pelo sujeito ao longo de sua vida. Em sala de aula, professores atuam 

conforme modelos internalizados, nem sempre conscientes, que foram construídos tanto 

por meio de suas experiências como estudante, ao longo da escolarização, quanto, 

posteriormente, já no exercício da profissão, por meio do contato com seus colegas.  

Para a teoria histórico-cultural (Vigotski, 1991) é na relação com o outro que nos 

constituímos; sendo assim, é também nesta relação que um professor torna-se professor, 

por meio das interações tecidas ao longo de sua história de vida. E, ainda, nas e pelas 

interações conhece, experimenta e organiza sua prática, os inúmeros detalhes que 

configuram as relações entre professor-aluno e outros aspectos que constituem a aula 

propriamente dita, a sala de aula e a escola, considerando-se também a educação de 

modo geral e as políticas públicas que regulamentam as atividades educacionais. Assim, 

na relação com os diversos outros: professor, aluno, família, sociedade, conhecimento, o 

educador constrói o seu ser/fazer/saber docente, forma e é formado dialeticamente em 

suas relações, em uma dinâmica interativa.   

As experiências pedagógicas concretas vivenciadas como estudante e como 

docente, bem como todas as experiências relacionadas à aprendizagem igualmente vão 

formando um arcabouço que embasa as ações pedagógicas. Mas é imprescindível 

salientar que na constituição da subjetividade profissional, currículos acadêmicos são 
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apenas parte de um amplo espectro de conhecimentos que contribuem para a formação 

docente.  

Entendemos que outras experiências, além daquelas relacionadas com a 

educação escolar (como discente ou docente), concorrem para a constituição da 

subjetividade do profissional professor e contribuem para definir modelos de ensino 

internalizados; também acreditamos que professores levam para a sala de aula um 

repertório cultural que interfere diretamente no modo como ensinam, na seleção de 

recursos didáticos, na proposição de atividades para discentes; um repertório que se 

ancora em práticas culturais referentes a atividades de lazer, tais como leitura, 

programas de tevê, filmes, concertos etc., promovidas pela família, por diferentes 

instituições educativas, como também pela escola e pela igreja, ou oferecidas pelo meio 

ambiente sociocultural, a exemplo da produção midiática. O fato é que todos somos 

formados não apenas pela educação escolar e pelos intercâmbios ocorridos no ambiente 

profissional; também pelos meios de comunicação de massa, pelo currículo cultural e 

pela pedagogia vendida na mídia. 

Um fator que interferiu mais na educação escolar a partir da última década do 

século XX são os meios de comunicação, por transformarem radicalmente o papel do 

professor como transmissor de conhecimento (Esteve, 1995). Mas os baixos salários, 

que os condenam a jornadas duplas ou triplas e os impossibilitam de ter acesso a bens 

culturais em suas mais diferentes formas de expressão, os fragilizam ante a 

heterogeneidade social, econômica e cultural de alunos; ao mesmo tempo, os impedem 

de fazer frente às novas exigências (im)postas à profissão de docente aqui mencionadas. 

Conhecer as práticas culturais de professores da educação básica poderá facilitar 

a compreensão da mediação oferecida aos estudantes no espaço escolar.  

 

Metodologia 

 A pergunta norteadora desta pesquisa foi : qual é o repertório cultural de 

professores/as que atuam em escolas públicas de educação básica em Uberaba e 

Uberlândia? Buscamos verificar também  como se constituiu este repertório, se este 

expressava-se na cultura da escola e se relacionava com os repertórios culturais de 

alunos.   

O projeto de pesquisa teve como objetivo investigar a extensão e qualidade do 

repertório cultural de docentes da educação básica de Uberlândia (MG). Para tanto, 

outros objetivos foram estabelecidos, como o mapeamento e a análise das práticas 
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culturais de professores e a  repercussão do repertório cultural em suas práticas 

pedagógicas, motivando suas experiências docentes e transformações profissionais.  

A pesquisa compreendeu as seguintes atividades: pesquisa bibliográfica e 

documental, construção e aplicação de questionário;  tratamento estatístico e análise das 

informações recolhidas em questionário; devolução dos resultados tabulados e 

analisados às escolas;  seleção de sujeitos para entrevista; entrevista; transcrição e 

edição das entrevistas e análise de todo o conjunto de dados (quantitativos e 

qualitativos). 

O inventário do repertório cultural dos professores/as foi feito por meio de 

questionário com nove questões ― algumas abertas e outras fechadas de múltipla ou 

única escolha ― organizadas em dois grupos: a) dados pessoais e b) informações sobre 

práticas culturais — leitura, música, dança, teatro, cinema, artes plásticas, esportes e 

lazer.  

As informações obtidas através dos questionários foram submetidas a um 

tratamento estatístico, com auxílio do software Statistical Package for Social Science 

(SPSS).  

Com base nas observações e na análise das respostas dadas ao questionário, 

foram elaborados roteiros específicos para cada um dos subprojetos, de forma a 

obtermos, nas entrevistas, informações complementares às obtidas no questionário. Em 

Uberlândia, 54 professores responderam ao questionário e foram entrevistados 16, nas 

próprias escolas em que estes lecionavam.  

 

Conhecendo os professores de Uberlândia e suas práticas culturais 

Entendendo que a constituição do professor se dá por meio de um processo 

contínuo, consideramos importante compreender a identidade de professores/as da 

educação básica de Uberlândia, cidade localizada no Triângulo Mineiro. Para tanto, 

buscamos levantar dados relativos à individualidade destes professores, à sua formação 

escolar, inserção na vida em sociedade, bem como sobre suas experiências 

socioculturais. neste recorte, destacaremos as experiências culturais.  

Tivemos uma proporção de 88,2% de mulheres e 11,8% de homens 

participantes. Destes, 64% atuam no Ensino Fundamental, 14,1% na Educação Infantil e 

21% no Ensino Médio. Com relação à faixa etária, a maioria (43,7%) são professoras 

com idade entre 40 e 49 anos; os homens são 34,4%. O segundo maior número de 



 

 

7 

professores se concentra na faixa etária que vai dos 31 aos 39 anos: são 25% homens e 

24,6% mulheres.  

Entre aqueles que atuam no ensino fundamental (5ª a 8ª) e médio, estão 

representados em maior número os que lecionam Matemática (15,6%), Língua 

Portuguesa (14,5%), História (10,5%), Geografia (8,7%), Educação Física (8,7%) e 

Educação Artística (7,2%); representantes das demais disciplinas e dos que ensinam 

dois ou mais componentes curriculares somam 65,2%. 

Quanto ao nível de escolaridade, a porcentagem dos que completaram o ensino 

superior não varia muito entre homens e mulheres: 34,8% e 32,7%, respectivamente. 

Muitos ― 40,6% mulheres e 39,1% homens ― também concluíram curso de 

especialização. Há mais mulheres com ensino superior incompleto (11,8%) do que 

homens (5,8%), e 6,2% delas possuem somente o ensino médio/magistério. Entre os 

homens, 2,9% têm o título de mestre e 7,2% estão cursando o mestrado. Neste nível de 

ensino, as porcentagens relativas ao grupo de mulheres são insignificantes.  

Se entendermos que as diferentes formas de expressão artística são parte do 

patrimônio cultural da humanidade, necessário é que integrem o currículo escolar, pois 

―[...] se a escola é concebida como centro de formação, é esperado que as atividades 

ligadas à cultura, como música, literatura, teatro, cinema, entre outras, sejam partes 

importantes do processo educativo‖ (Perfil, 2004, p. 87).  

Para grande parte da população brasileira, que não tem acesso aos bens culturais, 

a escola configura-se, muitas vezes, como única possibilidade de acesso ao patrimônio 

cultural. Mediador entre a cultura e o aluno, o professor precisa também, por sua vez, 

ter amplo acesso às várias formas de expressão da cultura, para poder trabalhar com elas 

em sala de aula. Se tais atividades integrarem a vida docente esta mediação necessária 

entre as manifestações culturais e o aluno será mais facilmente realizada. Em um tempo 

em que a inclusão escolar e social é palavra-chave, a escola tem papel fundamental na 

divulgação e valorização de práticas culturais plurais. 

Para os professores, as experiências mais relevantes foram a visita a museus e 

exposições (19,8%), seguidas de leituras (17,7%) e música (15,6%). A maioria tem 

hábitos de leitura de jornais (95,8%) e de livros (98,2%), sendo que a freqüência 

diminui quando buscamos saber se tal atividade era diária: 43,8% e 34,3%, 

respectivamente. O gênero preferido de livros é de educação (51,4%), seguido de 

romance (39,9%) e auto-ajuda (34,5%). 
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Entendemos a leitura como prática fundamental ao exercício da profissão 

docente, já que contribui para o contínuo processo de formação do professor e também 

relaciona-se à qualidade da mediação pedagógica, independentemente da disciplina 

ministrada. Se, como afirmamos anteriormente, para uma parcela significativa da 

população a escola significa o acesso à escrita e outros conteúdos acadêmicos, a 

ausência de uma prática de leitura pode atrapalhar a vida do professor como cidadão ― 

visto que sua inserção no mundo da cultura da escrita impressa se dá via leitura ― e  

também dificultar o pleno exercício de sua condição de mediador.  

Somadas as preferências quanto ao gênero de livros e revistas, a maior 

incidência de interesse recai sobre as leituras relacionadas à profissão, dado também 

encontrado em pesquisa nacional (Perfil, 2004:101). Tal fato pode revelar apenas que, 

em sua maioria, professores, não têm interesse pela leitura; lêem apenas o estritamente 

necessário para se manterem atualizados em sua área profissional. As respostas podem, 

ainda, indicar uma preocupação em responder conforme padrões valorizados pela 

academia e no seu campo profissional. 

Constatamos que o consumo de bens culturais é bastante restrito entre 

professores, por razões diversas, mas, principalmente, por limitações financeiras. 

Perquiridos sobre a freqüência ao teatro, cinema, espetáculos de dança, concertos e 

shows musicais e sobre a visitação a museus e galerias de arte, grande parte afirmou não 

ir regularmente ao cinema ou a espetáculos ou exposições de arte, tendo sido elevado o 

número dos que disseram nunca freqüentar eventos culturais.  

Apenas 4,2% confirma freqüentar museus com certa regularidade ― 

mensalmente ―, enquanto 46,5% informou nunca ir e 48,9% disseram que vão 

raramente.  

A freqüência ao cinema é mais alta, mas ainda não animadora: costumam ir 

mensalmente 15,7% dos/as professores; os que vão esporadicamente são 42,2%, 

enquanto 37,7% afirmam nunca fazê-lo. Estes dados surpreendem pois, dentre os 

produtos culturais mais amplamente compartilhados por professores e estudantes está o 

cinema, bastante disseminado na escola como recurso auxiliar do ensino.  

A presença em espetáculos teatrais, de dança e shows musicais é ainda mais 

baixa: não chega a 30% o número de professores que informam ir esporadicamente a 

tais eventos: 27,5% vão ao teatro, 26,5% a shows e 24,9% a espetáculos de dança, 

enquanto 70,6% dos/as professores nunca vão ao teatro. Também a porcentagem dos 
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que afirmam nunca ir a esses eventos é alta: 70,6% nunca vão ao teatro; 66,3% não 

costumam ir nunca a espetáculos de dança, e 59,3% nunca vão a shows musicais.  

Isoladamente os dados numéricos impressionam, mas não nos dizem os motivos 

da não freqüência aos eventos. Na busca por estes motivos, é importante considerarmos 

tanto as justificativas dos docente como a oferta de espetáculos na cidade de Uberlândia, 

a gratuidade ou valor dos ingressos, além da carga de trabalho dos participantes, fatores 

que podem contribuir (embora não determinar) o absenteísmo a esses eventos artísticos.  

De modo geral, os professores relatam que o preço dos ingressos para os eventos 

culturais é muito caro, o que justificaria em parte sua ausência. Por outro lado, há 

também a questão da importância (ou não) conferida aos mencionados eventos culturais. 

Consideramos que, se são realmente importantes para a pessoa, o tempo disponível é 

ajustado para incluir a ida ao cinema ou shows, por exemplo. Caso contrário, é 

preenchido com outras atividades, consideradas mais importantes como, as religiosas, 

situação apresentado por uma docente que freqüenta a igreja vários dias da semana.  

Em relação à freqüência com que visitam exposições de artes visuais, 46,5% 

disseram nunca ter ido, 48,9% informam ir esporadicamente, enquanto que 4,2% afirma 

ir mensalmente. Considerando-se esta presença irrisória e que os artistas mais citados 

são aqueles mais difundidos pela mídia - e que, por esta mesma razão, são os mais 

trabalhados nas escolas: Tarsila do Amaral, van Gogh e Monet – destacamos a função 

de divulgação cultural que deveria ser exercida pela instituição escolar.  

Levando-se em conta o parco conhecimento dos docentes e a mediação que 

efetivamente têm possibilidade de oferecer, podemos afirmar que os estudantes têm, 

efetivamente, um acesso restrito ao universo das artes visuais. O fato de professores não 

terem o hábito de freqüentar museus e exposições de artes visuais é preocupante, pois 

estes espaços são fundamentais para o contato com a obra original e com os rituais 

requeridos à apreciação, elementos imprescindíveis para a ampliação do repertório 

cultural e constituição do gosto estético (Silva, 2005). 

 

Considerações finais 

Consideramos que são excessivamente baixos os índices de participação de 

professores na vida cultural da cidade, inclusive nos eventos característicos da indústria 

cultural de massa, como shows ao vivo de artistas televisivos. Para analisar os dados é 

importante lembrarmo-nos, por um lado, do expressivo contingente de professores mal 

remunerados e com exaustiva jornada de trabalho e, por outro,  da ausência  de políticas 
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públicas voltadas para a formação deste  público, bem como de ações para a inserção de 

professores nos espaços e eventos culturais e artísticos.  

Além disso, nem sempre as instituições encontram respaldo/auxílio financeiro 

das secretarias de educação para levarem espetáculos e eventos ao espaço educacional 

ou mesmo para providenciarem transporte para que professores e estudantes se 

locomovam para viagens culturais, seja na própria cidade ou em municípios vizinhos. 

Ressaltamos a necessidade de se buscar, tanto na formação inicial como na 

formação continuada dos professores, modos de ampliar o seu repertório cultural, 

incentivando e promovendo a leitura e o acesso ao teatro, ao cinema, aos museus, aos 

concertos, aos espetáculos de dança etc. É de extrema importância e urgência a 

formação de um consumidor de uma cultura que não apenas aquela oferecida pela 

indústria cultural.   

A cultura internalizada em processos não escolarizados também contribui 

sobremaneira para a formação de professores, como subjaz ao processo de mediação 

destes na sala de aula. Quanto maior e mais variado for o número de experiências 

culturais, mais numerosas e apropriadas serão as escolhas para se mediar a apropriação 

de conhecimento escolar.  

Se entendermos que um dos objetivos da educação escolar é possibilitar aos 

estudantes apropriarem-se do patrimônio cultural, é imprescindível que os docentes 

tenham acesso às mais diversas práticas, para que possam transformar a escola em um 

espaço de formação ampla, ofertando aos alunos atividades ligadas à cultura, como 

teatro, música, cinema, artes visuais, literatura, entre outras. E, para que estes sejam 

capazes de propiciar uma rica mediação cultural para seus alunos, é absolutamente 

imperativo que tal mediação também lhes seja apresentada. 

Ao assumir sua responsabilidade em relação à cultura, a instituição escolar 

precisa do mesmo modo organizar o currículo e o cotidiano de tal forma que a arte e a 

cultura não estejam destinadas apenas às disciplinas específicas e em horários 

rigidamente estabelecidos, mas interligadas e presentes na vida de alunos, professores e 

demais atores do espaço escolar.  

A pesquisa aqui brevemente relatada refletiu sobre questões relacionadas à 

formação do repertório cultural de professores, e sobre os reflexos da extensão e 

qualidade desse repertório e práticas educativas. Considerando-se a formação aligeirada 

da maioria dos professores, e as restrições sofridas para participar dos circuitos 

culturais, perguntamos: quais as conseqüências para o processo ensino e aprendizagem 
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mediado por um professor com repertório cultural restrito? Como incrementar a cultura 

e os conhecimentos dos docentes? Como tornar esta mediação mais profícua? São 

questões a serem respondidas por outros estudos. 
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Considerações iniciais 

 

 A abordagem do tema “mediação e aprendizagem docente ”, neste texto, dar-se-

á a partir das contribuições da teoria histórico-cultural, desenvolvida inicialmente por 

Vygotski
1
, Leontiev e Davidov. O conceito de mediação ocupa, nessa teoria, lugar 

central ao compreender-se que as funções psicológicas superiores são processos 

mediados culturalmente. O objetivo deste trabalho é, então, propor o conceito de 

mediação como (des)encadeador de processos de formação docente.  

 Neste trabalho começamos por indicar, primeiramente, a gênese do conceito de 

mediação considerando a questão da abordagem do materialismo histórico e do 

materialismo dialético para a definição de um “novo” objeto e de um “novo método” em 

psicologia. As relações entre mediação e desenvolvimento humano serão realizadas a 

partir dos estudos de Vygotski sobre a formação das Funções Psicológicas Superiores, 

entendidas no campo da significação. Em seguida, procuramos apresentar a questão da 

formação docente como processo de aprendizagem, discutindo que esse entendimento 

nos conduz ao conceito da formação como um processo que promove o 

desenvolvimento. Isto implica, por sua vez, trazer a tese vygotskyana, de que o “bom 

aprendizado adianta-se ao desenvolvimento”, para o centro do debate sobre novos 

contextos de formação. Razão pela qual a idéia de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), desenvolvida por Vygotsky (1998) será assumida como o campo de 

possibilidades para o processo de aprendizagem e desenvolvimento docente, quer ele se 

dê nos âmbitos de formação inicial (cursos de licenciatura) ou de formação contínua 

                                                 
1
 Optamos, neste texto, pela utilização da grafia Vygotski. Todavia, ela poderá aparecer escrita de outras formas ao longo do texto 

quando for referência direta. 



 
 

 

(em serviço).  Por fim, defendemos que a qualidade de aprendizagem docente vincula-se 

com a qualidade de mediação, apresentadas, no caso pelo modo de produção do trabalho 

docente. 

 

“Vivo porque amo a vida, amo o dia e a noite, amo a luta, gosto de ver 

o homem crescer, lutar contra a natureza e, entre outras, contra a sua 

própria natureza...O homem deve ter uma só especialidade: deve ser 

um ser humano verdadeiro.”(Makarenko) 

 

1. A gênese do conceito: fenômeno e método 

 

Nas últimas décadas o termo mediação tornou-se “palavra de ordem” entre os 

educadores, configurando, muitas vezes, um “discurso fetichizado”, ou um discurso 

polissêmico, como o próprio Vygotski reclama ao referir-se ao fato de que a crise da 

psicologia trouxe consigo uma compreensão confusa sobre os conceitos que “se 

modificam segundo o ponto de vista básico que elege o investigador sobre o objeto” 

(Vygotski, 1995, p.139).  Dessa maneira, é importante destacar o seu significado para a 

teoria histórico-cultural que, ao defender a inexistência de uma relação unívoca entre 

ensino e desenvolvimento, apresenta a superação do esquema: sujeito-ação-objeto, pela 

tríade sujeito - mediação cultural - objeto social. A superação de um processo simples 

de estímulo–resposta, para um processo mais complexo, passa necessariamente pela 

incorporação, neste último, de elementos mediadores como os instrumentos e os signos.  

Vygotski, ao formular as bases de um novo pensamento que fosse “uma síntese 

das concepções antagônicas em bases teóricas completamente novas”, como apresentam 

M. Cole e S. Scribner (Vygotsky, 1998, p.8), buscava avançar na psicologia, a partir de 

uma abordagem que pudesse descrever e explicar as funções psicológicas superiores 

(FPP), –"combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica" – 

(Vygotsky, 1998, p.73). Para esse autor tais funções (que envolvem especialmente 

consciência, intenção, planejamento, ações voluntárias e deliberadas e o pensamento), 

têm sua gênese nos contextos de aprendizagem compreendidos como processos 

mediados culturalmente. E, nessa perspectiva, podemos compreender que, 



 
 

 

dialeticamente, essas funções possibilitam “o domínio dos procedimentos e modos 

culturais da conduta” (Vygotski, 1995, p.42). 

 Para dar conta dessa tarefa, Vygotski recorreu aos fundamentos do materialismo 

histórico e do materialismo dialético, entendendo o primeiro como o caminho teórico 

que indica “os modos de produção, sua organização, seu funcionamento e suas 

transformações”(colocar referência) e o segundo como o método de abordagem deste 

real, ou seja, “a história da produção do conhecimento, enquanto conhecimento”.  

Nesse sentido, a tarefa de Vygotski tinha dois objetivos e desafios a serem 

superados. Embora esses desafios estejam relacionados dialeticamente,  numa relação 

de interdependência, podemos considerar que um deles possuía uma natureza 

predominantemente teórica, pertinente ao próprio conceito de FPS e o outro, 

intimamente vinculado a esse, relacionado à questão do método. Portanto, o estudo das 

Funções Psicológicas Superiores imputava dois debates: o da compreensão sobre o 

fenômeno e o do método de abordá-lo.  Um “novo método” definiria, também, “um 

novo fenômeno”, ou seja, o método está intimamente ligado ao fenômeno da mesma 

forma que o fenômeno é “revelado” pelo método. Destarte, o método configura-se como 

premissa e produto. Daí a necessidade de um novo método, chamado por ele genético 

experimental que, em termos gerais, caracteriza-se por: converter o objeto em processo; 

superar a descrição pela explicação científica e permear o estado cristalizado dos 

processos psíquicos. (Vygotski, 1995).  

A partir dessas considerações, Vygotski, fundamentado em Marx, para quem o 

conhecimento “resulta de construção efetuada pelo pensamento e suas operações; e 

consiste numa “representação” mental do concreto (Caio Prado Junior, s/d, p.43) 

empreende, a partir da teoria do reflexo, um esforço científico de demonstrar que a tese 

marxista de formação histórica da consciência estava correta. Isso se realiza à medida 

que a crítica que ele faz à  “velha psicologia”,  se aplica, na verdade, a um determinado 

modo de produção do conhecimento “sobre” o homem. Representa, igualmente, a crítica 

a uma determinada finalidade social do conhecimento. E ele vai procurar mostrar isso a 



 
 

 

partir do estudo da formação das Funções Psicológicas Superiores, o que significou 

considerar três dimensões: análise, estrutura e desenvolvimento. 

Acerca da análise Vygotski procura demonstrar os limites de um método 

analítico, desenvolvido pela psicologia descritiva, por seu caráter reducionista, voltado 

ao entendimento do fenômeno como resultado de uma fragmentação das experiências 

em determinados elementos, o que tem por consequência uma análise também 

fragmentada. A análise desenvolvida pela chamada psicologia associacionista, para o 

autor, incorre no mesmo equivoco reducionista, porém em um sentido contrário. Ao 

apoiar-se na tese atomística, essa perspectiva compreende que as funções psicológicas 

superiores resultam a partir da soma de certos elementos isolados. A superação dessas 

abordagens se dá, segundo Vygotski, quando a análise considera o objeto em processo; 

superara descrição pela explicação científica e perpassa o estado cristalizado dos 

processos psíquicos. (Vygotski, 1995). Essa qualidade de análise configura-se, então, na 

base do método genético experimental. E, segundo Vygotski, essas três pontos, tomados 

em seu conjunto: 

estão determinados por uma nova interpretação da forma de conduta 

psicológica superior, que não e uma estrutura puramente psíquica, 

como supõe a psicologia descritiva, nem uma simples soma de 

processos elementares, como afirmava a psicologia associacionista, 

senão uma forma qualitativamente peculiar, nova em realidade, que 

aparece no processo de desenvolvimento (Vygotski, 1995p. 106). 

 

Em relação ao conceito de estrutura, considerado de suma importância para 

Vygotski (1995, p.121), pelo motivo de que ele assumia o lugar de um enfoque analítico 

nos estudos voltados aos processos psicológicos superiores, ele recorre ao conceito de 

totalidade, expresso pelo marxismo, para discriminar duas formas de estruturas 

relacionadas ao desenvolvimento cultural: a primitiva e a superior. No primeiro caso 

incluem-se “um todo psicológico natural” , orientado por leis biológicas e no segundo 

caso “uma forma de conduta geneticamente mais complexa”, dirigidas pelo processo de 

desenvolvimento cultural. Nesse sentido, o termo estrutura pode ser entendido como 

estrutura do processo de conduta. 



 
 

 

A terceira dimensão considerada por Vygotski no estudo da formação das 

Funções Psicológicas Superiores, diz respeito ao conceito de desenvolvimento. O 

entendimento empregado por ele a este conceito vai de encontro ao que então 

prevalecia, como “um aumento puramente quantitativo das proporções contidas desde o 

princípio no embrião, que aumenta gradualmente, cresce e se converte em um 

organismo maduro” (Vygotski, 1995 p.140). Superando essa abordagem biológica, 

Vygotski propõe que o desenvolvimento cultural seja compreendido a partir de leis 

socioculturais, ou seja, que o processo de formação das Funções Psicológicas 

Superiores relacionam-se, dialeticamente, com o desenvolvimento da conduta cultural, 

estabelecida por signos e instrumentos. Essa será a questão que desenvolveremos 

melhor a seguir. 

 

 

Mediação e a formação das Funções Psicológicas Superiores 

    

Leontiev (1991), no Tomo I de “Obras Escolhidas de Vygotski”, ao tecer 

comentários sobre a relevância dos estudos do autor, nos concede uma síntese impar 

sobre a principal contribuição teórico-metodológica de Vygotski, segundo ele: 

 

Fiel a seus pressupostos teóricos, Vygotski não se ocupou de estudar 

fenômenos psíquicos entre si, senão de analisar a atividade prática. 

Como é sabido, os clássicos do marxismo destacaram desta atividade, 

em primeiro lugar sua condição instrumental, o caráter mediado do 

processo laboral por meio de ferramentas. Vygotski decidiu começar 

mediante uma analogia à análise dos processos psíquicos. Em sua 

mente surgiu uma hipótese: não seria possível existir um elemento de 

mediação nos processos psíquicos do homem em forma de 

instrumentos psíquicos? (Leontiev, 1991, p.429) 

 

   

A ênfase desses autores na função social dos instrumentos e signos, nos 

processos de aprendizagem, resulta, assim, de um aporte teórico marxista, expresso nas 

palavras de Vygotski ao explicitar como a ferramenta e o signo orientam o 



 
 

 

comportamento humano: "A função do instrumento é servir como um condutor da 

influência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 

necessariamente levar a mudanças nos objetos" (Vygotsky, 1998, p.72). A atividade 

humana serve-se dos instrumentos para relacionar-se com a natureza.  

Em termos gerais, em relação ao signo, Vygotsky (1998, p. 73) considera-o 

como "um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo". A 

atividade humana serve-se dos signos para "dominar-se" individualmente. Ou seja, 

Vygotsky considera o desenvolvimento filo e ontogenético: "O controle da natureza e o 

controle do comportamento estão intimamente ligados, assim como a alteração 

provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem" 

(Vygotsky, 1998, p.73). A propriedade comum do instrumento e do signo é a sua 

natureza de atividade mediadora. 

 O instrumento encontra-se voltado para uma orientação externa e o signo para 

uma orientação interna. A movimentação entre eles dá-se pelo processo de 

internalização – "reconstrução interna de uma operação externa", que tem uma dinâmica 

essencialmente dialógica e, segundo Vygotsky, segue um percurso de transformações 

iniciado com a reconstrução interna de uma atividade externa. O processo interpessoal 

transforma-se em um processo intrapessoal, tendo como contexto as relações 

estabelecidas entre sujeitos historicamente constituídos, campo por excelência da 

mediação.  

 A partir dessa compreensão é possível a defesa do signo como meio para a 

formação das funções  psicológicas superiores, ou dito de outro modo, o 

desenvolvimento psíquico dá-se a partir de atividades mediadas culturalmente. É nesse 

sentido que Vygotski defende que, pela significação (cultural), é o homem quem forma, 

no processo de vida social, as conexões no cérebro e, assim, governa o seu próprio 

corpo (individual). Isto significa considerar que a educação - como forma social de 

organização capaz de levar o indivíduo à apropriação do conhecimento historicamente 

acumulado - somente atua como fonte de desenvolvimento do psiquismo quando o 

sujeito realiza atividades voltadas à apropriação das capacidades sociais também no 



 
 

 

plano reprodutivo. Tal compreensão é expressa por Vygotsky (1998, p.54) ao defender 

que: "o uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de 

comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de 

processos psicológicos enraizados na cultura". 

 Desse modo, pode-se entender que a mediação dá-se no campo da significação. 

O conceito de significação surge nos estudos de Vygotski (1995) a partir de sua 

compreensão de que os instrumentos psicológicos (ou estímulos meios) se constituem 

como signos. A significação compreende, assim, a criação e o emprego dos signos 

existentes na/pela atividade prática, configurando-se como uma generalização da 

realidade que se materializa pela linguagem (em todas as suas formas de manifestação). 

O fato de a significação guardar em si a experiência social da humanidade a conforma, 

em termos de produção histórica da consciência, como campo de possibilidade no qual a 

experiência social da humanidade se torna a experiência de um sujeito:  

 

Assim, psicologicamente, a significação é, estando na minha 

consciência (mais ou menos plenamente e sob todos os 

aspectos) o reflexo generalizado da realidade elaborada pela 

humanidade e fixado sob a forma de conceitos, de um saber ou 

mesmo de um saber-fazer (“modo de ação” generalizado, 

norma de comportamento etc.) (Leontiev, 197-, p.102, 

destaques no original). 

 

 A teoria histórico-cultural defende, assim, que o conceito de mediação passa, 

necessariamente, pela compreensão do uso e função dos signos e instrumentos na 

formação das funções psicológicas superiores. É por essa razão que se afirma, em 

termos de desenvolvimento psíquico, que a significação torna possível ao sujeito ao 

apropriar-se da experiência social da humanidade (objetivada na língua, nos sistemas de 

numeração, nas obras de arte e em toda sorte de produção cultural), desenvolver-se.  

 

Da Formação e da aprendizagem docente 

 



 
 

 

 A partir desse entendimento, como pensar a mediação na perspectiva do 

processo formativo docente? Acredita-se que, primeiramente, seja necessário 

problematizar o conceito de formação. A palavra formação, no senso comum, é 

utilizada para designar um período de instrução escolar ao cabo do qual, em via de 

regra, forma-se, ou seja, “ganha-se uma nova capacitação”. Expressões comuns como: 

"sou formada em matemática"; "formei-me no ano passado", "qual é sua formação 

profissional?”, manifestam apenas uma das visões, a de certificação, que podemos 

atribuir ao termo formação, daí a necessidade de se ampliar essa perspectiva. A 

formação, no sentido aqui atribuído – como aprendizagem – afigura-se como um 

processo próprio aos seres vivos, ocorre sempre, ainda que de diferentes formas, com 

diferentes intencionalidades e com diferentes qualidades. Dessa maneira, seria possível 

dizer-se que formar é sempre um verbo que se conjuga no gerúndio e, como afirma 

Barroso (1997), no plural; quer isso ocorra nos contextos de profissionalização inicial 

quer isso  ocorra nas situações de trabalho.   

 Ao se considerar a formação do professor como um processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, há que se considerar, igualmente, a questão da aprendizagem dos 

adultos, mas, sobretudo, outra máxima vygotskiana: “o verdadeiro curso do 

desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o socializado, mas do social 

para o individual” (Vygotsky, 1991, p.17). E aqui é importante abrir um parêntese para 

explicar o que significa social para esse autor, segundo a leitura de Holzman: 

 

[...] social não significa interpessoal. Interação social não é o 

que a  criança tem de aprender, nem é a interação social tudo o 

que existe no mundo ou tudo o que é possível conhecer. Para 

Vygotsky, as atividades dos seres humanos, em todos os 

estágios de desenvolvimento e organização, são produtos 

sociais e precisam ser vistos como desenvolvimentos históricos, 

não como meros desenvolvimentos interpessoais. O social não 

se reduz ao interpessoal; a atividade social não é mera interação 

social. (Holzman, 2002, p. 98, grifos no original).  

 

 Assim, Vygotsky ao discutir sobre a interação entre aprendizado (dimensão 

interpessoal) e desenvolvimento (dimensão intrapessoal) defendeu que a aprendizagem 



 
 

 

desencadeia os processos internos de desenvolvimento, o que nos remete para uma 

determinada compreensão sobre unidade entre aprendizagem e desenvolvimento. Ao 

defender que a aprendizagem desencadeia os processos internos de desenvolvimento, 

ele atribui um papel preponderante ao aspecto social relacionando-o ao modo de 

produção histórico-cultural do conhecimento e do papel dos seres humanos nessa 

produção.   

 Uma vez compreendida a formação como processo de aprendizagem, busca-se, 

novamente, em Vygotsky o entendimento desse processo a partir do conceito de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP).  Segundo esse autor, a aprendizagem deve incidir 

na ZDP que é o espaço entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial. Pode-se compreender o nível de desenvolvimento real como 

sendo aquele no qual determinados ciclos de desenvolvimentos encontram-se 

completados; existe um conhecimento adquirido, na dimensão do instituído. O nível de 

desenvolvimento potencial corresponde àquele no qual os ciclos estão se formando, na 

dimensão do instituinte. O espaço entre esses dois níveis – a ZDP – apresenta-se como o 

campo de possibilidades para a aprendizagem.  

 A figura a seguir pretende manifestar o movimento dialético que caracteriza a 

ZDP. 

 

 

   

  

 

 

 

Movimento de aprendizagem e desenvolvimento orientado em Vygotski  

 

 Esse pensamento de Vygotski solicita um olhar dialógico para o 

desenvolvimento mental: retrospectivo para o nível real e prospectivo para nível 

Nível de 
desenvolvimento     

real 
 

Nível de 
desenvolvimento 

potencial  
 

Zona de 
Desenvolvimento 

Proximal 



 
 

 

potencial. A partir das considerações dele, defende-se que a aprendizagem do professor 

também acontece nessa mesma lógica marcada pelo movimento externo – interno, do 

interpsicológico para o intrapsicológico. O professor tem, em relação ao seu saber 

docente, um nível de desenvolvimento real e um nível de desenvolvimento potencial, e 

é na Zona Desenvolvimento Proximal, configurada como um espaço próprio das 

relações de mediação, que as ações de formação devem incidir. Todavia, a ZDP não 

deve ser compreendida apenas em termos de processos mentais individuais, mas de 

processos coletivos, campo por excelência da mediação.  

 Em termos mais gerais, isso significa estabelecer um outro sentido de 

competência, ou seja, romper com a lógica de que o objetivo da formação é tornar o 

professor mais competente, segundo a qual os processos de formação docente instauram 

uma lógica da “produtividade-consumo-competitividade”, cuja competência restringe-se 

à dimensão individual.  

 Deve-se, ainda, compreender o processo de formação da atividade pedagógica 

na coletividade de ensino e a formação da consciência como resultado das mediações 

culturais que emergem das condições objetivas do modo de produção do trabalho 

docente. Daí resulta, por exemplo, a importância do estágio na formação profissional 

dos estudantes de licenciatura,  que têm no estágio a possibilidade de compreender os 

modos de produção da profissão docente com um parceiro mais experiente. Da mesma 

forma, os docentes que já atuam compartilham significados sociais do ser e estar 

professor em condições objetivas de trabalho o que inclui, também, a possibilidade de 

que os estudantes que estão na Universidade possam, por meio de suas propostas de 

intervenção, constituírem-se, circunstancialmente, como parceiros com mais 

experiência. Daí que podemos estabelecer que a qualidade de aprendizagem relaciona-

se com a qualidade das mediações. 

  O exercício da docência configura-se, assim, na perspectiva de mediação 

estabelecida pelas relações: professor–estudante, estudante-estudante, professor–

professor, professor–conhecimento–estudante. A escola, como ambiente de trabalho e 



 
 

 

de estudo, para o professor e para o estudante, respectivamente, se constitui 

primordialmente como espaço social de aprendizagens, para todos. 

 

Dos modos de aprendizagem e desenvolvimento docente 

 

Ao se defender que a qualidade de aprendizagem docente relaciona-se com a 

qualidade de mediação, faz-se oportuno compararmos a organização produtiva do 

trabalho do professor com a vivenciada pelo artesão nas oficinas pré–capitalistas. Da 

organização produtiva nas sociedades pré–capitalistas, representada em grande parte 

pelas corporações (guildas), Marglin descreve:  

Nas sociedades pré–capitalistas, a produção organizava-se numa 

hierarquia estrita – mestre–companheiro–aprendiz, que hoje só 

sobrevive no nosso ensino superior [...] no ápice como na base da 

hierarquia pré-capitalista encontrava-se o produtor. O Mestre artesão 

trabalhava junto com o aprendiz, em vez de simplesmente indicar-lhe 

o que fazer. Em seguida, a hierarquia era linear e não piramidal: um 

dia o aprendiz seria companheiro, quase certamente um mestre [...] 

enfim, e talvez seja isso o mais importante, o artesão [...] controlava, 

ao mesmo tempo, o produto e o processo de trabalho (Marglin, 1980, 

p.43). 

 

Até que ponto é possível, em uma sociedade complexa e organizada segundo o 

modo de produção capitalista, como a que hoje vivenciamos, recuperarmos a divisão do 

trabalho do tipo corporativista, no sentido lato do termo? Como sustentarmos, no espaço 

social da escola, a qualidade master das oficinas: trabalho (com)junto? E mais, como 

estabelecer relações entre o conceito do artesão, compreendido como aquele que produz 

uma arte e tem o controle do produto e do processo de produção, com o conceito de 

professor? 

Embora se reconheça os limites que tais comparações impõem, acredita-se que a 

organização coletiva do trabalho configura-se como um diferenciador da qualidade das 

próprias relações de trabalho, apresentando-se como uma possibilidade de gerar e gerir, 

no espaço educativo, uma unidade produtiva na qual o coletivo supere a alienação, que, 

segundo  Leontiev (197-, p.130), "tem por conseqüência a discordância entre o resultado 



 
 

 

objetivo da atividade humana e o seu motivo". Isto se aplica para o professor em relação 

ao processo de elaboração, criação e organização de conhecimento.  

Desse modo, pensar os modos de aprendizagem docente implica, 

necessariamente, pensar que o movimento de fazer atividade de ensino é ao mesmo 

tempo movimento de se fazer professor e torna-se indicador de sua competência 

profissional. Desse modo, o desenvolvimento profissional dos professores vincula-se 

com as escolas e seus projetos e é nesse contexto que o conceito de mediação necessita 

ser compreendido. A análise coletiva das práticas apresenta-se como uma das 

possibilidades que contribuí para a reconfiguração dos modos de organização do 

trabalho educativo.   

O professor (ou o estudante), ao comunicar verbalmente sua atividade, além de 

revelar suas representações mentais acerca das ações realizadas atividade necessária e 

integrante do processo de formação de conceitos, possibilita que o grupo envolvido 

também realize uma ordenação teórica e prática da atividade em questão. Com isso, 

compartilham significados que, segundo Arendt, tornam-se possíveis pelo discurso: "os 

homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o 

significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos" 

(Arendt,1999, p.12).  

 Trata-se de compreender a linguagem como elemento regulador. Ao pensar na 

perspectiva da linguagem como instrumento do pensar, Leontiev acrescenta:  

Sucede que estabelecer um plano não significa somente pensar, 

reflectir. Pressupõe ainda uma determinada organização do 

comportamento, da actividade, de tal forma que ao estabelecer-se um 

plano ou projecto a linguagem actua, também, de maneira bastante 

peculiar, como instrumento de que o homem se serve para regular os 

seus próprios actos, o que constitui, diga-se de passagem, a principal 

função da linguagem interior. Segundo parece, é devido a essa função 

que em nós, seres humanos, existe a auto-consciência que temos de 

nós mesmos enquanto pessoas, e que podemos organizar 

conscientemente a nossa conducta (LEONTIEV, s/d, p.57-58). 

 

É nesse sentido que se utiliza o entendimento atribuído a Vygotski, já 

anteriormente citado, de que "o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento 



 
 

 

não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual 

(Vygotsky,1991, p.18).  

 O social, no caso, é representado prioritariamente pelo movimento dos projetos. 

Dito de outro modo, os projetos configurados institucionalmente como atividade, no 

sentido leontieviano, não apenas legitimam a participação coletiva como instauram uma 

nova ordem teórico-metodológica na organização do trabalho pedagógico, marcada 

pelas mediações. Isto implica uma lógica de trabalho na qual se considera a sua natureza 

coletiva e a necessidade de criação e utilização de instrumentos voltados para as ações 

concretas. Com isso, rompe-se com uma cultura de organização e produção do trabalho 

escolar baseado na lógica taylorista, cunhada pela divisão social do trabalho, na qual se 

separa claramente, no fabrico do instrumento, o objeto de seu motivo, atendendo ao 

princípio da separação entre o trabalho de concepção e o de execução. 

 Não se trata de voltarmos a uma lógica produtiva pré-capitalista, do tipo das 

corporações de ofícios, mas, sim, da defesa de uma lógica representada pela figura do 

artesão, na qual se privilegia o domínio dos processos, o objeto e o seu motivo e, 

sobretudo, a possibilidade de aprender com o parceiro mais experiente. Isto se traduz 

para nós na possibilidade do professor, coletivamente, lidar analítica e sinteticamente 

com seu objeto de trabalho por meio do fabrico e compreensão dos instrumentos, "as 

atividades de ensino", que possibilitam não apenas criar novas operações, mas também 

satisfazer as necessidades que se apresentam. Trata-se de sairmos de uma lógica de 

manufatura fundamentada na produção em série dos atos pedagógicos, para 

compreendermos que toda ação pedagógica é única. 

 Nesse sentido, consideramos que as propostas de formação, quaisquer que sejam 

os vínculos e parcerias, necessitam evidenciar aos professores, para que realmente eles 

possam compreender, a complexidade de sua prática profissional como constituinte e 

constituída de cultura e, como um movimento da atividade principal do homem adulto, 

o trabalho, constituinte do seu próprio desenvolvimento psíquico (Leontiev, 197-).  

 Razão pela qual, como Vygotski, consideramos necessário que os estudos sobre 

aprendizagem docente valham-se de uma análise sobre o fenômeno como processo, ou 



 
 

 

seja,  no contexto das inter-relações entre situações e sujeitos, corroborando a idéia de 

Vygotsky (1998, p. 85- 86) de que "estudar alguma coisa historicamente significa 

estudá-la no processo de mudança". Perceber a aprendizagem docente no movimento 

histórico pressupõe assumir uma perspectiva heurística, bem como considerar a 

totalidade como princípio metodológico. Isto significa assumir metodologicamente que 

"em qualquer fase do conhecimento o investigador se vê precisado a recorrer ao 

endurecimento do objeto que estuda, a 'solidificá-lo’, a considerá-lo temporalmente 

como algo quieto, imutável. Só assim se pode desentranhar sua essência e conhecê-lo no 

movimento"(Andréiev, 1984, p.158)  

Nesse sentido, nós considerarmos que a atividade docente se configura em  

unidade de análise do processo de aprendizagem docente, como Vygotski a definiu ao 

tratar da questão do método:: 

Com o termo unidade queremos nos referir a um produto de análise 

que, ao contrário dos elementos, conserva todas as propriedades 

básicas do todo, não podendo ser dividido sem que as perca. A chave 

para a compreensão das propriedades da água são as moléculas e seu 

comportamento, e não seus elementos químicos. A verdadeira 

unidade da análise biológica é a célula viva, que possui as 

propriedades básicas do organismo vivo (VYGOTSKY, 1991, p.4) . 

 

 

Finalmente, trata-se de estabelecer um “novo” contexto formativo marcado pela 

qualidade das relações de trabalho, apresentando-se como uma possibilidade de gerar e 

gerir, assim, uma unidade produtiva na qual o coletivo docente (em formação inicial 

e/ou em serviço), supere a alienação configurada pela separação entre o resultado 

objetivo da atividade humana e o seu motivo, ou seja, trata-se de afirmar que o trabalho 

docente como “uma atividade adequada a um fim” (MARX, 2003, p.64). No caso esse 

fim relaciona-se com a finalidade social da Educação, que é a de colocar cada sujeito no 

movimento de criação do humano.  
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AVALIAÇÃO DOS ENFOQUES DE APRENDIZAGEM E VARIÁVEIS 

INTERFERENTES NO RENDIMENTO DE UNIVERSITÁRIOS DO ENSINO 

SUPERIOR DO AMAZONAS/HUMAITÁ/BRASIL 

 

Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas, Valdemir de Oliveira Tenório, 

Maria Goretti Cordeiro da Costa, Universidade Federal do Amazonas & Alfonso Barca 

Lozano, Universidade da Coruña, Espanha.  

 

A investigação sobre a avaliação dos enfoques de aprendizagem e variáveis 

interferentes no rendimento ou aproveitamento acadêmico, contribui com informações 

relevantes para a gestão do processo pedagógico na educação formal em todas as esferas 

Este trabalho um estudo do Grupo Multidisciplinar de Pesquisa em Educação, 

Psicopedagogia e Psicologia Escolar, Linha de Pesquisa Diagnóstico e Avaliação 

Educativa (UFAM/CNPq), ao caracterizar o perfil de enfoques de aprendizagem 

adotados pelos estudantes, se superficial (motivos e estratégias de 

reprodução/memorização) ou se profundo (motivos e estratégias de compreensão/ 

aprofundamento da aprendizagem), evidencia também variáveis interferentes como o 

estilo de atribuição causal diante do rendimento acadêmico (interno ou externo), o perfil 

de hábitos de estudos (regulares ou irregulares) e de motivação acadêmica (prêmios ou 

auto-desenvolvimento), relações família-universidade, bullying e rendimento dos 

sujeitos que integram a amostra. Os dados analisados foram obtidos, por meio da 

aplicação de instrumento próprio (Mascarenhas, 2006) mediante a execução do projeto 

PIBIC-H-40/2008-2009. A análise estatística foi efetivada com apoio do programa 

SPSS para Windows, versão 15.0, considerando a análise de propriedades psicométricas 

do instrumento junto à amostra estudada constituída por n=328 sujeitos de ambos os 

sexos, matriculados nos diversos cursos ofertados pela UFAM e pela UEA em 

Humaitá/Amazonas/Brasil. Da análise dos resultados verifica-se que as variáveis em 

estudo exercem efeitos significativos sobre o rendimento acadêmico bem como 

disponibiliza informações de interesse psicopedagógico acerca do perfil dos sujeitos nas 
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dimensões investigadas, podendo apoiar estudos de diagnóstico e avaliação acadêmica 

no ensino superior. 

 Palavras - chave: Enfoques de Aprendizagem, Variáveis interferentes no Rendimento 

Acadêmico, Diagnóstico e Avaliação Educativa. 

 

 

Introdução 

 

A recente implantação do Campus Universitário Federal Vale do Rio Madeira – 

UFAM - Humaitá, no interior do Amazonas (2006), inicia um processo de fixação de 

pesquisadores na região, contribuindo para a sistematização científica de dados acerca 

da realidade local, favorecendo o avanço da ciência nos domínios dos pesquisadores que 

têm sua atuação profissional na unidade. Este estudo de iniciação científica se traduz 

como uma atividade pioneira no domínio das ciências humanas na localidade.  

Esta investigação tem como objeto estudar variáveis cognitivas e de estratégias de 

aprendizagem que caracterizam o perfil de estudantes do ensino superior em Humaitá 

(UFAM e UEA) nos diversos cursos em funcionamento. De acordo com a literatura 

especializada, o resultado da aprendizagem é afetado, condicionado e determinado por 

variáveis de presságio e de processo que exercem influencia sobre a qualidade do 

conhecimento construído pelos estudantes, se superficial - reprodutivo ou profundo-

significativo (Barca & Col, 1997, Hernández-Pina, 1994, Coll & Marchesi, 2004 e 

Mascarenhas & Col, 2007). 

 Os resultados podem contribuir com a ampliação da oferta de informações de cunho 

psicopedagógico que possam ser utilizadas pelos educadores e estudantes no sentido de 

ajustarem o seu perfil às necessidades do processo de ensino-estudo-aprendizagem face 

às exigências de qualidade e aprofundamento da compreensão dos conteúdos 

curriculares inerentes ao contexto universitário brasileiro na atualidade (Brasil, 1988, 

1996, 2001; Mascarenhas & Col, 2007). 

 

Enfoques de aprendizagem 
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Entendemos o conceito de enfoque como ação e efeito de analisar e estudar um 

assunto ou problema a partir de uma determinada posição, amparando uma hipótese 

prévia para poder obter uma visão clara do mesmo atingindo ao objetivo proposto 

(Martí, 2003). 

Em condições familiares, escolares, físicas e emocionais regulares, sabe-se que 

os estudantes de acordo com os seus interesses particulares, podem optar pela 

abordagem  de aprendizagem que lhe for conveniente.  Na perspectiva e do ponto de 

vista metacognitivo, a chave para a autoregulação reside na qualidade da supervisão 

cognitiva do estudante, de tal forma que os estudantes que possuem dificuldades para 

supervisionar suas aprendizagens mostram com freqüência, déficits na regulação de seu 

tempo de estudo (Barca, Porto & Santorum, 1997; Mascarenhas & Col, 2007). 

A atitude pessoal dos estudantes com relação à importância do processo de 

estudo em suas vidas determina a forma como abordam as atividades inerentes ao 

processo de estudos.  Suas metas finais com relação ao processo de estudo, as 

tendências de atribuição dos êxitos e fracassos no processo de aprendizagem, a 

percepção da própria capacidade de aprendizagem e de gestão do tempo e dos recursos 

disponíveis e necessários ao processo de compreensão do significado das tarefas 

estudadas, bem como sua utilização na vida de modo a incorporar ao seu dia-a – dia o 

que efetivamente aprende nas experiências de estudo. Neste sentido, para a gestão 

efetiva do tempo de estudo, os estudantes deveriam, por exemplo, planejar metas de 

estudos específicas e alcançáveis, atribuir seus resultados à utilização de estratégias 

adequadas e sentirem-se capazes de desenvolver as tarefas estabelecidas no tempo 

previsto (Hernández, 1994; Mascarenhas, 2004ª,b). 

Constata-se que em grande parte, os problemas relativos aos baixos resultados 

nos estudos têm sua origem na insuficiente consciência dos estudantes em realizar 

atividades de aprendizagem por iniciativa própria. Ou seja: dedicar tempo às tarefas de 

estudo-aprendizagem, por opção pessoal, por escolha própria de modo autônomo, por 

perceber que estudar consiste em atividade importante, não por ordem externa, mas por 

motivação intrínseca. Estudar é essencial para o cumprimento de suas metas. Se não 

houver empenho pessoal na realização das tarefas para as quais é capaz não terá como 
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atingir o objetivo a que se propõe. O conjunto de variáveis nesta linha de problemas, 

deve ser objeto de estudo e objeto de intervenção educativa destinada a melhorar a 

gestão do tempo de estudo, já que uma pobre gestão do tempo pode ter sua origem em 

deficiências vinculadas ao âmbito comportamental, a aspectos vinculados ao meio e aos 

processos de auto-regulação pessoal. Concretamente, uma das primeiras dificuldades 

com que se encontram os estudantes é a falta de consciência com relação ao emprego do 

seu tempo para realização das atividades de estudo-aprendizagem. 

A abordagem profunda de aprendizagem implica na consciência do estudante de 

que somente aprenderá dedicando tempo às tarefas de estudo. Está dedicação precisa vir 

acompanhada da consciência de que os temas em estudo são essenciais para que suas 

metas pessoais sejam atingidas, e que possui capacidade e recursos suficientes para 

efetivá-las com sucesso. Os estudantes que optam pela abordagem profunda 

demonstram possuir capacidade para planejar seu tempo e as tarefas necessárias para a 

compreensão, em nível profundo, dos temas em pauta relativos ao currículo em estudo. 

O estudante que opta pela abordagem profunda é capaz de detectar suas falhas 

ou desajustes e controlar seu processo de aprendizagem e estudo, utilizando recursos 

motivacionais, cognitivos e comportamentais pertinentes com o objetivo final a que se 

propõe atingir através das tarefas de estudo. Para realizar uma aprendizagem auto-

regulada é necessário que o estudante disponha da capacidade de detectar os desajustes 

que estão acontecendo em seu processo de estudo - aprendizagem e de recorrer de modo 

adequado aos conhecimentos e às estratégias que demanda cada situação específica de 

aprendizagem e que consideraremos genericamente recursos à disposição da 

aprendizagem (Barca, Porto & Santorum, 1997; Mascarenhas, 2004ª, b). Efetivamente, 

o estudante que opta pelo enfoque profundo de aprendizagem, possui real interesse em 

aprender e por ter este interesse, se empenha na busca de recursos e estratégias que lhe 

assegurem este aprendizado desejado (Barca, Santorum & Porto, 1997; Barca,1999; 

Mascarenhas, 2004ª,b; Rosário, 1999) 

Nas últimas décadas ou nos últimos 20 anos, o processo educativo tem recebido 

contribuições que modificaram radicalmente os paradigmas acerca do processo de 

ensino e aprendizagem. Compreendemos que no contexto do paradigma educativo em 
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vigor, a unidade de análise não é apenas a ação dos professores, mas efetivamente a 

ação do estudante. Trata-se de uma mudança expressiva do centro de gravidade. No 

lugar de centrar a atenção apenas no professor que ensina, está centrando a 

aprendizagem na pessoa que aprende. O que importa no momento, não é tanto transmitir 

conhecimentos, mas ajudar alguém a adquirir conhecimentos, ou seja, ajudar alguém a 

aprender. O novo paradigma conceitual, conduz os educadores e gestores do processo 

educativo e da relação de ensino-aprendizagem, a aprofundar estudos e reflexões acerca 

dos processos internos da pessoa que aprende com maior ênfase. A gestão dos fatores 

externos intervenientes como: recursos materiais, tempo disponível ou informação 

sugerida são questões menos centrais embora necessárias. O novo paradigma centrado 

na aprendizagem dirige a atenção aos processos cognitivos e sócio-afetivos do estudante 

efetivando mudanças na estrutura educativa (Barca, Santourum & Porto, 1997; Barca, 

1999; Mascarenhas, 2004ª,b; Rosário, 1999; Santos, Faria & Rurato, 2000). 

 

 

“Neste contexto, o estudante se descreve como um 

processador ativo que vai construindo seus 

próprios conhecimentos a partir de um conjunto de 

variáveis tanto de natureza cognitiva como 

motivacional: capacidade intelectual, 

conhecimentos prévios, estilos de aprendizagem, 

autoconceito, metas acadêmicas, padrão de 

atribuição, expectativas, atitudes, estratégias de 

aprendizagem, etc. são variáveis que interagem de 

modo conjunto e condicionam o sucesso ou o 

fracasso do estudante” (González-Pienda  & Col, 

2002:166). 

 

Neste novo contexto conceitual não é possível compreender a aprendizagem do 

estudante apenas a partir de uma análise externa e objetiva do que se ensina e de como 

se ensina, ou seja: da maneira como os docentes apresentam as informações, mas é 

necessário ter em conta as interpretações que o estudante realiza da informação que  

processa, a forma como a adquire, a analisa e codifica, a recupera e a transfere 

(González –Pienda & Col, 2002). 

Deste modo, o estudante é entendido enquanto sujeito ativo que constrói 
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significados na condição de autêntico protagonista de sua aprendizagem. O conceito de 

eficácia na aprendizagem não depende unicamente da existência de um potencial 

cognitivo, atitudinal ou motivacional no aluno, nem somente da qualidade didática do 

professor, ou da adequação precisa dos conteúdos de aprendizagem das características 

específicas dos estudantes, mas da competência derivada de uma progressiva 

interiorização entre o sujeito e o objeto e o favorecimento de uma assistência tutorial de 

um profissional especializado.  Os docentes são conscientes de que a aprendizagem não 

consiste em um simples processo de aquisição de dados e conteúdos, mas reconhecem 

que os estudantes possuem suas próprias prioridades pessoais de conduta mais ou 

menos estáveis, suas motivações, suas experiências. Portanto, a aprendizagem vai estar 

mediada por uma série de variáveis que é preciso conhecer para que se criem as 

melhores condições possíveis. Já não se fala de medidas psicométricas de atitudes 

concebidas como propriedades estáticas de modo geral, mas de processos cognitivos, 

configurados e definidos na forma de estilos que são mais operativos e com os quais é 

possível melhorar o ensino, e de aproximações a enfoques e orientações de 

aprendizagem (Barca, Santorum & Porto, 1997). 

 

 

 

Abordagens ou enfoques de aprendizagem 

 

Ao tratar do tema aprendizagem reportamo-nos à evolução da sua concepção 

histórica que, integra originalmente três aspectos centrais: 

 
“...A aprendizagem consiste num processo ativo 

porque os alunos precisam necessariamente 

realizar uma série de atividades intencionais para 

assimilar os conteúdos  ou informações que 

recebem. Consiste num processo construtivo 

porque as atividades que os alunos realizam têm 

como finalidade a construção de conhecimentos. 

Implica num processo significativo porque o 

aluno deverá gerar estruturas cognitivas 
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organizadas e relacionadas” (Barca & 

Gonzáles,1994:21). 

 

Os diversos tipos de inteligências identificados são desenvolvidos por meio dos 

diferentes processos de aprendizagem, oportunizados por situações problemas formais 

ou informais que geram ação do sujeito, no sentido de assegurar a experiência pessoal 

de projeção construtiva, inserção ativa, integração de hábitos e conhecimentos 

construídos e reconstruídos. Ao aprender, o sujeito insere-se no momento atual e 

projeta-se em um desejo de transformação de seu ambiente e de si mesmo.  

Os processos de aprendizagem como objeto de reflexão na relação educativa, 

são os aspectos principais a serem considerado pelos educadores.  

“Os processos constituem o verdadeiro núcleo da 

aprendizagem e significam sucessos ou 

acontecimentos internos que implicam numa 

manipulação da informação recebida. Assim, a 

serviço dos processos estão as estratégias que são 

um plano de ação que servem de base para 

operações. As estratégias desencadeiam uma série 

de condutas ou operações mentais que favorecem a 

conquista das metas de aprendizagem” (Barca & 

Gonzáles, 1994:21). 

 

 As estratégias não podem ser confundidas com as técnicas de aprendizagem ou 

de estudo, pois estas estão a serviço das estratégias para que o estudante obtenha seu 

objetivo ou conquiste o desafio em que se colocou: o processo de aprender. O processo 

de aprendizagem possui um caráter eminentemente interativo, sistêmico de modo que 

para iniciá-lo torna-se necessária uma motivação, que consiste no ponto de partida, o 

desejo, a orientação mental do aluno para o começo das tarefas que possibilitarão  

atingir a meta final, uma vez que os estudantes ou alunos não prestam atenção, a menos 

que estejam preocupados com as conseqüências de seu trabalho. 

Ensinar implica em saber se comunicar com o aluno, conhecer o aluno. 

Descobrir o que o motiva e o leva a se interessar pelos estudos, constitui tarefa essencial 

da atividade docente. Sabendo quais os interesses do aluno, o professor tem como 

identificar o ponto de apoio para desencadear o seu planejamento curricular e promover 

a efetivação da relação educativa com segurança. Deste modo, poderá obter melhores 
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resultados em nível de envolvimento e rendimento acadêmico (Almeida & Nogueira, 

2002; Almeida & Col., 2003; Biggs, 1985; Gleitman, Fridlund  & Reisberg,  2004; 

Gonçalves, 1995; González & Wagenaar, 2003; Hernández, 1994; Hernández-Pina  

García- Sanz, Martínez-Clares, Hervás-Avilés & Maquilón-Sánches, 2002; Peixoto, 

1995; Rosário, 2004; Rosário, Mourão, Soares, Chaleta, Grácio, Núñez-Pérez & 

Gonzalez--Pienda, 2005; UNESCO; 1999). 

Para introduzir os conceitos de avaliação dos resultados da relação educativa, 

torna-se necessário aos educadores conhecer as abordagens, processos e estratégias de 

aprendizagem que os alunos adotam em suas atividades de estudo. Tal diagnóstico 

favorece a compreensão das respostas dadas pelos estudantes. Com esses dados 

disponíveis, a gestão das atividades educativas visando à obtenção do melhor 

rendimento de aprendizagem é favorecida de modo positivo. Nos Quadros 1 a 5 abaixo, 

verifica-se uma síntese de tais conceitos (Barca, Porto & Santorum, 1997). 

 
Quadro 1: DIMENSÕES = ENFOQUE/ABORDAGEM + MOTIVAÇÃO 

Dimensões   Enfoque/Abordagem Motivação 

Significado Profundo Intrínseca 

Reprodução  Superficial Extrínseca- medo do fracasso 

Alto rendimento Estratégico Alto rendimento – esperança 

de êxito 

 (Barca, Porto & Santorum, 1997:404). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: MOTIVAÇÃO E ENFOQUES/ABORDAGENS DE APRENDIZAGEM 

( Entwistle, 1987b – trad. cast. 1988:75) 

Motivação Intenção Enfoque/Abordagem Processos 
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Intrínseca Compreender Profundo Relacionar com as 

experiências e 

conhecimentos prévios 

Medo do fracasso Cumprir os requisitos 

da tarefa 

Superficial Memorizar fragmentos 

soltos de informação. 

Necessidade de Obter as notas mais 

altas possíveis.   

Estratégico. Assegurar tempo, 

esforço e enfoques 

segundo a 

rentabilidade. 

(Barca, Porto & Santorum, 1997:404). 

A relação entre motivo - intenção, processo e resultado de aprendizagem que se 

produz em cada um dos enfoques/abordagens de aprendizagem estão apresentadas nos 

quadros 3, 4 e 5.   

Quadro 3: Modelo de relações entre motivação, processos e resultados de aprendizagem- 

enfoque/Abordagem superficial (Entwistle, 1988:46) 

ENFOQUE/ABORDAGEM DE APRENDIZAGEM- SUPERFICIAL 

Motivo predominante: Desejo de concluir o curso - Medo do fracasso 

PROCESSO 

Aprendizagem maquinal, centra-se nas tarefas e fragmentos de informações isoladas, utiliza 

procedimentos rotineiros e de repetição para memorizar tanto trechos como idéias. 

PASSIVO ATIVO 

Pouco esforço, carência de interesse. Maior esforço 

RESULTADOS RESULTADOS 

Pouca ou nenhuma compreensão. 

Capacidade para mencionar somente alguns 

trechos sem relação com detalhes sem 

importância. 

Nível superficial de compreensão 

Pode haver um substancial conhecimento de 

informação factual 

Pode-se proporcionar adequadas descrições.  

(Barca, Porto & Santorum, 1997:405). 
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Quadro 4: 

Modelo de relações entre motivação, processo e resultados de aprendizagem – enfoque/abordagem 

de aprendizagem profundo - (Entwistle, 1988:46) 

ENFOQUE/ABORDAGEM DE APRENDIZAGEM- PROFUNDO 

Motivo predominante:Interesse na matéria- Relevância vocacional 

Intenção alcançar uma compreensão pessoal 

PROCESSO 

Aprendizagem operativa 

Examinar a evidencia 

Pode incluir elementos de 

aprendizagem maquinal 

Particularmente nas ciências 

Aprendizagem versátil 

Relaciona as evidencias 

e as idéias 

Aprendizagem compreensiva 

Relaciona idéias particularmente em 

letras 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Compreensão incompleta baseada 

no conhecimento detalhado de 

trechos relevantes com pouca ou 

nenhuma integração com os 

princípios gerais  

Nível profundo de 

compreensão 

Integração de princípios 

com trechos 

Uso da evidência para o 

desenvolvimento de 

argumentos 

Compreensão incompleta baseada 

em relações entre as idéias não 

apoiadas pelas evidências. 

(Barca, Porto & Santorum, 1997:405). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5: 

DIMENSÕES ORTOGONAIS VALOR-MOTIVO-ESTRATÉGIA DO SBQ (STUDY BEHAVIOR 

QUESTIONAIRE ( BIGGS, 1978:276) 

ORIENTAÇÃO  VALOR MOTIVO ESTRATÉGIA 

REPRODUÇÃO Pragmatismo: valores 

instrumentais, a universidade é 

um meio para um fim 

Ansiedade diante da 

avaliação; 

neuroticismo: o motivo 

para o estudo é o medo 

do fracasso. 

Dependência da aula, 

retenção de dados mínimos: 

as metas são as definidas no 

curso, nenhuma a mais; 

aprendizagem de rotina, 

segue um critério 

reprodutivo. 

INTERNALIZACÃO Abertura. Internalidade: auto-

desenvolvimento, auto-

Motivação acadêmica, 

o que contribui para o 

significado: o trabalho não 

satisfaz se não se 
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realização, aparece como metas 

globais, a universidade permite 

isso. 

desenvolvimento é 

interessante, auto -

motivante. 

compreende e não se 

incorpora ao conhecimento 

existente. As aulas, são 

somente a base para a 

estimulação dos  estudos. 

ORGANIZAÇÃO Vencer por meio da 

competição: a universidade é 

um jogo para mostrar 

excelência. 

Motivação de alto 

rendimento: 

necessidade de 

rendimento, baixa 

ansiedade. 

Estruturação, trabalho 

organizado, satisfação por 

prazos fixos, joga o jogo. 

 (Barca, Porto & Santorum, 1997:406). 

 

Sabe-se que o produto da aprendizagem não depende tanto da maneira como o 

professor apresenta a informação, mas do modo como os estudantes processam-nas. Daí 

a mudança do foco: de como se ensina para o como se aprende. A aprendizagem ocorre 

quando o sujeito se centra individualmente no assunto estudado se envolvendo 

efetivamente na sua compreensão e domínio do tema. Para processar as informações e 

aprender cada sujeito opta por determinadas estratégias segundo suas percepções, 

anseios, desejos e objetivos de estudo, no momento. Não basta freqüentar as aulas, se 

faz necessária uma efetiva ação de estudar, pesquisar e compreender. O aluno precisa 

reconstruir os conceitos que foram trabalhados nas aulas a partir de sua individualidade 

de seus conceitos anteriores. Para tanto se torna imprescindível dedicação pessoal, 

dedicação de tempo, organização do espaço de estudo, apoio familiar e material 

pedagógico adequado para a efetivação do aprendizado (Barca, Porto, & Santorum 

1997; Mascarenhas, 2004ª, b; Rosário, 1997; 1999). 

Não se pode desligar a atividade construtiva de aprendizagem do contexto social 

e interpessoal no qual, inevitavelmente o aluno constrói e produz. Ou seja, a atividade 

construtiva do aluno frente aos conteúdos escolares fica imersa nas relações sociais 

onde está inserido. Assim, a aprendizagem requer uma verdadeira atividade construtiva, 

no sentido de que o aluno realiza a assimilação, se apropriando dos conteúdos, 

atribuindo-lhes um conjunto de significações que superam a simples recepção passiva.  

 

“ ....Aprender, ou melhor, ainda, aprender a 

aprender, constitui o mais importante meio para o 

progresso, para a constituição da riqueza e do bem-

estar pessoal e social, fundando a promoção da 
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capacidade de competir, cooperar e agir...” 

(Santos, Faria e Rurato, 2000, p. 650). 

Método 

Amostra 

           A amostra que sustenta as informações apresentadas neste estudo é constituída 

por 328 jovens e adultos matriculados nos cursos de graduação ofertados pela UFAM e 

UEA no município de Humaitá, Sul do Amazonas/Brasil, conforme Quadros 6 a 9. 

 

                                                         Quadro 6: Estabelecimento 

  Freqüência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulada 

Válidos UFAM 274 83,5 83,5 83,5 

  UEA 54 16,5 16,5 100,0 

  Total 328 100,0 100,0   

 

 Quadro 7: Sexo 

  Freqüência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulada 

Válidos Feminino 223 68,0 68,0 68,0 

Masculino 105 32,0 32,0 100,0 

Total 328 100,0 100,0   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 8: Curso 

  Freqüência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulada 

Válidos Pedagogia 61 18,6 18,6 18,6 

Matemática/Física 57 17,4 17,4 36,0 

Biologia/Química 30 9,1 9,1 45,1 

Agronomia 33 10,1 10,1 55,2 
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Engenharia Ambiental 35 10,7 10,7 65,9 

Letras 58 17,7 17,7 83,5 

Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas 
13 4,0 4,0 87,5 

Licenciatura e 

Bacharelado em 

Educação Física 
41 12,5 12,5 100,0 

Total 328 100,0 100,0   

 

 Quadro 9: Etnia 

  Freqüência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulada 

Válidos Branca 35 10,7 10,7 10,7 

Negra 26 7,9 7,9 18,6 

Parda 62 18,9 18,9 37,5 

Indígena 8 2,4 2,4 39,9 

Não declarada 196 59,8 59,8 99,7 

Afro-descendente 1 ,3 ,3 100,0 

Total 328 100,0 100,0   

 

Instrumento 

 

Para este estudo foi utilizado o Questionário: motivação acadêmica, abordagens 

de aprendizagem, atribuições causais, relações família - universidade, hábitos de 

estudos, Bullying e rendimento (Mascarenhas, 2006). 

O instrumento utilizado compreende um total de 53 itens, organizados em seis 

sub-escalas. Os itens são avaliados através de uma escala liket de 5 pontos 1. 

Totalmente em desacordo. 2. Bastante em desacordo. 3. Indiferente. 4. Bastante de 

acordo e 5. Totalmente de acordo. Na folha de respostas solicita-se algumas variáveis de 

identificação: estabelecimento, curso, sexo, idade, etnia, rendimento médio 0 a 5, 5, 1 a 

7, 7,1 a 8 e acima de 8. 

A primeira sub-escala, com 13 itens, avalia as metas acadêmicas ou motivo pelo 

qual o sujeito empreende as atividades de estudo-aprendizagem; a segunda com 7 itens, 

avalia o estilo atribucional; a terceira com 5 itens, os enfoques ou abordagens de 

aprendizagem; a quarta com 10 itens, relações família – universidade; a quinta com 15 
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itens, os hábitos de estudos e a sexta com 3 itens, o fenômeno bullying em contexto 

universitário. 

 

Procedimento 

 

O projeto foi concebido para participação no PIBIC/UFAM/CNPq, tendo 

observado os procedimentos e protocolos exigidos pelo CEP/UFAM e 

PROPESP/UFAM, sendo realizado ao abrigo do PIB/H-40/2008/2009-CNPq. 

Na administração do instrumento foi utilizado o horário de aula dos estudantes 

que participaram voluntariamente da pesquisa, sendo garantido o anonimato e 

confidencialidade das informações que seriam utilizadas exclusivamente para a 

finalidade da pesquisa. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2008 pela 

bolsista sob a orientação da coordenadora. O tempo de conclusão do questionário pelos 

participantes variou de 10 a 20 minutos, média 15 minutos. 

 

Tratamento dos dados 

Os dados foram processados com apoio do programa SPSS, versão 15.0. O 

lançamento dos dados no programa foi realizado inicialmente pela bolsista e concluídos 

pela orientadora.  

 

Análise dos dados 

As informações obtidas com o processamento dos dados foram analisadas pela 

equipe que integra o projeto observando os princípios epistemológicos da área e  

objetivos da pesquisa. 

 

Resultados 

O estudo do instrumento utilizado recorreu a três métodos -  Alpha de Cronbach, 

análise fatorial em componentes principais  e ANOVA. Destacaremos neste trabalho os 

resultados de Fiabilidade, Variância e ANOVA. 
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Com auxílio do programa SPSS versão 15.0 foram verificadas as seguintes 

características estatísticas do instrumento aplicado junto à amostra em estudo: Sub-

escala Metas ou motivação acadêmica, 13 itens Alpha de Cronbach ,81 Variância, 

56,99%; Sub-escala Atribuições causais 7 itens: Alpha de Cronbach ,51 Variância, 

66,94%; Sub-escala Enfoques ou abordagens de aprendizagem 5 itens: Alpha de 

Cronbach ,52 Variância, 59,19%; Sub-escala Família-universidade 10 itens: Alpha de 

Cronbach ,71 Variância, 57,26%; Sub-escala Hábitos de estudos: 15 itens: Alpha de 

Cronbach ,78 Variância, 51,67% e Sub-escala Diagnóstico do bullying convivência 

social e ética 3 itens: Alpha de Cronbach ,75 Variância, 70,78%.  

A partir da ANOVA realizada foram verificadas diferenças significativas entre os 

sujeitos que registram rendimento alto e os sujeitos que registram rendimento baixo (P 

>.001) favorável aos sujeitos que adotam bons hábitos de estudos, estilo de atribuição 

causal interno e enfoque ou abordagem profunda de aprendizagem.  

Entre os estudantes da UFAM (274) e da UEA (54) que integram a amostra, 

foram verificadas três diferenças significativas. Na dimensão metas acadêmicas ou 

motivação acadêmica item: Quero ser valorizado por meus amigos e amigas (F 6,925) 

p< .001, o resultado registrado é favorável aos estudantes da UFAM e nos itens: 

Quando estudo, procuro ler tudo o que os professores me pedem inclusive busco outras 

fontes para pesquisa sobre o tema em estudo (F 6,148) p< .05 e Meus pais/familiares 

normalmente me elogiam ou me recompensam quando me esforço, ainda que não 

obtenha boas notas, (F 6,197) P<. 05, os resultados são favoráveis aos estudantes da 

UEA. 

O estudo registra três diferenças de gênero, a saber nos itens: Quero ser 

valorizado/a e elogiado/a por meus pais (F 4.541) p<.05 favorável aos sujeitos do sexo 

feminino (223) e no protagonismo com relação ao fenômeno bullying, sendo 

comportamento de vítima (F 4,959) p<.05 de agressor (F 10.323) p< .001 e de 

observador (F 4,224)  p<.05,  favoráveis aos sujeitos do sexo masculino (105). 

Da análise dos dados constata-se a ocorrência de onze diferenças entre os 

comportamentos dos sujeitos por curso. A saber:  
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Diferenças favoráveis aos estudantes do curso de letras: Desejo aumentar os 

meus conhecimentos e competências (F 2,561) P< .001; Meus pais/familiares acreditam 

que com meu esforço e trabalho posso melhorar as notas (F 2, 091) P <. 05; Meus 

pais/familiares desejam que eu conclua a formação universitária (F 3, 662) P< .001 e 

normalmente leio algum livro de literatura (F 3,425) P< .001. 

Diferenças favoráveis aos estudantes do curso de Tecnologia de 

Desenvolvimento de Sistemas item: As boas notas que obtenho se devem à facilidade 

das matérias (F  2,712)  P< . 001. 

Diferenças favoráveis aos estudantes do Curso de Matemática e Física: itens 

Quero conseguir um bom trabalho no futuro (F 2,070) P>. 05 e Meus pais/familiares  

nunca comparam minhas notas com as de meus companheiros ( F 2, 271) P< . 05. 

No diagnostico do fenômeno bullying foram registradas diferenças favoráveis 

aos comportamentos de vítima (F 3,666) P< .001 e agressor (F 2,502) P< . 05 

favoráveis aos Cursos de Agronomia e Pedagogia.  

Com relação à variável etnia foram verificadas quatro diferenças entre os 

sujeitos que se auto - declararam pertencentes à etnia branca e negra. Os resultados 

foram favoráveis à etnia branca nos itens: Quero ser o que tira a melhor nota (F 2,510) 

P<. 05; Meus pais/familiares me recompensam ou elogiam quando obtenho boas notas 

(F 2,951) P< . 05 e Meus pais/familiares acreditam que com meu esforço e trabalho 

posso melhorar as notas (F 3,025) P<.001 e favoráveis aos sujeitos que se auto 

declararam pertencerem à etnia negra no item: Meus pais/familiares habitualmente 

sugerem que eu utilize outros materiais além do livro texto (F 4,197) P< . 001.  

Finalmente, foram verificadas cinco diferenças significativas entre os sujeitos 

que integram a amostra por idade nos seguintes itens: As boas notas que obtenho são 

conseqüências de minha capacidade (F 1,560) P< . 05; As boas notas que obtenho são 

conseqüências do meu esforço (F 1, 574) P< . 05; Distribuo diariamente o tempo que 

dedico a cada material (F 1,840) P< .001; Na minha casa disponho de todo material de 

consulta necessário (F 1,787) P< .001 e Meus pais/familiares habitualmente sugerem 

que eu utilize outros materiais além do livro texto (F 1,568) P< . 05. Todas as diferenças 

foram favoráveis aos sujeitos de idade acima de 30 anos. 
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Conclusão 

 

As qualidades psicométricas do instrumento de avaliação em estudo, avaliadas 

através do Alpha de Cronbach e da análise fatorial, revelaram-se satisfatórias. Dado que 

as características da amostra não favorecem generalizações, outros estudos devem ser 

realizados nos sentido de apoiar a ampliação da compreensão teórica com sustentação 

empírica das variáveis cognitivas e contextuais que exercem efeitos sobre o rendimento 

em especial os enfoques de aprendizagem, as atribuições causais, as metas acadêmicas, 

as relações família – universidade, os hábitos de estudos e a gestão do clima 

psicossocial do estabelecimento por meio do diagnóstico e gestão do fenômeno bullying 

favorecendo um clima de convivência social ética e seguro no contexto universitário, o 

que poderá apoiar melhorias nos indicadores de qualidade desta modalidade de 

educação formal (Almeida & Mascarenhas, 2006; Alonso -Tapia,1991; Alonso-Tapia, 

1997; Alonso –Tapia & Montero, 1996; Álvarez,González-Pienda, Nuñez & Soler,  

1999; Álvares, González &Soler, 2002; Ames, 1984; APA, 1995; Araújo & Proença, 

2002;  Atkinson, 1957; Atkinson, 1964; Ausubel, 1976; Ausubel, Novak & Haanesian, 

1983; Barca, Marcos-Malmierca, Núnez-Peres, Porto-Rioboo, & Santorum-Paz, 1997; 

Bruner, 2001; Coll, & Marchesi, 2004; Sanches, 2001 e Soares, 1997). 
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RESUMO 

 
Este trabalho visa contribuir para a formação de educadores do nível médio via a então 

Disciplina Prática de Ensino de Psicologia por meio de observações realizadas em sala 

de aula na disciplina de psicologia no ensino médio. Neste contexto, levantamos a 

necessidade de fundamentos teóricos consistentes para a intervenção do professor no 

processo ensino-aprendizagem no que diz respeito, ao psicologismo, aos mitos, e ao 

senso comum que insistem em permear um saber o qual deveria ser sistematizado. 

Desta forma apontamos algumas contribuições da Psicologia Histórico-Cultural com o 

intuito de resgatar o papel da escola, para os jovens. 

 

Palavras-chave: Ensino-Médio; Teoria Histórico-Cultural; Formação de educadores  

 

INTRODUÇÃO 

 

        Ao falarmos sobre formação de educadores da disciplina de Psicologia no ensino 

médio, estamos abrindo leques de possibilidades para discutirmos a história da 

implantação da psicologia neste grau de ensino, neste caso,  no Estado do Paraná. Nesta 

reflexão vamos enveredar para as questões da prática do professor no cotidiano da sala 

de aula que ministraram e que ministram a disciplina de psicologia no nível médio de 

ensino, precisamente, na formação de educadores. 

Podemos argumentar que há décadas, até séculos, que o antigo 2º Grau é 

conhecido e retratado como dualista cumpridor de dupla função, embora na maioria das 

vezes não cumpria nenhuma das funções pré-estabelecidas que era ser propedêutico e  

profissionalizante. A proposta atual, denominada de Ensino Médio, é de educação 

geral,inicialmente com a separação da educação profissional do ensino regular. 
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Este nível de ensino também foi considerado “intermediário” de um grau de 

ensino ao outro; “dobradiça” entre o 1º grau e o ensino superior; “caroneiro” tradicional 

do ensino fundamental para ganhar identidade própria; “esquecida em um desvão”, 

“imprensada” entre dois níveis de ensino, ou seja: sem identidade.  

Atualmente, considerado como “etapa final” da educação fundamental, como 

“aprofundamento e consolação” do ensino fundamental, como “novo ensino médio” o 

“ensino médio agora é para a vida”, tudo que se aprende deve ser utilizado no cotidiano. 

Subentende-se, sob este entendimento, que o ensino anteriormente, não acontecia e o 

aluno não o aplicava. 

Diante desta construção histórica que indefine até mesmo os blocos de concreto, 

onde se estuda o ensino médio, quase sempre “emprestado” de outros graus de ensino, 

reflete em sala de aula uma série de outras indefinições, dentre elas a consistência 

teórica dos professores. 

Ao retratarmos sobre nossa formação, em particular do psicólogo escolar, alguns 

autores, como Calais e Pacheco (2001), Duran (1994), Guzzo e Wiitter (1987),Yazlle 

(1990) e Branco (1998), nos alertam que, mesmo considerada uma área de extensa 

produção científica e de experimentos educacionais, tanto nacional quanto 

internacional, está voltada,  preferencialmente, ao ensino  pré-escolar e ao fundamental. 

Diante do exposto, os autores acima citados concordam que existe uma 

formação inadequada da Psicologia Educacional, em consonância com a realidade 

educacional, porque o enfoque, nos Cursos de Psicologia, tem sido direcionado para a 

área clínica, limitando, assim, avanços na educação. 

É importante salientar que, inicialmente, a profissão de psicólogo estava ligada 

preferencialmente aos problemas de educação da medicina e do trabalho. O psicólogo 

“aplicava testes”, selecionava o funcionário certo para o cargo certo, buscava adaptá-lo 

para maior produção, classificava o aluno em turmas com graus diferentes de 

aprendizagem. Todas essas funções continuam sendo importantes na identidade 

profissional do psicólogo, mostrando como, até hoje, as demandas do Regime Militar 

estão presentes. 
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Segundo Figueiredo (2000, p. 85 a 86), atualmente, a perspectiva de quem vai 

estudar Psicologia, quase sempre, é de formação clínica, “parece realmente que é a crise 

da subjetividade privatizada que incrementa a procura pelos serviços da psicologia 

clínica que acaba se tornando uma figura quase popular entre certas camadas da 

população”. A tentativa do ser humano em resolver suas inquietações, atreladas ao 

mundo contemporâneo, à modernidade, e a busca da felicidade levam muita gente a 

acreditar que o psicólogo é uma espécie de adivinho, bruxo, que pode, rapidamente, 

produzir mudanças mágicas no nosso jeito de ser.    

Em consonância com este pensar, existe uma hegemonia da área clínica sobre as 

demais e alguns fatores podem ser descritos. Um deles, já comentado por nós, é a 

participação da ciência médica na estruturação da Psicologia, que marcou forte presença 

no decorrer da nossa história. Assim como o avanço de psicólogos educacionais que 

deixaram as instituições escolares e abriram consultórios em busca de melhores salários, 

até pelo próprio desprestigio da área educacional. E, por fim, o próprio currículo das 

Universidades que elegem baixa carga horária nas disciplinas voltadas à educação. 

Calais e Pacheco (2001, p.16), em uma pesquisa realizada na Faculdade de 

Ciências de uma Instituição de Ensino Superior de caráter público, do Estado de São 

Paulo, verificaram que: “as disciplinas pedagógicas, que compõem o corpo curricular, 

são oferecidas estritamente de acordo com o que a legislação determina, tanto no que se 

refere ao número de disciplinas presentes na grade curricular, quanto a carga horária de 

cada uma dessas disciplinas. Isto denota a importância apenas formal dada à licenciatura 

nesse curso”.    

Neste sentido, as disciplinas vinculadas à educação, nos Cursos de Psicologia, 

deixam de ser formas alternativas para implantação de novos programas educacionais. 

Considerando que esta é uma área de maior produção científica, sua aplicação torna-se 

contraditória, pois se limitam ao favorecimento do processo de desenvolvimento pessoal 

e profissional do ser humano. 

Nesse movimento de ir e vir, a fala de Gomes (2002, p. 50) retrata preocupações 

com o espaço do psicólogo educacional e considera que: 
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A sala de aula reflete a sociedade, é urgente que a Psicologia Escolar 

transforme cada vez mais o foco de interesse individualista e limitado 

das dificuldades de aprendizagem para uma proposta de trabalho 

coletivo, com orientação realmente preventiva para superar a grande 

ameaça do risco social a que todos os países estão submetidos; 

pobres, ricos, desenvolvidos e subdesenvolvidos.  

 

 

Em contrapartida, será necessário repensar a Universidade que, por um lado, é 

responsável pela formação do psicólogo, incluindo o professor de Psicologia, que, 

muitas vezes, não prepara profissionais capazes de enfrentar o desafio de promover 

educação e saúde no ambiente escolar; por outro lado, não tem formação suficiente para 

ser agente transformador da realidade. 

2.2 A Disciplina de Psicologia no Paraná, e Suas Lutas para ser Inserida no Nível Médio. 

 Em seguida, focalizaremos a disciplina de Psicologia no Estado do Paraná, 

como um dos vários exemplos que temos em nosso país, retratando como esta disciplina 

foi organizada, ministrada e administrada no Curso de Habilitação ao Magistério e suas 

relações com a  estrutura do  “novo” Ensino Médio. 

Um dos cursos que mais oferece dados sobre a disciplina de Psicologia é o 

Curso de Habilitação ao Magistério, pelo fato de constar em seu currículo a referida 

disciplina desde a criação das escolas normais até – com estrutura do novo Ensino 

Médio -. Vale relembrar todo trajeto da Psicologia no nível pedagógico para se lançar 

independente de outras ciências pedagógicas e constituir seu corpo teórico. No entanto, 

não temos conhecimento de que, no decorrer desse processo, a referida disciplina tenha 

passado por avaliações anteriores ao ano de 1983 quando a Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná iniciou uma discussão sobre a reformulação do  nível médio  para 

conhecer, em específico, a filosofia do Curso, posicionamento teórico dos professores e 

conteúdo programático das disciplinas.  

Paralelo a esta avaliação, nosso trabalho realizado como docente da então 

disciplina de Prática de Ensino de Psicologia, no qual realizávamos estágios no Curso 
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de Habilitação ao Magistério em diferentes escolas, também nos forneceu subsídios para 

conhecermos melhor esta realidade. Verificamos que, embora as disciplinas de 

Psicologia estivessem nomeadas com o mesmo título, seus conteúdos programáticos, os 

objetivos e fundamentos epistemológicos e metodológicos se diferenciavam em todo o 

Estado (SILVA, 2005). 

Neste sentido, concordamos com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, 

que em1983, lança alguns questionamentos argumentando que a Psicologia não estava 

cumprindo seu real papel de ensinar os conteúdos científicos pertinentes à ciência 

psicológica. De modo geral, supervalorizava “o individualismo, o psicologismo, o 

excesso de tecnicismo e de superficialidade na formação de professores e seu conteúdo 

se caracterizavam pelo ecletismo, sem que fosse seguida uma orientação ou 

posicionamento crítico dos fundamentos que a sustentam e falta de embasamento 

teórico dos professores”(SEED/DESG/SE/PR, 1992, p.22-23). Seus conteúdos 

mostravam-se desvinculados da realidade do aluno e sem contextualização histórica, 

valendo-se do senso-comum para ser entendida. 

  Alguns destes dados podem ser verificados em estudos realizados por : Puttini 

(1988), Branco (1988) e Silva (1995), em que evidenciam de maneira geral, como a 

disciplina de Psicologia era considerada de fácil entendimento   por professores e 

alunos, “todos entendem um pouco de Psicologia”. Os professores confundiam textos 

científicos com explicações de senso comum, valorizavam-se os feitos da Psicologia na 

didática, priorizavam-se características morais, sociais e discutia-se a personalidade dos 

alunos. Assuntos como namoro, casamento e gravidez eram freqüentes nos 

ensinamentos de sala de aula, sem uma programação prévia e um conteúdo 

sistematizado. Atribuía-se autoridade ao professor para desenvolver um perfil de 

profissional terapeuta a qual não é função do professor que ministra a disciplina de 

Psicologia, sendo ele formado em Psicologia ou Pedagogia.  

A respeito desta questão, concordamos com Secretaria de Educação quando 

coloca que:  

“ a maioria dos futuros professores chega ao curso com o 

conhecimento psicológico presente em nossa sociedade e determinado 

principalmente por „slogans‟ psicológicos estereotipados (ex, „mais ou 



 
ISSN 1981-2566 

 

 

menos inteligentes‟, „nasceu assim‟, „igual ao pai‟, etc, ou seja, 

representações carregadas de determinismos, como por exemplo, o 

biológico). É importante que lhes sejam oferecidas  oportunidades 

para a superação destes falsos saberes ideológicos[...]portanto, se a 

psicologia deve intervir na formação dos professores é também no 

sentido de esclarecer contra esses „slogans‟ psicológicos, que 

distorcem e, muitas vezes, dirigem a prática pedagógica”(1987, p.3)               

 

Verifica-se que nem todos os conhecimentos transmitidos em sala de aula 

provinham de cursos de formação, mas de uma prática interpessoal e das mais variadas 

e duvidosas fontes. Parafraseando Gallo (2002), podemos dizer: muito embora todos os 

homens entendem um pouco Psicologia, nem todos são psicólogos, isto é, nem todos 

têm as condições teórico-práticas suficientes para elaborar a sua própria visão de 

mundo. Para que todos os homens realmente se tornem psicólogos, é necessário 

compreender qual o papel da Psicologia no âmbito escolar e qual seu significado na 

realidade social, a quem ela serve e a quem deveria servir. 

Como resposta a aquela investigação, em 1986, a Secretaria de Educação do 

Paraná adotou uma política de reestruturação nos cursos de 2º grau, elaborando uma 

proposta pedagógica única para todas as disciplinas desse grau de ensino e adotando os 

pressupostos teóricos da teoria histórico-crítica aprovada sob Deliberação 02/90, do 

Conselho Estadual de Educação.  

Essa discussão vai ao encontro da proposta de Saviani(1986), quando coloca que 

o curso de formação de professores para as séries iniciais deve: “desenvolver nos alunos 

uma aguda consciência da realidade onde possa atuar; proporcionar-lhes uma adequada 

fundamentação teórica que lhes permita uma ação coerente”(p.60). Neste sentido, o 

programa da disciplina sofreu alterações no que se refere aos conteúdos programáticos, 

à carga horária, à distribuição de disciplinas na grade curricular e, principalmente, aos 

pressupostos teóricos que a embasavam os que passaram a ser a perspectiva sócio-

interacionista. No entanto, a Proposta pedagógica trabalhou com outras dimensões 

teóricas, e implementou  entre elas,alguns conteúdos programáticos como: a Construção 

do Conhecimento Psicológico numa Visão Histórico-Crítica, Teorias Psicológicas, 

Interação entre Aprendizagem e Desenvolvimento, Conceito de Linguagem, Atenção, 
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Habilidade e Memória, todos vinculados à concepção de superar o indivíduo isolado 

para percebê-lo numa dimensão social. 

Segundo Vigotsky (1991), esses conceitos não podem ser estudados 

isoladamente, por exemplo, a atenção é alterada por auto-instrução verbal; a fala produz 

transformação na atividade mental do homem; e a estrutura conceitual de uma criança 

tem um efeito importante sobre a percepção.  

Portanto, as funções psicológicas superiores (linguagem, raciocínio, memória, 

percepção..) não são estanques, mas sim, entremeadas. Não é possível estudar mais a 

afetividade separada da cognição e atividade humana. 

O enfoque da teoria sócio-interacionista nos mostra o estudo de como as 

habilidades do homem se desenvolvem e se transformam no decorrer da vida, e como os 

processos psicológicos se entrelaçam, provocando mudanças em um contexto cultural e 

histórico. Essas relações acontecem entre as mediações, nas inter-relações entre o 

professor , aluno e conhecimento historicamente acumulado. 

Nesta mesma perspectiva, em 1994 Saviani, acrescenta que” o trabalho 

educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”(p.17). O ensino espontâneo e o senso comum, portanto, deixam de ser 

instrumentos de trabalho do professor e passam a ser “meras considerações”.   

 

 

Vale ressaltar que esta proposta representou poucas inovações quanto ao 

pensamento na esfera do social para os docentes e discentes do Curso de Habilitação ao 

Magistério, ressalvam-se alguns poucos professores que realizaram estudos nessa linha 

de pensamento. No entanto, nos dez anos de sua aplicação, a referida proposta não se 

efetivou como Diretrizes no Ensino Médio, e não se constatam grandes avanços quanto 

aos itens discutidos por nós sobre as considerações da Psicologia ou seja, percebeu-se 

que os conteúdos da Psicologia, continuavam a ser pouco explorados cientificamente e 

pouco direcionados para uma visão crítica da realidade social (SILVA,1995, 2005). 
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Em pesquisa de mestrado realizada por nós em 1995,”A Disciplina de Psicologia 

no Magistério: Contribuições para o Ensino - UNESP-Marília”, nos forneceu dados 

empíricos, por meio de entrevistas de professores que ministravam a disciplina de 

psicologia no ensino médio, em vários cursos profissionalizantes, e professores que 

ministravam aulas no ensino fundamental os quais haviam se formado na Habilitação 

para o Magistério. Como um dos resultados da pesquisa (SILVA, 1995, pp.83 a 91) na 

resposta da pergunta sobre o programa, bibliografia e metodologia utilizada em sala de 

aula podemos afirmar  que: Os professores do Curso de Habilitação ao Magistério que 

utilizaram-se da Proposta do Estado, se especializaram na Teoria Histórico- Cultural,e 

utilizaram-se das bibliografias de autores soviéticos como (Vigotsky, Luria e Leontiev), 

apresentaram grande entendimento e coerência teórica nos conteúdos programáticos 

trabalhados em sala de aula, assim como em sua metodologia de trabalho. 

Neste sentido, podemos dizer que se o professor trabalhar com o entendimento 

de que o conhecimento é histórico, que o aluno necessita de sua contribuição  para seu 

auto-conhecimento e da sociedade, assim como do investimento teórico  numa 

perspectiva que vincula o homem como construtor de sua história como a Psicologia 

Histórico-cultural,  concordamos então com Facci(2003) quando diz que: 

 

“se o professor não tem um domínio adequado do conhecimento a ser 

transmitido, ele terá grande dificuldade em trabalhar com a formação 

dos conceitos científicos e também com a zona de desenvolvimento 

próximo de seus alunos. Se o professor não realiza um constante 

processo de estudo das teorias pedagógicas e dos avanços das várias 

ciências, se ele não se apropriar desses conhecimentos, ele terá grande 

dificuldade em fazer de seu trabalho docente, uma atividade que se 

diferencie do espontaneismo que caracteriza o cotidiano alienado da 

sociedade capitalista contemporânea. Como exigir do professor que 

ele ensine bem que ele transmita as formas mais desenvolvidas do 

saber objetivo, se ele próprio não teve e continua não tendo acesso a 

esse tipo de ensino e de saber?(p.184), 

Em resposta a outra pergunta sobre a importância da disciplina de psicologia 

para as alunas que irão atuar no ensino fundamental, os professores entrevistados e que 

seguiram como apoio teórico a teoria histórico-cultural, nos expressa que:”a disciplina 

de psicologia é importante para a desmistificação das concepções que as alunas tem, de 
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psicologia para o cotidiano”;”atribui maiores condições ao aluno do Curso de 

Magistério para assumir uma sala de aula”(1995, p. 85).   

Em relação as professoras do ensino fundamental que já estavam atuando em 

sala de aula e que foram formadas pelo método tradicional, nos respondeu a seguinte 

pergunta:Quais foram os conteúdos estudados na disciplina de psicologia que vocês 

utilizam em sala de aula? Algumas respostas nos respondem: “a professora de 

psicologia sempre dizia que, em primeiro lugar, devemos ser amigos de alguém para 

depois exigirmos alguma coisa”;”aplico a própria psicologia (normas, carinho,diálogo, 

compreensão e amizade)”; “lembro-me de alguns nomes de disciplina de psicologia, 

mas não me lembro do conteúdo”.(SILVA, 1995, p.88). 

 

Após esta reestruturação de 1983, o governo do Estado do Paraná, por 

intermédio da Secretaria de Educação lançou novas discussões sobre o ensino de 2º 

Grau somente no ano de 1995, quando já estávamos discutindo a nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, ocorre uma mudança radical na educação do Paraná. No 

ínterim entre estas discussões e a Lei nº 9.394/96, o referido governo, via a Secretaria de 

Educação, lançou o Programa Extensão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio no 

Paraná - PROEM, já citado anteriormente o qual segue a proposta de educação geral 

para o Ensino Médio. Com o fechamento de todos os cursos profissionalizantes, e em 

seguida a proposta do novo Ensino Médio a disciplina de psicologia não foi 

contemplada nesse grau de ensino. 

Estas questões nos alertam que vem ocorrendo movimento em prol da volta das 

disciplinas de ciências humanas, principalmente a Psicologia nos currículos do nível 

médio e  que alguns órgãos do Estado de São Paulo juntamente com algumas escolas do 

Estado do Paraná apresentam preocupações semelhantes.  

 

............ 

 lançamos mão de algumas preocupações as quais geraram três grandes questões 

para nós, ou seja: Qual é o lugar da Psicologia no Ensino Médio? Por que “ensinar” 

Psicologia no Ensino Médio?   O que e como ensinar Psicologia? 
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2.3 O Lugar da Psicologia no Ensino Médio 

A partir da  LDB 9.394/96 o ensino médio, vem com a proposta de revolucionar 

o conhecimento, diminuir as desigualdades, formar um novo cidadão, mais consciente 

de seus direitos e obrigações. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio propagam que, agora, o 

Ensino Médio é para a vida, terá identidade própria, será autônomo, integrado ao 

trabalho e às novas tecnologias, decresce o individualismo e cresce o trabalho em 

equipe. Ou seja, um novo homem para um novo contexto social, político e econômico - 

a globalização, um homem novo para velhos problemas sociais - a desigualdade. Como 

afirmam Heloani e Capitão (2003, p.103), “vai-se paulatinamente necessitando de um 

trabalhador com maiores habilidades, ágil, que saiba lidar com uma nova representação 

de mundo”. Como obter essa qualidade do “novo” se os problemas sociais e 

econômicos permanecem os mesmos? Se não existem preocupações reais com este 

homem? 

No entanto, atribui-se e espera-se que a educação resolva problemas sociais, 

criados pela própria herança de um país assentado em bases econômicas desiguais, mas 

com um discurso de igualdade em seu processo de construção de cidadania, pautada na 

desvalorização do trabalho produtivo em prol dos trabalhos intelectuais. Complementa-

nos Novais (2002, p. 93), dizendo que: “no presente há nítida sinalização de que a alta 

tecnologia, a modernização acelerada, a globalização perversa desvinculada de uma 

sólida revisão dos valores humanos não garantem uma sociedade consciente, 

responsável e mais justa”. Há de realmente se pensar sobre esta questão, mais do que 

pensar, refletir, analisar e ser incomodado é preciso agir porque esta situação se reflete 

em nosso cotidiano, em nosso trabalho e, ao invés de ser condição de vida ou um ato 

prazeroso, torna-se um vilão, um fardo. 

Nas palavras de Heloani e Capitão (2003, p. 103 -106): 
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Esse princípio de realidade adentra e fere o psiquismo humano, 

fazendo com que as pessoas sintam-se exigidas; o sentimento de 

impotência e de desvalorização que leva as pessoas pouco resistentes 

a degenerar-se rapidamente, avilta de si qualquer potencial humano 

que pudesse se somar às conquistas da civilização [...] o rompimento 

de vínculos de relações fundamentais para manutenção e 

fortalecimento da subjetividade humana desencadeia relações 

desumanas e aéticas. 

 

 

Infelizmente esta é nossa realidade, de fragilidade nas relações, de somatória de 

medos e inseguranças com o futuro e a criação de uma cultura da juventude pela mídia 

em contraposição com a educação sistematizada.  

Por outro lado, a Lei n. 9394/96 coloca como princípios e fins da educação 

nacional em seu art. 2º, que : “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

Entende a LDB, portanto, que a educação, juntamente com outras ciências, e as 

instituições familiar e estatal a partir de mudanças na política vigente, que rege a lei do 

trabalho e oportunidades sociais, poderiam e podem auxiliar o educando em seu pleno 

desenvolvimento.  

Como, neste momento, não respondemos por outras ciências, e também, não 

acreditamos em novas propostas imediatas, lançamos mão de alguns serviços da 

Psicologia Educacional, entendidas como relevantes para o educando como um 

instrumento de auxilio em sua saúde mental
1
.   

Entre as finalidades do Ensino Médio, a LDB rege, ainda, em seu art. 35,  inciso 

III, que é preciso buscar "[...] o aprimoramento [do educando] como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico [...]". Nossa expectativa é demonstrar a importância (e a urgência) 

                                                 
1
 O Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná, CRP 08 (2004, p. 1) coloca que: “Embora a 

expressão „saúde mental‟possa ter significados diferentes para diferentes pessoas, a auto-estima e a 

capacidade de estabelecer relações afetivas com outras pessoas são componentes importantes da saúde 

mental, universalmente aceitos”.  
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da sistematização e da implementação da disciplina de Psicologia no Ensino Médio com 

vistas à humanização do jovem. 

Na visão de Gomes (2002, p. 56), outras situações deveriam se integrar a estas 

questões, que vêm causando problemas escolares e solicitam a atuação da Psicologia e 

políticas públicas específicas e eficientes para os jovens, tais como: 

 

  

A repercussão no ambiente escolar da violência externa, seja ela das 

ruas ou do ambiente familiar, o efeito da disseminação do uso de 

drogas por parte da população em geral, afetando também crianças e 

adolescentes, a prática sexual precoce e a gravidez na 

adolescência, acarretando também o problema da contaminação 

pelo vírus da Aids. 

 

 

Segundo a LDB, como citado anteriormente, o Ensino Médio é etapa final da 

educação básica, com duração de três anos, e nos oferece uma orientação  ao apontar, de 

um modo geral, para as finalidades deste ensino. Requer um educando que possa 

prosseguir em seus estudos, ao mesmo tempo em que seja apreciado em seu 

desenvolvimento como pessoa humana e, acima de tudo, que possa aprimorar seu 

pensamento crítico para ingressar no mundo do trabalho ajudado pela preparação a ser 

adquirida no Ensino Médio. 

De acordo com este documento e os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, 

espera-se que o aluno, ao término desta etapa, tenha construído competências básicas, 

situando-se como sujeito produtor de conhecimentos, para participar do mundo do 

trabalho e continuar desenvolvendo-se como pessoa, como “sujeito em situação”- 

cidadão. Neste sentido, acreditamos que o currículo deve contemplar conteúdos que 

capacitem ao aluno a realizar atividades nos três domínios da ação humana: vida em 

sociedade, atividade produtiva e experiência subjetiva. 

Tendo como norte estes dois documentos, podemos salientar que a questão do 

desenvolvimento humano permeia os propósitos do Ensino Médio. A ênfase a esta 

questão é dada devido às necessidades atuais do mundo moderno e às exigências do 
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mercado de trabalho. Estas sugerem que se invista, constantemente, no relacionamento 

interpessoal, que o homem conheça sua realidade, que construa sua identidade e que, 

por fim, conheça os problemas sociais. Portanto, espera-se que nós, profissionais da 

educação, visemos o bem- estar do jovem concomitante ao social. 

No decorrer da elaboração das propostas curriculares vigentes a disciplina de 

Psicologia não foi representada nas Diretrizes Curriculares e nem nas áreas de 

conhecimento como disciplina efetiva.  Sugere-se, apenas, que, ao serem tratados 

assuntos como história, geografia, sociologia e filosofia, os conhecimentos sobre 

Psicologia podem ser passados por meio de diversas alusões, explicitas ou não. Essa 

empregabilidade da Psicologia sugere para muitos a sua não permanência no currículo 

do Ensino Médio sendo uma tendência da própria escola optarem por conteúdos mais 

técnicos .  

Nas preocupações de Eliomini (2001, p. 01), a não obrigatoriedade da disciplina 

de Psicologia no Ensino Médio vai fazer com que “a educação se torne cada vez mais 

técnica, formando os alunos com vistas exclusivamente ao mercado de trabalho, 

esquecendo da importância da consciência crítica e do conceito de cidadania, 

fundamentais para a formação do ser humano”.  

Em contrapartida, observa-se que a maioria das discussões curriculares regidas 

pelo MEC, principalmente ao que se refere à área de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, está permeada por questões psicológicas e que também fazem parte de 

estudos psicológicos, o que nos resta a dizer: na verdade não haveria necessidade de ser 

efetivada? Porque ela permeia todos os eixos do currículo escolar?. 

Sabemos que a resposta é negativa. Mesmo que seu conteúdo se encontra 

identificado em alguns itens, tais como: construção de identidade, interdisciplinaridade, 

relacionamentos interpessoais, sociabilidade, autonomia intelectual, pensamento crítico, 

aprimoramento da pessoa humana, formação de valores, formação ética, afetividade, 

etc., ficando explícito que a Psicologia está a serviço da Educação.  Torna-se pertinente 

parafrasear Kuenzer (2000, p. 41), neste momento, quando coloca que “aquilo que está 

em tudo corre o risco de não estar em lugar nenhum”. E, em contraposição assinalar: se 

estiverem concentrados todos estes princípios em uma única disciplina, pode ser que se 
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forme um aluno crítico e preocupado com seu bem estar social, porque a Psicologia 

estará fazendo parte da formação do jovem. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio ao sugerirem que se 

discuta o ser humano e suas relações em vários seguimentos sociais, como: escola, 

trabalho, família, lazer, etc., almejam que o indivíduo desenvolva a prática da 

solidariedade, fraternidade, sensibilidade e igualdade. A nosso ver, esse objetivo pode 

ser atingido a partir do momento em que o ser humano construir sua história e formar 

sua identidade por meio de suas relações sociais. Para tanto, deverá ter consciência de 

seu papel enquanto agente da história. Acreditamos que a Psicologia é uma das ciências 

que pode contribuir para que o indivíduo obtenha condições de acesso aos 

conhecimentos que analisam os modos pelos quais o ser humano se constrói na 

interação com seu meio, consolidando o conhecimento científico em seu projeto 

pedagógico 
2
 . 

Do nosso ponto de vista, acreditamos que esta situação, na prática, não se 

convalida, pois os próprios professores sentem dificuldades em entender quais são os 

conteúdos mínimos de Psicologia a serem trabalhados nas escolas. 

Na verdade, o que distingue o profissional docente de Psicologia dos demais 

profissionais docentes em outra área é o domínio que aquele possui ou deveria possuir 

sobre as técnicas e conteúdos específicos de sua área. Vale ressaltar, nesta reflexão, as 

palavras ditas por Eliomini (2001) sobre a inclusão da Psicologia no Ensino Médio e 

que requer ser repensada sobre sua aplicabilidade em sala de aula. Entende que a 

discussão sobre a formação profissional do psicólogo, por muito tempo, vem sendo, 

basicamente, direcionada à área clínica, “não havendo o estímulo necessário ao ingresso 

no campo escolar”, e nem ao próprio trabalho da formação de professores na 

Licenciatura. 

                                                 
2 A partir das Diretrizes, conforme Resolução nº 03/1998/CNE, “[...] cada escola elaborará seu 
projeto pedagógico segundo as suas especificidades. O núcleo comum segue o mesmo padrão 
de disciplinas em nível nacional, e a parte diversificada dependerá das condições e realidade 
das escolas. Na região de Maringá, Estado do Paraná, os conteúdos da parte diversificada são 
preferencialmente  artes, aulas de computação inglês, redação e em três escolas, das 22 
escolas que compõem o Ensino Médio, optaram pela disciplina de Psicologia”. 
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 Embora a nova LDB apresente certos avanços em relação à legislação 

educacional anterior: as Leis 4.024/61 e 5692/71 que reformaram a estrutura do ensino 

primário e médio, ela vem trazendo insatisfações entre os profissionais psicólogos ao 

que se refere à profissionalização do psicólogo que atua na interface Psicologia-

Educação. Em seu artigo 71 e inciso IV, não apenas exclui o psicólogo, mas situa os 

seus serviços entre “outras formas de assistência social”. Além de um entendimento 

equivocado sobre as funções do psicólogo na escolar, é retratado como a inclusão de 

despesas a mais pelo Estado. 

Segundo Del Prette (2002, p. 55), além de profissional, o psicólogo precisa 

participar dos “movimentos em defesa da educação pública e de qualidade e, no caso 

específico da nova LDB, estar atento não apenas ao seu conteúdo, mas também às suas 

possíveis distorções conjunturais, na medida do possível compondo o fórum  em defesa 

das diretrizes legítimas aí estabelecidas”. 

Enfim, independentemente da inserção no quadro funcional da escola,  resta a 

nós profissionais que atuamos na interface Psicologia-Educação e comprometidos com 

questões educacionais nos servirmos de estudos e opções de atuações que possam ser 

viabilizados por meio de projetos que visem a intervenção e transformações necessárias 

em nosso sistema educacional. Acreditamos na contribuição da Psicologia de auxiliar, 

juntamente com a educação, no preparo do homem para enfrentar o imprevisível, 

unindo o saber dessas ciências à prática do convívio social e das mudanças culturais, 

dominando os saberes necessários para uma vida digna. 

Parece-nos bastante propício, neste momento, a apresentação das razões que 

justificam a disciplina, hoje, no currículo do Ensino Médio, tendo em vista todos os 

saberes psicológicos que explicitamente contemplam os princípios norteadores deste 

grau de ensino. 

Em nossa opinião, esta inserção possui vários motivos, entre eles: as 

contribuições com o período da adolescência, época de muitos conflitos e 

questionamentos; ajuda no desenvolvimento de algumas competências e habilidades que 

são propostas como objetivos do Ensino Médio bem como no crescimento pessoal do 

jovem; auxiliar na formação de sua identidade, personalidade e auto realização, por 
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meio de reflexões e conhecimentos sobre assuntos pertinentes a esta idade, como por 

exemplo: afetividade, ética, sexualidade, relacionamento interpessoal, valores, mercado 

de trabalho, mídia, família e escolha profissional. 

Nesse contexto, podemos salientar que a Psicologia pode oferecer conceitos 

científicos considerados apropriados para subsidiar discussões e reflexões aos jovens 

sobre seu mundo subjetivo. Tem condições de ajudá-los a  refletir sobre informações 

advindas do seu cotidiano ao contrapor colocações teóricas do mundo científico. O  

choque de informações recebidas pela mídia e de resultados científicos é altamente 

provocador da atenção dos adolescentes e condição básica para promover o 

conhecimento e a reflexão sobre a realidade social. 

A Psicologia, como disciplina, também pode fornecer aos jovens condições para 

desenvolverem sua capacidade de pensar, sendo este um período propício para a 

descoberta dos valores sociais vigentes, principalmente os cultuados na família e 

comunidade, e a busca de uma identidade própria.   

A Psicologia pode atuar como facilitadora no enfrentamento da crise 

adolescente, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, fornecendo 

condições para que eles possam assumir responsabilidades, buscando sua independência 

e autonomia, principalmente no mercado de trabalho. Nossa luta não se restringe a que o 

nosso jovem seja conhecedor de seus valores e competências, mas para que possa 

escolher suas atividades, criar para seu desenvolvimento como espécie e não ser mero 

cumpridor de tarefas.  

A nova realidade em que vivemos tem produzido um mercado que exige que o 

cidadão seja sujeito participante da história e não um indivíduo reprodutor e obediente, 

como se propunha na época da revolução industrial, por exemplo. Em nossos dias é 

exigida a formação de um profissional que tenha conhecimentos e habilidades 

cognitivas e comportamentais que lhe permitam ser capaz de criar soluções originais 

para problemas novos e velhos e, acima de tudo saiba se estimular sozinho, descobrir 

seus objetivos e descobrir como alcançá-los. 

Percebe-se que, apesar de todo o discurso que se faz valorizando o papel e 

importância das ciências humanas, inclusive da Psicologia, para a formação do 
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indivíduo crítico, autônomo e ético, as condições materiais de produção da vida, na 

realidade brasileira, impedem/obstruem a universalização destes conhecimentos.  

Além de todas essas contribuições que podem acontecer pela intersecção entre a 

Psicologia e o Ensino Médio, não podemos deixar de apontar como a ciência 

psicológica poderia se beneficiar de um espaço tão importante junto ao jovem e à 

educação, além de abrir um novo campo de atuação e pesquisa para os psicólogos.  

Por fim, tendo em vista as necessidades atuais do mundo moderno e exigências 

do mercado de trabalho, as quais sugerem que se invista constantemente no 

relacionamento interpessoal; que o homem conheça sua realidade; que construa sua 

identidade e que, por fim, conheça os problemas sociais, acreditamos na participação da 

ciência da Psicologia para responder, juntamente com outras ciências, a esses anseios, 

porém a favor da  plenitude da vida. 

 

CONCLUINDO... 

Diante destas colocações, resta-nos alguns desafios: fazer uma reflexão sobre o 

significado do ensino da Psicologia no nível médio; implementar a disciplina de 

Psicologia no Ensino Médio; direcionar suas propostas curriculares para uma visão 

social e empreendedora do crescimento humano como um todo; direcionar os conteúdos 

programáticos do Ensino Médio no entendimento do processo tecnológico, em que a 

participação do homem não se resuma simplesmente ao manuseio das máquinas e ao 

aumento de produção; conquistar um espaço político-pedagógico para o profissional de 

Psicologia atuar como docente neste grau de ensino; e levar as escolas do Ensino Médio 

a conhecer as diferentes propostas curriculares da disciplina de Psicologia para este grau 

assim como mostrar a importância da disciplina no âmbito educacional e social. 

E, por fim, demonstrar a cientificidade da disciplina de Psicologia por meio das 

propostas apresentadas, tendo como norte o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, desmistificando o psicologismo em nossos bancos escolares, e voltarmos ao 

entendimento do homem como construtor de sua história, e o professor um mediador 

dos conhecimentos científicos, apropriador do conhecimento sistematizado, construído 

historicamente. 
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A PRÁXIS DO CUIDADOR E DO EDUCADOR SOCIAL DE ABRIGOS 
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Este artigo traz alguns apontamentos sobre a práxis do educador social que 

trabalha em abrigos para crianças e adolescentes. A temática levanta questões sobre o 

conhecimento pedagógico, a ação do educador e as relações cotidianas, no abrigo e com 

o sistema de proteção. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma 

postura relacional da parte do educador pressupõe uma politicidade comprometida com 

o ressignificar das vidas e representações da criança e do adolescente em condições de 

vulnerabilidade. O educador transmite um conjunto de normas, valores e regras, mas 

também atua no sentido de preparar os abrigados para lidar com seus sofrimentos, 

conflitos e tensões.  

Sofrimentos, conflitos e tensões acompanham a vida das crianças e adolescentes 

no abrigo, mas também a história de vida de cada educador. Os participantes dessa rede 

de relações devem ser sensibilizados para apropriar-se das oportunidades e ressignificá-

las, trazendo diferentes sentidos ao sofrimento humano. Esse movimento traz um 

conteúdo pedagógico e psicológico, pela perspectiva da educação criativa, na linha 

gramsciana. ao contrário das explicações reducionistas e mecanicistas que acabam por 

excluir a ação do sujeito e reduzi-lo a réu de seus fracassos, sujeito e história são 

interconstrutores e interdependentes. 

 O contexto e a referência cultural são importantes nessa construção, uma vez que 

a consciência de si e em si é tecida a partir das relações, da escuta, do diálogo, do ver e 
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do sentir. O processo de participação é um instrumento pedagógico que ajuda o sujeito a 

se conhecer. A consciência adquirida neste processo é obtida pelo enfrentamento de 

uma sucessão de paradoxos e contradições, que permite a elaboração de uma ética que 

ultrapassa o sentido técnico e metodológico. “A ética vale como forma de reflexão sobre 

nós mesmos, muito mais que como fonte de conclusões normativas. Ética é pensar.” 

(Outeiral, 2001:28.)  

 Este artigo é resultado de pesquisas de intervenção, voltadas à práxis do 

educador social e à formação da subjetividade, em quatro abrigos da Grande São Paulo. 

Essa forma de pesquisa possibilita um diagnóstico da realidade e, simultaneamente, sua 

transformação. Tem como fundo a coexistência entre o sujeito e o objeto. Nela, um se 

descobre no outro, sujeitos e objetos se constroem e os envolvidos se modificam, à 

medida que falam de sofrimentos, esperanças, desilusões, empolgamento, e buscam 

soluções. A pesquisa social ajuda a compreender a realidade social e humana, a recriar 

categorias analíticas e a aperfeiçoar a qualidade de vida, uma vez que compromete com 

os “[...]processos de alteração e de mutação social nos quais vivem ou sofrem as 

pessoas [...]” (Lévy 2001:97). Como uma virtude moral, a ética pode ser adquirida. No 

depoimento a seguir, Izilda mostra que o processo de participação ajuda a adquirir 

formas de lidar com     as dificuldades e sofrimentos, de lutar para melhorar a qualidade 

de vida  

“No abrigo, eu aprendi a conviver com as dificuldades. Antes, eu era 

muito triste. Agora, fico triste ainda. Mas vou à luta. Conversar sobre 

dificuldades e sofrimentos meus e dos outros ajuda a encontrar o 

caminho. A minha dificuldade é a dificuldade do outro. Se ficar 

sozinha, não compreendo bem o que está acontecendo.” (Izilda, 

usuária da escola pública.)  

 

 A pesquisa de intervenção atua no campo dos desejos, sonhos, 

necessidades, conflitos e contradições. Seu sujeito e objeto interagem o tempo 

todo. Isto faz dela um campo transferencial, em que as Ciências Sociais, 

especialmente a Sociologia Clínica e a Psicossociologia, atuam com a realidade 

psíquica e social dos indivíduos. O fato de ocorrer na relação entre sujeito e 

objeto não nega ao conhecimento resultante o caráter científico.  
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 A filosofia da práxis considera que o homem faz o conhecimento e vice-versa, 

que a realidade comanda o indivíduo e é por ele comandada. Longe de um tautologismo, 

a pesquisa de intervenção não se restringe a explicações racionais dos fenômenos ou das 

ações humanas. Os fenômenos têm também uma origem subjetiva. A subjetividade é 

capaz de produzir, modificar e influenciar qualitativamente o cotidiano e o contexto 

social. A pesquisa de intervenção deixa emergir as contradições e paradoxos do 

cotidiano, da realidade social e da própria realidade existencial do indivíduo. Na relação 

entre o eu e o tu, a subjetividade e a objetividade, o indivíduo pode se apropriar das 

experiências e transformá-las em outra história.  

“Mas sei que o indivíduo socialmente definido tem, ao menos 

virtualmente, a possibilidade de ser algo que não sua definição social, 

sem nunca poder fugir inteiramente dela; portanto, ele é, virtualmente, 

uma subjetividade..” (Castoriadis, 1999:37.)  

 

A percepção de que a subjetividade não é acessível ao pesquisador e, às vezes, 

nem ao sujeito leva a pensar que ela não pode ser compreendida ou analisada tão-

somente a partir de concepções padronizadas preestabelecidas e nem de generalizações, 

uma vez que as ações humanas são dotadas de sentidos que podem ser entendidos mais 

precisamente quando circunscritos nos acontecimentos da vida e da história. Sendo 

assim, não podermos analisar a ação pedagógica fora de um contexto social definido, 

carregado de um conjunto de variáveis articuladas ou não. O sujeito não está à deriva e 

nem livre das forças gravitacionais, como numa nave espacial. Está submetido a 

pressões de todas as ordens. Entretanto, vive em busca de saídas e sempre, de alguma 

forma, depara-se com uma ou outra brecha, ou, ainda, constrói atalhos para satisfazer 

suas necessidades materiais e espirituais.  Sua meta é conquistar um bem-estar pessoal e 

social.  

Refletir sobre a formação do educador social que atua em abrigos requer uma 

visão maior da trama das relações entre os agentes que permeiam esses espaços. Cada 

um deles está na ponta de uma história feita de desencantamentos e frustrações, cujo 

resultado é, geralmente, uma sensação de incompletude e, às vezes, de perda total do 

sentido da existência. O encontro entre educador e educando nesse espaço de proteção 



 
ISSN 1981-2566 
 

 

revela uma extrema complexidade, uma vez que articula duas esferas, a da subjetividade 

e a da objetividade. Nessa relação, dores, carências e sentimentos ganham vida, forma e 

expressão. Às vezes, subjetividade e objetividade se confundem. Em todo momento, há 

transferências e contratransferências, buscas de objetos de desejo imaginários e 

sonhados, nunca alcançados. Nesse sentido, qualquer análise sobre abrigos e ações do 

educador resiste a compreensões totalizantes ou englobantes. 

Educadores, dirigentes, técnicos da Prefeitura ou da Vara da Infância e da 

Juventude - nenhum deles possui um texto único, uma tábua da lei, que responda à 

realidade dos abrigos. São vários textos, incompletos cada um deles. As histórias 

correm quase paralelas, desacorrentadas. A aprendizagem nesse espaço é rica e 

dinâmica, quando sedimentada no amor e na amizade, que são condições essenciais a 

um bom educador. No abrigo, histórias e experiências estão sempre transitando. Nele, a 

criança e o adolescente acumulam “[...] na memória, mil fragmentos de saber e de 

discurso que, mais tarde, determinarão sua maneira de agir, de sofrer e de desejar” 

(Certeau, 1997:206). Esta frase sobre a família ajuda a compreender a importância de 

assimilar e de transformar a práxis do educador e a realidade do abrigo num cotidiano 

criativo e emancipador. Experiências cotidianas da infância e da adolescência nos 

acompanham pela vida toda. Em cada encontro, elas reaparecem, tingidas pela culpa, 

pela mágoa, pela saudade, alegria ou outras emoções. Podem, mesmo, ganhar novos 

matizes em novas experiências.  

Educar e cuidar de crianças e adolescentes no abrigo, segundo a doutrina de 

proteção integral estabelecida no ECA e fundada nas concepções de uma pedagogia 

emancipadora, é uma tarefa complexa, multifacetária e aberta. O processo de formação 

do educador social no abrigo pressupõe a interação de aspectos biológicos, culturais e 

emocionais, com suas variáveis sociais, espirituais, econômicos e afetivos. Por isso, 

tomamos como base algumas reflexões sobre o conhecimento científico e o sentido da 

práxis do educador, para trazer à tona alguns retratos dessa realidade.  

Aprender é contatar, apreender, interpretar, interagir, apropriar-se e transformar 

o cotidiano e a história, não só como quem recebe, mas como ser que atribui sentidos. 
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Na aprendizagem, o indivíduo se forma para a sociedade e a sociedade se forma para 

ele. É no centro dos conflitos humanos, políticos e sociais, que ocorre a práxis do 

educador social, uma vez que seu projeto político-pedagógico é incluir as vítimas da 

desigualdade social. A questão social, no mundo globalizado, recoloca a problemática 

da aprendizagem. Nesse contexto, o educador constrói um conhecimento que tende a 

ajudar a humanidade a encontrar formas de superar ou de reduzir o mal-estar individual 

e social.  

1. A vida equacionada no cotidiano 

Por mais que se o conteste, não há quem possa sobreviver sem o cotidiano. 

Marcado pela heterogeneidade e complexidade de fenômenos como linguagem, divisão 

social do trabalho, jogos, vida privada, lazer, emoção, imediaticidade, espontaneísmo, 

reprodução do indivíduo, superficialidade..., o cotidiano estabelece as relações do 

indivíduo. sem um vínculo verticalizado com o todo. Neste sentido, ele é o alfa e o 

ômega da vida, e seus desdobramentos fazem com que cada um se perceba como 

singular.  

“Eu vivi em vários cantos desse mundo. Fiquei na Febem [...], fui 

morar com minha irmã que morreu [...] Depois vivi na rua [...] Agora, 

moro no Lar. Sempre dei duro. [...] até para roubar a gente tem que ter 

vontade. [...] Tem dia que não tenho vontade pra nada. [...] Mas tem 

dia que a gente tem que aproveitar, a gente topa tudo, a gente levanta 

disposto a tudo. [...] Só que a gente tem que lembrar que tem que 

esquecer das coisas ruins, pra lutar e se lembrar das ruins pra gente 

não fazer mais. [...] Quando me falta alguma coisa, tenho vontade de 

pegar do outro [...] mas Deus não quer que eu pegue. Os educadores 

[...] e o padre falam para não pegar. Eu lembro da minha mãe e da 

minha irmã que morreram, que também diziam pra não pegar. Mas, 

quando a gente tem fome e quer ficar bonita, não tem jeito. Aí, bate 

uma tristeza, porque uma coisa quer que a gente faça e outra quer que 

a gente não faça. É aí que a gente fica triste. E, então, eu não tenho 

vontade de fazer nada. Mas, de repente [...] acontece alguma coisa, 

como uma pessoa dar risada pra gente. Aí, a gente fica alegre. Tudo 

fica diferente. A tristeza vai embora. [...] Hoje, estou com quinze anos, 

estou na quinta série. Estou procurando emprego. Ajudo aqui no 

abrigo.” (Dep., Cris, 1994.) 

 . Acreditar que apenas os intelectuais, os partidos políticos ou a luta de classes 

transformam a realidade seria uma forma de alienação, pois as revoluções só podem ter 
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êxito se atingirem o cotidiano ou se dele partirem. Não se pode minimizar o cotidiano a 

um espaço de domesticação dos indivíduos. Ele é o espaço do fazer e do refazer 

histórico. Esta concepção está presente no depoimento de Cris, que apresenta um 

movimento do cotidiano dos indivíduos, que não podem viver isolados, mas integrados 

nas esferas do dia-a-dia. O abrigo vive da “[...] confiança posta na inteligência e na 

inventividade do mais fraco, na atenção extrema à sua mobilidade tática, no respeito 

dado ao fraco, sem eira nem beira, móvel por ser assim desarmado em face das 

estratégias do forte [...]” (Giard, 1996:19). 

Desse ponto de vista, os sujeitos envolvidos em programas sociais direcionam 

sua criatividade para a construção de uma rede de solidariedade que responda às 

exigências do dia-a-dia dos empobrecidos. O agir cotidiano pode criar um tecido social 

favorável às mudanças históricas. Nesse sentido, clarifica as práticas sociais e subsidia a 

história. O equívoco das grandes teorias é buscar compreender as macro e 

microestruturas, com o que acabam negando o cotidiano, que é a arte de fazer. 

Descortinar o cotidiano e compreender sua face pragmática e dinâmica significa 

também entender que as pessoas não são “idiotas” (Certeau, 1996:20). Escutar o 

“desprezível” ajuda a visualizar a criatividade e a inventividade da população 

empobrecida que, por meio dos atalhos que ela mesma constrói, consegue resistir e 

amortecer as chagas do mal-estar.  

O cotidiano é simultaneamente abstrato e concreto, e se constitui a partir do 

vivido. É o locus das necessidades e carecimentos, dos desejos, da esperança e 

desesperança, do ódio, violência, alegria e tristeza, das crianças e adolescentes, dos 

negros, mulheres e idosos, em síntese, o espaço privilegiado de se viver a diferença. 

Nele é que se abrem ao indivíduo as condições para ganhar ou perder sua vida. É nele 

que se nasce, cresce, vive sofre e morre.  

No depoimento de Cris, apreende-se a luta entre a dor, o prazer, a alegria e a 

tristeza, numa tensão reveladora da cosmovisão e dos valores e afetos envolvidos na 

vida diária. Os educadores, o padre, a irmã e a mãe disseram que Deus não quer que ela 

roube ou faça maldades, e ela luta para cumprir esse princípio. Em sua história, observa-
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se que a religião e a afetividade são propiciadores de limites: Quando me falta alguma 

coisa,tenho vontade de pegar do outro [...] mas Deus não quer que eu pegue. Dar 

sentido otimista aos fatos é importante quando esse entusiasmo não se transforma em 

impulsos fetichizados, mas promove uma mudança individual e do meio ambiente, 

corroborando a importância das alterações, mesmo que miúdas, no cotidiano e na vida. 

Gramsci defende o entusiasmo quando produz uma transformação, quando se 

acompanha de uma vontade inteligente, utiliza a inventividade e toma iniciativas para 

mudar a realidade. Nem sempre as representações conseguem integrar-se com o dia-a-

dia, nas relações que se estabelecem entre o concebido e o vivido. 

A entidade reproduz a vida, como locus da necessidade e do desejo, do qual cada 

indivíduo se apropria de maneira diferenciada, na sua maneira de viver, uma vez que os 

conteúdos, regras e normas estabelecidos pela sociedade são assimilados diferentemente 

pelos indivíduos. Refletir sobre o cotidiano significa perceber nele as formas das lutas 

de classes, das quais o abrigo é espelho. Entendemos a história constituída dos 

encontros movidos pela subjetividade e/ou pela objetividade, que, entranhadas uma na 

outra, impulsionam as mudanças, constroem o cotidiano e dão sentido e movimento à 

vida. Para se deslindar o fazer cotidiano, palco da vida e da morte, penetra-se num 

universo onde o amor e o ódio se materializam, o corpo e o espírito ganham concretude 

e experimentam prazer e dor, onde aquilo que parece desprezível toma vida e o pujante 

sinaliza a morte. Neste cotidiano, o corpo e a alma se relacionam, impulsionados por 

desejos e necessidades materiais e espirituais, constituindo a subjetivação e a 

objetivação. Nele, pode-se observar a virtude humana que se caracteriza pelo lutar, 

viver, preservar. O que buscam os homens no cotidiano, senão preservar a própria vida, 

tornarem-se sujeitos? Em síntese, a virtude é o desenvolvimento das potencialidades 

peculiares a cada ser. 

Locus da intimidade, das coisas caseiras, da familiaridade, da construção da 

vida, no cotidiano o humano encontra sua mais alta expressão na capacidade de amar e 

de ser solidário, de responder às exigências e necessidades pessoais e do outro. Nele, o 

homem se revela como ser carente e desejante, anseia por amor e poder, destrói e 

constrói, alimenta ideais filosóficos e religiosos, arrisca a vida por desejos e sonhos, 
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busca satisfazer necessidades materiais, como a fome e a sede, mas também desejos e 

paixões. A solidariedade é um sinal da realização humana, que pode ser apanhada no 

fazer cotidiano, no qual descobrimos que a felicidade não é dada, mas construída, não é 

uma dádiva, mas uma luta, uma ética cujo modelo seja aproximar o homem da natureza 

humana. O bem é o desenvolvimento do homem, aquilo que o ajuda a realizar-se como 

pessoa humana. O mal é o inverso, o que repulsa a realização humana, é a lógica da 

destruição humana, a antiética. Na ética da vida, constituída pelo encontro e pulsão 

mútua de dois corpos, subjetividade e objetividade devem buscar e encontrar o caminho 

da alegria, para que os homens sejam felizes cada dia. Percebe-se nas práticas 

pedagógicas e assistenciais a coexistência de duas lógicas: uma autoritária, que decide 

sobre o que é bom e ruim na vida dos homens, força a subordinação das pessoas e é, 

portanto, antidemocrática; outra, em contrapartida, na qual o próprio homem é quem 

negocia suas normas, a democracia. Estas duas lógicas estão em permanente tensão no 

cotidiano, no qual os homens ora se submetem ao autoritarismo, como uma tática de 

sobrevivência, negando assim a ética humana, ora buscam reconquistar sua cidadania. 

Esta visão retrata o processo de humanização do indivíduo e da sociedade. Como 

espaço de revelação e escamoteamento dos fatos, o cotidiano não está separado da 

história como por um fosso, mas com ela imbricado. Essa concepção ajuda a superar a 

dicotomia entre cotidiano e história, a analisá-lo como chave de acesso para 

entendimento da realidade.. A filosofia da práxis aparece neste contexto como aquela 

que tanto cria quanto coloca o homem diante da realidade, na qual ele é ontocriativo. 

Finalmente, concebe o cotidiano como movimento que permite apreender a dinâmica da 

história, entende que ele é o homem por inteiro e apanha a vida dos usuários no abrigo, 

na qual se manifestam as necessidades do sujeito. Nessa perspectiva, a alienação se faz 

quando se constrói um fosso entre o humano genérico e o singular. Esse abismo “[...] 

jamais foi inteiramente insuperável para o indivíduo isolado: em todas as épocas, 

sempre houve um número maior ou menor de pessoas que, com a ajuda de seu talento, 

de sua situação, das grandes constelações históricas, conseguiu superá-lo” (Heller, 

1989:39). 

2. A proposta pedagógica do abrigo 
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Os abrigos têm a finalidade de ajudar o educando a encontrar subsídios de um 

projeto pessoal fundado na ética da vida, para enfrentar uma sociedade cuja 

racionalidade tende a transformar o sujeito, rico de subjetividade, em objeto de 

burocracias. Os conteúdos pedagógicos são construídos a partir da realidade das 

crianças e adolescentes: 

“No final do dia, depois de ter ido à escola, brincado, [...] a gente 

sentava na cozinha, todos juntos, ou no refeitório, quando havia muita 

gente, para escolher arroz, feijão, descascar batatas ou frutas, assistir 

televisão. [...] Um começava a falar de sua vida, e todos escutavam. 

Às vezes, dois, três ou quatro começavam a chorar. [...] Um falava que 

a mãe tinha ido embora, que o pai estava preso e que antes de vir até o 

Lar, tinha dormido na rua. Aí, eu lembrava da minha história, que meu 

pai morreu e que meu irmão vendia minha mãe para os bandidos e até 

minhas três irmãs, para ganhar maconha. Até que minha mãe morreu 

de tanto trabalhar, quando ficou presa na geladeira do hospital, onde 

estava fazendo limpeza. E nós ficamos morando na casa dos outros, 

um pouco com minha irmã mais velha, outro na rua, pegando coisas 

do lixo, até que viemos pra cá. A tia Lilica [...] trouxe nós pra cá. 

Agora, tenho minha família e minha casa, sou feliz” (Dep., Pedro, 

1994). 

Para usuários rejeitados e excluídos, a premissa pedagógica da instituição é 

propiciar condições de fluência do sujeito, com a finalidade de seduzir a objetividade 

em benefício próprio e dos companheiros. Esta prática não exclui as relações sociais, 

uma vez que fornece material aos usuários para que possam manipular o contexto 

dessas relações. O conteúdo pedagógico presente no relato de Pedro inclui o 

conhecimento anterior que essa população possui, por ser protagonista de uma história 

inteiramente diversa, mas caracterizada pela criatividade dentro de sua realidade. Não é 

sem razão que Patto (1991:224) constata que não se conhece suficientemente a criança 

empobrecida, que se menospreza sua experiência, habilidade e capacidade de se 

relacionar com o cotidiano, as quais “[...] mantêm viva num contexto social que é 

extremamente adverso. Exigimos, além disso, que ela deixe [...] suas vivências, sob 

pena de ser considerada inapta”. 

Uma de suas metas é a criação de espaço para a ocorrência de catarses, como 

meio de provocar a integração da criança ou do adolescente consigo mesmo e com o 

outro: Um começava a falar de sua vida, e todos escutavam. Às vezes, dois, três ou 
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quatro começavam a chorar. A catarse é uma das estratégias que podem ajudar o 

educando a se reapropriar de sua história e a recriá-la no dia-a-dia, a desenvolver sua 

dimensão criativa, a construir uma visão menos pessimista ou fantasiosa do mundo e a 

aprender a extrair de si e do cotidiano formas de satisfazer seus carecimentos. A ação 

pedagógica das entidades deve enfocar o transfazer do sujeito nas atividades do dia-a-

dia, no brincar, nas tarefas escolares e outras, permitindo aos educadores subsidiar os 

educandos no direcionamento de suas pulsões. À medida que projeta suas aspirações, 

tristezas, alegrias e amarguras, o abrigado pode avaliar e até destruir o objeto odiado ou 

amado, incorporá-lo ou excluí-lo de sua vida, ou ser destruído pelo objeto. 

“O sujeito diz ao objeto: „Eu te destruí‟, e o objeto ali está, recebendo 

a comunicação. Daí por diante, o sujeito diz: „Eu te destruí. Eu te amo. 

Tua sobrevivência à destruição que te fiz sofrer, confere o valor a tua 

existência para mim. Enquanto estou te amando, estou 

permanentemente te destruindo na fantasia‟ (inconsciente). Aqui 

começa a fantasia para o indivíduo. O sujeito pode agora usar o objeto 

que sobreviveu. É importante notar que não se trata apenas da 

destruição do objeto pelo sujeito, pelo fato de estar o objeto fora da 

área do controle onipotente do sujeito.” (Winnicott, 1995:126).  

 

Objeto externo são as experiências pessoais que precisam ser reorganizadas para 

servirem de matéria-prima à busca e construção do sentido da vida. As motivações 

alocadas na subjetividade encontram respostas à medida que o educando recebe apoio 

da exterioridade - material escolar, roupas, calçados, atenção da professora e do 

educador, a valorização dos pequenos avanços de cada dia. A relação entre o educando 

e o educador não é mecanicista, em que um deposita o conhecimento e o outro é 

depositário. O educador intui que a pedagogia do amor e da solidariedade humana 

possibilita ajudar o usuário a adquirir noções de limite e a vivência das frustrações.  

O vigor energético do amor impulsiona à transformação pessoal e do outro, 

provoca conflitos, tensões, constrói e destrói. Quem se move por amor coloca à 

disposição de si e do outro os sentimentos, o olhar, o ouvido, e foge à ociosidade. Amar 

significa viver intensamente as esferas da vida, para consolidar a felicidade e da 

liberdade.  
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“Vivi dez anos no abrigo. Agora, trabalho como eletricista. O que 

aprendi [...] foi saber o que era meu e o que não era. Foi o espírito de 

lutar para conquistar as minhas coisas. Batalho todos os dias. Levanto 

cedo e volto à tarde pra minha casa. Sempre me lembro de algumas 

coisas que me falaram aqui. Preciso ter coragem” (Dep., Marcos, 

1995).  

Marcos patenteia a idéia de que é possível preencher lacunas dos estádios 

anteriores da vida, se não de maneira plena, pelo menos de forma satisfatória às 

exigências da socialização. As forças de autodescoberta, satisfação, incerteza e 

disponibilidade fazem parte de uma ação emancipatória que move usuários, educadores 

e dirigentes a uma revisão contínua de seus sonhos, para integrá-los nos 

desdobramentos da vida. A coexistência entre subjetividade e objetividade não concebe 

o sujeito dividido entre razão e desejo, interioridade e exterioridade, mas integrado, 

numa unidade. A cisão desses elementos, como uma esquizofrenia, constitui o canteiro 

da barbárie, ao passo que a unidade cria condições para o bem-estar. Fromm (1971:170) 

destaca que o amor é a única resposta satisfatória para as questões humanas.  

A proposta pedagógica dos abrigos, na fala de Marcos, não visa encerrar as 

crianças e adolescentes numa redoma protetora, mas integrá-los na sociedade e reforçar 

neles o espírito de luta para enfrentar os desafios da vida e viver intensamente. 

Freqüentam a escola, com os demais garotos do bairro, e os equipamentos sociais. 

Participam dos problemas sociais, econômicos, políticos e religiosos da comunidade. 

Nesse contexto, o amor não se reduz a um produto da subjetividade ou a um espírito que 

conduz o homem; define-se no cotidiano, espaço das relações fraternas, acolhedoras, de 

tolerância, partilha, compreensão e orientação, dos valores éticos. Na tradição cristã, o 

amor que tem por condição a prática da justiça social.  

A importância do amor como constitutivo da realização humana não significa 

excluir a necessidade da satisfação de outros carecimentos radicais, pois sua 

materialização ocorre com a garantia dos direitos econômicos e sociais. Nenhum ser 

humano sobreviveria sem alimentação, como não viveria sem amor. Esse espírito 

impulsiona a comunidade a criar uma grande família, em que crianças e adolescentes 

sejam acolhidos e vivam com dignidade. Um abrigo deve ser 
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“[...] um lugar de encontro feliz, fraterno, terno, saudável, humano, 

criativo, educativo. A nossa grande família deve ser o lar, onde todos 

se respeitam, se ajudam a crescer e a se formar para viver nesse 

mundo de competição e desumano, sem se deixar vencer por suas 

máximas e diretrizes, mas sim viver a experiência do amor. Por isso, 

nossa proposta é [...] a criação do „homem novo‟, sujeito da própria 

história, consciente de seus direitos de cidadania, inserido no contexto 

social. Para atingir esse objetivo educacional, é utilizada uma 

pedagogia humanizadora adequada ao perfil dos usuários. Habituados 

a um contexto social de desamor, violência e desvalorização humana, 

num cotidiano de empobrecimento econômico e cultural, estes 

usuários têm necessidade de uma pedagogia que restabeleça neles a 

auto-estima, a consciência da própria dignidade e seu valor como 

pessoas, a capacidade de vencer a experiência de desamor, 

desconfiança e medo, e a experiência de amar a si mesmos e aos 

demais. Uma das estratégias dessa pedagogia é envolvê-los num clima 

de diálogo, partilha, solidariedade e afetividade, no ambiente do Lar, 

junto à conscientização dos seus direitos, deveres e necessidade do 

empenho na autopromoção, como também a libertação de 

questionáveis „generosidades‟, manipulações e dirigismos, tudo isso 

na medida das possibilidades individuais” (Relatório Anual do LMSJ, 

1989:7). 

 

Daí a importância de dirigir ao educando um olhar humano, para ajudá-lo a 

apropriar-se dos fatos e acontecimentos e transformá-los, a partir de uma visão 

antitrágica, não se deixando conduzir por eles, mas, ao contrário, conduzindo-os. Este 

princípio visa à criação do sujeito consciente de seus direitos de cidadania, inserido no 

contexto social. O sujeito sabe dialogar com o mundo em sua complexidade. Um dos 

objetivos das estratégias vivenciadas no dia-a-dia é a aprendizagem do uso do acaso, do 

sofrimento, da desilusão e da decepção, como também da energia e da inteligência dos  

inimigos, em benefício pessoal e do grupo. Acredita-se que o sujeito sempre pode 

mudar a si mesmo e ao outro. Não existe uma explicação única e um único fator 

determinante da mudança, mas vários fatos e interpretações para ela. Por esta ótica, os 

abrigos devem transformar em ato pedagógico e político o amor pelas crianças e 

adolescentes. Os abrigos deveriam ser espaços saudáveis para acolher a criança e o 

adolescente abandonados e impulsioná-los a dar sentido à vida, a elaborar projetos de 

vida, a praticar experiências de solidariedade e viver a cidadania, sem se transformarem 
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em instrumentos que impeçam os usuários de serem solidários, protagonistas e 

cidadãos.  

3. Uma descrição do educador: concepções e atuação 

A problemática do abrigo convida a retomar a discussão da terceira tese de 

Feuerbach, quando Marx pergunta sobre quem educará os educadores, dentro da 

concepção de que o homem faz a história e a história o faz, de que as circunstâncias 

modificam as pessoas e são por elas modificadas. No século XXI, autores como Morin 

redimensionam a reforma do pensamento e a missão do educador. A educação 

ultrapassa a competência técnica, pois contribui para a fruição da ética. Ela deve 

preparar o profissional e o indivíduo, em sua relação consigo, com o outro, a sociedade 

e o Planeta. Este movimento permite responder a algumas indagações sobre o processo 

de aprendizagem humana.  

A práxis do educador social permite ressignificar conhecimentos 

adquiridos e apreender novos conhecimentos. Na construção do conhecimento, “[...] 

compreender é modificar-se, é ir além de si mesmo” (Sartre, 1967:20). Percebe o 

educador social que a história, a biografia e a realidade das crianças e dos adolescentes, 

no abrigo e fora dele, escapa ao saber e aos conceitos cristalizados. Sua formação é 

contínua, uma vez que cada encontro com o outro ou com as questões cotidianas produz 

alterações nas formas de pensar, de agir e de ser. O conhecimento cristalizado massacra 

a incerteza e o novo e, muitas vezes, conduz à indiferença. O educador deve ter uma 

postura de engajamento e de abertura para o novo, agir entre a certeza e a incerteza. É 

por isso que podemos afirmar que viver é estar no campo do perigo.   

Em síntese, a formação e o processo de aprendizagem do 

educador social não se dão apenas por meio de um curso, mas formam um conjunto 

articulado, que vai desde a formação acadêmica, até a vivência cotidiana, e vice-versa. 

Ao problematizar a questão pedagógica, Benjamin permite considerar como a maioria 

dos especialistas em educação erra ao desconsiderar a realidade social das crianças das 

famílias em situação de vulnerabilidade. Algumas pedagogias de fachada progressista 

reduzem a situação de mal-estar das crianças à família. Acredito que precisamos 
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ultrapassar essa perspectiva. O mal-estar da infância e da adolescência não é somente 

familiar. É uma questão de classe e de etnia. Quando o foco se fecha na família, 

escamoteia essas questões.  

Os usuários dos abrigos são vítimas de um processo de degradação econômica, 

cultural, social e familiar. Por outro lado, à medida que têm um espaço social 

reconhecido, como os abrigos e a escola, sua vida denuncia as injustiças presentes no 

cotidianos, as quais não se referem a aspectos doutrinários, mas a variáveis de classe e 

de etnia. Poderíamos até inferir que são revolucionários, quando questionam as 

autoridades, os educadores e a sociedade como um todo. Talvez, possamos aqui 

ressignificar a idéia de Dom Luciano Mendes de Almeida, quando, nos anos oitenta, 

dizia que “o menor é um profeta dos novos tempos”. Por isso, o educador que tem um 

compromisso ético com seu trabalho pedagógico é um agente de transformação.  

Nesse contexto histórico, desenvolvem-se as noções de assistência, cuidador e 

educador social. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em meados do século 

XX, alterou a concepção de políticas sociais de atendimento à criança e ao adolescente. 

De lá para cá, o ordenamento jurídico vem se aperfeiçoando. 

“Por longo período, o estado brasileiro deixou a assistência a carentes 

e abandonados por conta das instituições de caridade e filantrópicas. A 

entrada tardia do Estado na atenção á infância e à adolescência em 

situação de risco teve reflexo no quadro de recursos humanos que 

tradicionalmente se ocuparam dessas entidades de abrigos. Essa 

atenção foi, durante muito tempo, desenvolvida predominantemente 

por agentes voluntários [...], contando com pouquíssimos 

trabalhadores remunerados.” (Silva, 2004:101.) 

 

O ECA, aprovado em 1990, concebe crianças e adolescentes pobres como 

sujeitos de direitos e não como objetos de práticas piedosas ou de aparatos repressivos. 

Os profissionais que atuam nos abrigos passaram a ter o papel de educadores. Essa não 

foi apenas uma mudança de nomenclatura, mas de postura e concepção. O educador, 

desenhado neste ordenamento jurídico, tende a possuir boa formação técnica e uma 

consciência comprometida, pela perspectiva do que Sartre denominou de engajamento, 

Gramsci de compromisso ético e Morin de ciência com consciência.  
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Na tradição da assistência, mais ligada ao campo religioso, predomina o carisma 

do atendimento, do cuidado, mas sem o aspecto técnico. Por outro lado, percebemos no 

Estado muitos técnicos sem carisma. O desafio colocado no ECA, ao nosso ver, é de 

articular técnica e carisma. Numa linguagem mais precisa, formar educadores que 

saibam articular o contexto, a racionalidade e a afetividade. A práxis pedagógica requer 

uma construção do conhecimento fundada no sujeito e no contexto em que está inserido, 

o que ajuda a construir diferentes projetos de vida, em vista de um processo civilizatório 

emancipador.  

Mais do que instrumento de alienação, a solidariedade contribui para a 

emancipação e a reconstituição da justiça social. Não uma solidariedade mecanicista, na 

linha de Durkheim, mas em movimento, voltada para o encontro da felicidade. Crianças 

e adolescentes com direitos violados ou em situação de vulnerabilidade pessoal e social, 

dependentes de abrigos ou de outros serviços sociais, requerem um orientador, educador 

ou liderança comunitária, com boa formação humana. Ele pode ajudar 

“[...] a criança a colocar seus sentimentos em palavras e a elaborá-los, 

de forma que possa aceitar realmente a situação. Entregue a si mesma, 

a criança provavelmente permanecerá neste conflito emocional 

confuso, o que pode resultar em incidentes [...] Não raro as crianças 

suporão, por exemplo, que seu lar se desfez devido ao seu mau 

comportamento ou que foram mandadas embora como castigo” 

(Bowlby, 2002:140). 

Esta pode ser uma base para elaboração de uma pedagogia social para 

sistematizar os conhecimentos acumulados na história e colocá-los a favor dessa 

população. Se a comunidade científica e a sociedade problematizaram sobre quem são e 

como reagem aqueles que são tachados de desviantes, pivetes, abandonados..., é porque 

já possuem condições para desencadear um processo de socialização e humanização. A 

pedagogia social deve considerar que a noção de sujeito humano como aquele que faz o 

cotidiano e é por ele feito permanece controvertida e ainda distante de um consenso. 

Nessa relação dialética, podemos compreender a prática da autonomia do sujeito e 

superar explicações fundo mecanicista, que o excluem dos processos de transformação 

social e histórica, como objeto de manipulação e ser amorfo, incapaz de reagir.  
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A atividade do educador no abrigo é mais do que uma função, não se resumem a 

práticas, mas são práxis e requerem uma ação político-pedagógica do educador. Nesse 

sentido, o educador desenvolve habilidades próximas ao que Gramsci caracterizou de 

intelectual orgânico. Ele deve ajudar a criança, sua família e todos os componentes do 

abrigo a encontrarem o sentido da existência humana e a transformarem essa 

experiência em conhecimento e valores para comunicar à sociedade. A partir de sua 

experiência no abrigo, ele tende a ajudar o Conselho Tutelar, o Juiz e as autoridades 

públicas a constituírem ou a aperfeiçoarem uma rede de proteção. Nessa relação de idas 

e vindas, o educador também se descobre e ressignifica o sentido de sua existência. Ele 

não é um ser absoluto, detentor de uma verdade, mas alguém em busca, que deseja 

acertar e também comete equívocos. Buscamos compreender os fenômenos na ponta de 

uma síntese de múltiplas determinações, para evitar reducionismos, como, por exemplo, 

ver o educador como um ser deformado por uma perspectiva angelical. O educador 

social é um ser humano, com seus limites e sofrimentos, talvez os mesmos das crianças 

e suas famílias, ainda que deva permanecer como mediador de conflitos, emoções, 

sentimentos e expectativas.  Isso se observa no depoimento de uma educadora social de 

um abrigo da Região Oeste da cidade de São Paulo: 

“O educador social tem que ter um olhar amoroso, completado com as 

técnicas. É preciso estabelecer e, ao mesmo tempo, superar a tensão 

entre a técnica e o compromisso amoroso. A junção desses dois 

elementos desorganiza e reorganiza o cotidiano, permite aos 

envolvidos transformar o dia-a-dia de perdas, de tristezas, desânimos, 

desencantamentos e angústias em projetos que levem todos ao 

protagonismo. O educador que tem um olhar amoroso sente raiva 

também. Tem dia que não suporto olhar nem para as crianças e nem 

para suas famílias, e nem para ninguém. Tem dia que acordo com 

vontade de brigar com todos os dirigentes e com todo o mundo. É 

duro perceber que, às vezes, ninguém compreende o que você está 

fazendo. Às vezes, nem as crianças e nem os adolescentes. Mas depois 

recorro a minha memória e vejo ou me lembro das experiências 

descritas e narradas por pessoas como Paulo Freire, Makarenko e 

outros. Aí olho para as histórias e o sofrimento das crianças e 

adolescentes do abrigo e é como se eu encontrasse o sentido de viver. 

É como se seu encontrasse uma força para realizar os meus projetos. 

A esperança brota do meu cotidiano. Os textos que estudei na 

faculdade ganham uma outra compreensão. Hoje tenho dificuldade de 

responder como se dá a formação do educador social. Só posso 

afirmar uma coisa. Ela acontece no dia-a-dia da vida. As teorias 
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ganham sentido na vida.” (Dep. de Rosa, educadora do abrigo “Rosa 

dos Ventos”; nomes fictícios.) 

Uma relação entre o depoimento de Rosa e o cotidiano dos abrigos permite 

inferir que o projeto pedagógico deve sempre emergir da situação da existência humana. 

As relações, quando dinâmicas, levam em conta as emoções, a realidade social e o 

cotidiano, e permitem superar processos de coisificação. A práxis do educador social 

ajuda no redescobrimento do sentido criador do sujeito. A miséria da pedagogia consiste 

em transformar o sujeito em uma coisa ou em objeto de terceiros. Na história, essa 

pedagogia sustentou o confinamento de milhares de pessoas, com o objetivo de 

defender o modelo econômico e social vigente. Uma pedagogia emancipadora se 

preocupa com a formação do educador social um pouco pela perspectiva de Rosa. Na 

vida, “os textos que estudei na faculdade ganham uma outra compreensão”. Não existe 

uma educação no vazio. Todo ato educacional ocorre na relação. Por essa razão, a 

educação “[...] é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o 

debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma 

farsa” (Freire, 1981:96).  

Nesta discussão, pergunta-se se a educação contribui para transformar o 

indivíduo e a sociedade, em direção à humanização? A dinâmica do processo de 

educação está em influenciar e deixar-se influenciar. O educador social tem que ter a 

consciência de que para educar é necessário influenciar o educando e desenvolver nele a 

capacidade de resistir a certas influências. Já no pensamento grego, percebemos a idéia 

de que é possível ao sujeito, em determinadas situações, intervir na realidade, mesmo 

sujeito a circunstâncias externas, dentro da idéia marxista de que o ser humano faz a 

história e esta o faz. Concebemos politicidade como uma habilidade humana de saber 

pensar, agir e intervir na busca constante de espaços de autonomia individual e coletiva.  

O ato de educar coloca o educador sempre no centro dos conflitos. Cada conflito 

superado é uma conquista que, porém, abre espaço para outros conflitos. O educador 

que tem consciência de sua politicidade sabe planejar e fazer de cada acontecimento 

uma oportunidade. A politicidade do sujeito consiste em desenvolver as habilidades do 

conhecimento e da aprendizagem. É neste sentido que podemos utilizar a noção do 
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transfazer do sujeito. O educador que não consegue ressignificar sua história e ajudar os 

alunos a fazê-lo tem tudo para fracassar na missão de educador social. A construção do 

conhecimento requer a interação entre sujeito, objeto, realidade e compromisso ético, 

seja consigo, seja com o outro e com o Planeta. A ciência sem consciência é cega. E 

assim também a consciência sem ciência. Esse pressuposto podemos ver no depoimento 

de Marta. 

“Tenho a paixão em construir um mundo melhor, no qual os homens 

possam encontrar a felicidade e a alegria de ser. Acredito que a ação 

que desenvolvo no abrigo, como educadora social, me permite realizar 

esse sonho de um mundo melhor. Durante a vida, descobri que não 

melhoro apenas a vida do outro, mas, nessa relação, altero a minha 

vida. Acredito que hoje tenho uma vida mais humanizada. Eu comecei 

trabalhando no abrigo, com o objetivo de educar as crianças e 

adolescentes. Hoje eu sei que foram eles que me humanizaram. A 

formação ocorre na prática, na ação. O que estudei na faculdade foi 

importante. Mas compreendi as teorias a partir do contato com a ação. 

Acredito que o educador social se descobre na interação de pessoas e 

do grupo. Na relação com o outro, descobri a novidade da vida. 

Portanto, educar no abrigo significa ser um gestor da relação entre o 

sofrimento das crianças e adolescentes e o próprio sofrimento. O 

educador não tem o papel de acabar com o sofrimento no abrigo, mas 

o de aprender e de ajudar todos a se apropriarem do sofrimento, não 

como um bloqueador das potencialidades e habilidades de cada um. O 

papel dele é desenvolver um processo humanizador. Não sou 

favorável ao sofrimento, mas, uma vez que se encontra em nosso 

cotidiano, devemos utilizá-lo como uma estratégia para o aprendizado. 

Esta forma de pensar não amortece os conflitos, mas coloca o 

educador no centro dos conflitos. A diferença do educador social é 

que ele tem mais condições de lidar com os conflitos do que as 

crianças e adolescentes. Às vezes, os abrigados nos ensinam melhor a 

lidar com os conflitos e sofrimentos do que nós mesmos.” (Dep. de 

Marta,  educadora do abrigo “Rosa dos Ventos”; nomes fictícios.) 

 Na fala de Marta, há uma certa tendência a superar a dicotomia entre a técnica e 

a consciência. A ação sem consciência é cega, assim como o é a consciência sem ação. 

Na base da práxis estão os paradoxos, as contradições, conflitos, valores, sentidos, 

ideologias, escolhas, que dificultam a ação pedagógica. O educador social não se deve 

deixar direcionar somente pelas necessidades aparentes, mas sempre perguntar o que 

está por detrás de sua ação e ajudar os envolvidos a construírem um novo caminho. 

Neste sentido, é preciso dar ao processo o tempo necessário para apreender e 

problematizar  
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“[...] a situação que lhe é proposta, em termos diferentes daqueles de 

uma organização funcional.... O interventor estará em boa posição se 

conceber a intervenção como um vasto campo transferencial, aquele 

em que podem deslocar-se os desejos e as angústias, em que se pode 

vir a sonhar [...]” (Michel, in Araújo: 2001, 184).  

 

 Portanto, o educador é uma espécie de interventor que atua no campo da 

realidade tanto quanto no campo da subjetividade.  Ela é de difícil acesso, porque 

apenas apanhamos suas manifestações e representações. Daí, a necessidade de estudá-la 

e compreendê-la no contexto em que é produzida. Não há subjetividade estática,“Os 

sentidos subjetivos aparecem de forma gradual e diferente dentro do espaço de 

expressão do sujeito” (Rey, 2003:266). 

 Apanhá-la no fazer cotidiano do sujeito excluído, oprimido, é entender que este 

precisa receber, dar e produzir sentido para continuar vivendo, quer pelos impulsos da 

religião, quer da esperança ou do desejo de realizar um projeto. A arte de viver dos 

brasileiros empobrecidos se faz com pequenas esperanças e estratégias que encontram 

no cotidiano. Como a galinha que cisca e sempre encontra alguma coisa, um pequeno 

verme, um grão perdido, assim é o pobre no dia-a-dia.  O sujeito em construção é 

crivado pelas questões sociais e, mais do que uma sistematização conceitual e teórica, é 

produto e produtor da sociedade. Podemos defini-lo como um conjunto de ações 

articuladas com o mundo, dotado de autonomia, apesar das condições externas, cujas 

atividades estão sempre voltadas para um objetivo. Sem essa perspectiva, ele nada é. O 

sujeito é“[...] totalmente penetrado pelo mundo e pelos outros.” (Castoriadis, 1986:128).    

 Neste sentido, o sujeito não é aquele que se produz a partir de uma criação 

voluntarista, livre de influências externas, ou que é comandado por um movimento 

externo, mas aquele que interage no cotidiano. A autonomia do sujeito e sua 

interdependência lhe permitem encontrar e traçar caminhos de emancipação. O que se 

defende é a existência de um espaço de manobra entre o mundo e o sujeito, no qual ele 

manifesta seus desejos, suas pulsões e faz previsões e escolhas racionais. As ações do 

sujeito são encaminhadas dentro desse movimento que joga o indivíduo para o encontro 

do outro e lhe propicia condições para a autodescoberta.   
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 . Podemos caracterizar a força destruidora presente nas relações humanas como 

a ausência de esperança produzida pelos tecnocratas das políticas sociais. Ao invés de 

alimentar os sonhos saudáveis, conseguem tirar o gosto pela vida e reduzir as relações 

humanas a procedimentos burocráticos, por meio de uma racionalidade instrumental. 

Acreditamos que o sujeito  

“[...] não só espera, como também se conserva a si mesmo; isso quer 

dizer que ele reage à totalidade das partes do dado, seja por instinto, 

seja por invenção. ..  A filosofia deve se constituir como teoria do que 

fazemos e não como a teoria do que é. O que fazemos tem seus 

princípios; e o ser só pode ser apreendido como objeto de uma relação 

sintética com os próprios princípios daquilo que fazemos” (Deleuze, 

2001:151).  
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RESUMO 

Esta discussão visa realizar breve balanço da Psicologia Escolar aproveitando o recente 

fechamento do ano eleito para pensar a psicologia em espaços educacionais. Envolverá 

reflexões sobre o que a literatura tem colocado como premissas para atuação legítima e 

seus desdobramentos; sobre diferentes resultados de pesquisas, em escolas públicas e 

particulares, com os diversos profissionais e estudantes que ali atuam, tendo como meta 

a construção de um perfil de atuação do(a) psicólogo(a) escolar educacional (PEE), 

especialmente nas regiões norte e nordeste; e ainda reflexões sobre as diretrizes para 

esta atuação construídas no seminário nacional de fechamento do ano da psicologia na 

educação, em Brasília, do qual a autora participou ativamente. Essas análises apontarão 

caminhos para uma atuação relevante no cenário educacional. Tal procedimento 

justifica-se pela necessidade de instigarmos reflexos desejáveis na atuação do(a) PEE. 

Os objetivos serão alcançados através da identificação dos papéis assumidos pelo 

psicólogo no cenário escolar ao longo do tempo; por exemplo, “aplicador de testes”, 

“engenheiro humano”, que levaram a criação de estigmas ou endossaram injustiças 

sociais; “figura de marketing”, entre outros; da demonstração de conhecimentos 

fundamentais para a prática do PEE; além da análise das diretrizes do seminário 

nacional. Pressupostos teóricos encontrados em documentos e discursos educacionais 

serão priorizados, a exemplo daqueles fundamentados em estudiosos como Piaget e 

Vygotsky. Será possível perceber que o resgate do prazer em aprender deve ser, ao 

menos neste contexto histórico, a principal função deste profissional no cenário escolar. 

Este resgate passa necessariamente pela relação construída com o conhecimento; e a 

postura dos personagens envolvidos torna-se essencial nesta relação. Buscaremos 

instigar um fazer comprometido e nortear a construção de conhecimentos que subsidiam 

transformações expressivas - contribuindo para mudanças efetivas na relação de 



 
 

 

estudantes e docentes com a construção do saber e para o fortalecimento da atuação 

do(a) PEE. 

Palavras-chave: atuação do psicólogo; aprendizagem, cognição e educação. 

 

Nos últimos tempos a postura sugerida para o Psicólogo quando inserido no 

cenário educacional tem sido a de mediador (Andrada, 2005; Correia & Campos, 2004). 

A missão deste profissional seria a de aproximar conhecimentos construídos em boa 

parte na Psicologia que alicerçam o processo de aprendizagem, uma vez que o processo 

ensino-aprendizagem tem se mostrado como o ponto nodal neste momento histórico. De 

acordo com algumas pesquisas (Araújo & Almeida, 2003; Campos & Jucá, 2003; 

Vargas & Correia, 2007), no entanto, a atuação do psicólogo escolar, na maioria das 

vezes permanece à margem do contexto educacional
1
, focada principalmente no 

atendimento individual. Esta atuação – alheia à conjuntura, na qual o processo educativo 

se desenvolve – apesar das discussões das últimas décadas, ainda é a mais 

representativa. 

O que viabiliza a assunção dessa postura mediadora é uma sólida fundamentação 

teórica. A eficiência deste profissional neste cenário, portanto, está atrelada a uma 

formação na área ou, ao menos, a uma boa atualização. A literatura, porém, apesar desta 

tácita recomendação, não aponta ou discute claramente importantes caminhos teóricos, 

tampouco analisa as possibilidades de conexão entre teoria e prática. Desta maneira, é 

comum encontrar profissionais que até citam conceitos relevantes, mas que apresentam 

dificuldades em realizar a “transposição didática” (Chevallard & Gascón, 2001), 

desconhecendo, inclusive, as possibilidades de relações destes com o cotidiano escolar.  

Antes relembraremos as diferentes posturas assumidas pelo psicólogo 

escolar/educacional ao longo do tempo, refletindo suas implicações de maneira a 

entender as origens do atual consenso sobre possibilidades de contribuições mais ricas, 

quando este profissional se apropria de outros saberes e focaliza as necessidades da 

escola. 



 
 

 

Pretende-se, dessa forma, contribuir para o fortalecimento da atuação do 

psicólogo escolar educacional; apontando para uma forma de atuação mais eficiente e 

norteando a busca por conhecimentos essenciais e só aparentemente bem conhecidos, 

embora não apropriados; o que atingirá como conseqüência a prática dos demais 

profissionais que compõem a comunidade escolar, instigando a busca por novas 

construções e, assim, contribuindo de maneira mais significativa, para a transformação 

deste cenário. 

Analisando o percurso da Psicologia Escolar/Educacional ao longo do tempo 

identificam-se alguns papéis assumidos pelo psicólogo neste cenário. Sua origem está 

relacionada aos estudos da Psicologia Experimental e ao surgimento dos testes 

psicométricos. O primeiro contato desta área com as instituições escolares, neste 

sentido, teve como objetivo selecionar e classificar os mais aptos. Prática que procurava 

justificar a separação entre os alunos ditos “normais” e “anormais”; estigmas que os 

acompanhavam por toda a vida escolar subseqüente. Patto (1997) acrescenta que os 

profissionais quando afastavam os “aptos” dos “não-aptos” acreditavam estarem 

contribuindo para justiça social, “quando, na verdade, estavam decidindo destinos 

escolares de crianças reduzidas a objetos análogos aos objetos físicos” (p. 462). Sendo 

assim, sob a função de avaliar a prontidão mental e o nível intelectual, surge uma das 

formas de exercício dos psicólogos: de “aplicadores de testes”. (Correia & Campos, 

2004; Martins, 2003).  

Do enfoque comportamentalista defendido por Skinner e outros estudiosos, que 

têm em vista mudanças de comportamento através da instalação de novas respostas e 

modificação das já existentes por parte do aprendiz (Cunha, 1998), aparece outra 

maneira de atuação dos psicólogos escolares e outro papel para este profissional: o de 

engenheiro humano, ou seja, o profissional que trabalhava direcionado ao planejamento 

de modificação de comportamentos dos alunos e das alunas. Este profissional centrava-

se nos “alunos-problema”, aqueles que, como diziam, atrapalhavam a “transmissão do 

conteúdo” por parte do professor. Seu objetivo então era devolvê-los “bem-adaptados” 

(Correia, Lima & Araújo, 2001).  



 
 

 

Sobre esse tipo de atuação, Garcia e Moreira (2003) sugerem que tal visão vem 

da suposta homogeneização da escola, onde aquele que foge da norma deve ser 

“reintegrado ao harmonioso mundo da normalidade.” (p. 13). Dentro desta perspectiva 

estavam principalmente as tentativas de aplicações de psicoterapia na escola, 

procedimentos que visavam alterar o desempenho escolar da criança e causar mudanças 

intrapsíquicas. Tais mudanças, que na maioria das vezes não aconteciam, acarretavam 

lacunas difíceis de superar, como o prejuízo do percurso escolar (Freller e cols., 2001) 

ou a criação de mais um rótulo para as crianças “assistidas”. 

Além destes tipos de atuação, segundo Martins (2003), existiam (existem) 

aqueles psicólogos que atuavam, predominantemente, no papel de „bombeiros‟, ou seja, 

trabalhavam em função de „apagar incêndios‟, apenas quando o problema surgia, ao 

invés de agir na sua origem. Carvalho (2004) e Correia & Campos (2004) ponderam que 

atualmente, com freqüência, o trabalho do psicólogo ainda é alheio à conjuntura, a 

exemplo da “atuação” como figura de marketing, cujo objetivo é atrair mais „clientes‟ 

em um mercado competitivo e/ou um “elemento neutro” que não tem clareza sobre a 

sua função. 

Sabe-se, entretanto, que a Psicologia tem grandes contribuições a fornecer à 

Educação, especialmente no que se refere ao processo ensino-aprendizagem, ponto 

nodal da educação brasileira, especialmente pública, neste momento. Existem, por 

exemplo, conceitos apresentados por estudiosos interacionistas que revolucionaram as 

práticas pedagógicas, como Piaget, Vygotsky, Wallon, entre tantos outros mais 

contemporâneos e que partem dos alicerces fornecidos por estes. Mas tais conceitos ou 

pressupostos geralmente são conhecidos apenas superficialmente, especialmente pelos 

psicólogos, embora aqueles estejam sempre em evidência no discurso educacional. 

Assim, a ação mediadora deste profissional, entre conhecimentos produzidos nas 

cercanias acadêmicas e escola, e que contribuiria também na superação do desacordo 

entre produção do conhecimento e aplicação dos resultados é anulada.  

Este tipo de atuação não pretende negligenciar os aspectos individuais, mas 

abordá-los à luz da escola como um todo. A ação mediadora de determinados 



 
 

 

conhecimentos está sendo enfatizada neste ensaio por constituir-se ponto comum da 

maior parte das escolas analisadas atualmente, sejam públicas ou privadas, em maior ou 

menor grau. Por este motivo, destacamos  características essenciais para a ação e do 

profissional de psicologia em contexto educacionais:  

 

estar bem fundamentado em conhecimentos relacionados à área e 

manter-se atualizado; 2) iniciar a ação pela análise da instituição (...); 

3) não esquecer que o processo ensino-aprendizagem é dinâmico, 

portanto em constante transformação (...); 4) o processo educacional 

apresenta-se como multidimensional, requisitando trabalho “em 

equipe” (Correia e Campos, 2004; p. 175). 

 

 

Neste sentido, a definição do que deve ser realizado dentro de cada escola não 

pode ser simplesmente listado em um manual, as soluções, ao contrário, devem ser 

construídas pelos profissionais da instituição, com a participação de toda equipe e uma 

postura atuante, senão gerencial, do psicólogo neste processo. O diferencial do 

psicólogo, que permitiria esta atuação, seriam conhecimentos relacionados 

principalmente à psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, entre outros. O 

pedido endereçado aos especialistas tem sido o de subsidiar o tão necessário resgate do 

natural prazer em aprender. A ciência psicológica fornece subsídios para esta 

empreitada, motivo pelo qual este profissional deve ser chamado a protagonizar as 

ações voltadas para a transformação do caótico panorama educacional; sem, contudo, 

dispensar as imprescindíveis contribuições de todos os profissionais que compõem a 

comunidade escolar. 

Existe uma falsa crença de que conhecimentos de base, como os que 

apresentaremos para nortear os primeiros passos que possibilitarão a construção de uma 

sólida fundamentação, já são bastante conhecidos, apenas por serem comum ao discurso 

educacional. No entanto, geralmente os profissionais, sejam psicólogos ou não, não 

conseguem articular em seus discursos idéias relacionadas aos principais pressupostos 

destes autores, tampouco às relações destes com a prática. 



 
 

 

 Nossas formações e atualizações “continuadas” não possibilitam transposições 

didáticas. Esta seria uma proposta de atuação para o psicólogo neste cenário e para este 

momento, podendo ser outra a demanda na próxima década. O que não significa 

abandonar outras frentes também necessárias e específicas. Esclarece-se, assim, que 

focalizar esta discussão não significa negação de outras frentes de trabalho igualmente 

importantes neste cenário, apenas que precisamos enxergar esta possibilidade e 

necessidade quando ela se apresentar. 

Toda esta discussão envolve, como citamos, os problemas de formação, inicial 

ou continuada, que tomam outro foco de discussão, embora também importante e que 

precisa ser analisado de modo separado. O professor, por exemplo, é um dos 

profissionais, dentre os que atuam na escola, mais importante, quando se considera a 

qualidade da escola. Preocupar-se com sua formação e com as ferramentas teórico-

didáticas que dispõem parece ser óbvio. Especialmente sabendo que suas formações são 

distantes de suas realidades práticas, geralmente aprendem o que, mas não como 

ensinar. 

Nas próximas sessões abordaremos alguns desses pressupostos teóricos, 

imprescindíveis para uma atuação mais eficiente do psicólogo escolar/educacional, 

dentro dos limites permitidos em um trabalho desta natureza. 

 

FERRAMENTAS TEÓRICAS 

 

Como se aprende ou como nos apropriamos dos diversos conceitos com os quais 

nos defrontamos é uma questão central quando o objetivo é proporcionar ambientes 

favorecedores da aprendizagem. Antes mesmo da psicologia se tornar uma ciência 

independente este já era um problema sobre o qual os filósofos se debruçavam. Dessa 

maneira, tínhamos resposta àquela questão que suscitam caminhos opostos 

(racionalistas e empiristas, por exemplo). Posteriormente, as pesquisas em psicologia se 

debruçaram em busca de respostas à pergunta sobre como aprendemos, originando 

posições que influenciaram sobremaneira na educação, como as inatistas-



 
 

 

maturacionistas, empiristas-associacionistas e, as mais consensuais atualmente, as 

interacionistas (Seber, 1995). 

Como representantes mais ilustres daquelas correntes temos Piaget e Vygotsky 

(Wallon tem ressurgido neste cenário; e outros seguidores daqueles mais 

contemporâneos). Piaget iniciou suas investigações com o objetivo de responder à 

célebre pergunta: como o ser humano poderia evoluir de um menor para um maior 

estágio de conhecimento? Fazendo com que a análise de seus pensamentos se 

transformasse em uma das principais fontes para os interessados na construção do 

conhecimento. Pensa-se, por vezes, que tal tema já foi exaustivamente debatido em 

revistas, livros, entre outras fontes, e em “formações continuadas”. Mas é exatamente 

este o principal obstáculo para as mudanças, pois não encontramos psicólogos 

trabalhando com esses saberes ou lançado mão destes na sua prática na escola de 

maneira, por exemplo, a instigar a reflexão sobre a prática de todos, a relacioná-los com 

conteúdos específicos (didáticas específicas). 

Não estamos falando em palestras ou cursos de curta duração, mas do fornecer 

subsídios de maneira sistemática e acompanhando a evolução na escola com vistas a 

mudar posturas diante do conhecimento. Não é simplesmente estudar conceitos de 

Vygotsky, por exemplo, mas trabalhá-los de maneira a possibilitar reflexões que gerem, 

a partir dos pressupostos desse, mudanças. Estas bases demonstram a necessidade do 

sujeito agir intelectualmente para produzir conhecimento e a existência de maneiras 

legítimas, ainda que diferentes, de pensar e, portanto, de aprender. Dessa maneira, 

através desta apropriação, dos pilares, possibilitando responder à pergunta sobre como 

os estudantes aprendem, e apenas assim, os docentes serão capazes de fazer associações 

com suas necessidades específicas e construir, inclusive de maneira autônoma, 

diferentes estratégias. 

A aprendizagem concebida dessa forma leva a escola a ter uma visão mais 

focada no processo do que nos resultados, no “caminho percorrido” do que nas 

respostas apresentadas. A escola procurará entender como o aluno pensa, as estratégias 

que utilizou na tentativa de chegar a uma solução “correta”. Infelizmente o que chegou 



 
 

 

à escola, entretanto, foram apenas os estágios, recortados e interpretados de maneira que 

atualmente já vemos ser inadequada: como sendo universais, especialmente no sentido 

de rígidos. O que se deve perceber essencialmente é que o conhecimento nessa 

perspectiva é uma construção. O que significa um aprendente participativo que 

constrói/compartilha novas aquisições. Distanciando-se, desta maneira, tanto de 

pressupostos maturacionistas (como foi inadequadamente interpretado) quanto 

empiristas. A ação intelectual do sujeito, ou seja, a necessidade de que ela seja 

possibilitada, é o que deve ser mostrado como condição para a aprendizagem 

significativa – através dos desafios. (Coll & Martí; 2004; Correia, Lima & Araújo, 

2001). 

Vygotsky, por sua vez, um dos principais representantes das idéias sócio-

históricas ou sócio-culturais, redefine o conceito de natureza humana, entendendo-a 

como interiorização da experiência cultural desenvolvida entre as gerações. Nessa 

concepção está impressa um dos pensamentos centrais deste autor, o de que a natureza 

influencia no desenvolvimento humano, tanto quanto as pessoas criam e modificam suas 

próprias condições de desenvolvimento. A compreensão do homem residiria assim nas 

“relações dialéticas que este mantém com seu meio.” (Cubero & Luque, 2004, p. 95).  

Desenvolvimento seria compreendido como processo de mudança, situando-o no 

tempo, como um fenômeno histórico. Ou seja, significa perceber desenvolvimento 

numa perspectiva de transformação, e não focalizando o que está pronto, o 

passado/produto (Valsiner & Connolly, 2003). Estudar desenvolvimento desta maneira 

permitiria a explicação e não só a descrição do funcionamento psicológico. 

Mas o desenvolvimento entendido como processo, no qual ocorrem 

reorganizações do conhecimento internalizado, não deve ser visto como acúmulos de 

conhecimento. A questão-chave desta teoria seria a passagem do social para o 

individual. Para explicar esta passagem Vygotsky lança mão dos conceitos de 

interiorização, apropriação e zona de desenvolvimento proximal. Estes são conceitos 

complexos, tentaremos entendê-los apenas em sua essência, o que serve aos fins deste 

momento. A interiorização é definida como transformação de atividades ou fenômenos 



 
 

 

sociais em fenômenos psicológicos. Assim, seria uma reconstrução possibilitada pela 

ação dos signos: “relações interpsicológicas externas se tornam funções mentais 

intrapsicológicas”, a exemplo da linguagem. (Fosnot, 1998a; p. 36)  

A apropriação um processo ativo de interação com objetos e indivíduos e de 

reconstrução pessoal, que possibilita ao sujeito se apropriar dos produtos da cultura ao 

passo que entra em contato com seus semelhantes. Tais atividades são consideradas 

sociais “porque se realizam com outras pessoas dentro de uma cultura e com 

ferramentas que a própria cultura proporciona, mas são também sociais, porque são 

compartilhadas ou concebidas como funções distribuídas no grupo.” (Cubero & Luque, 

2004; p. 99) 

Pensemos agora na relação destes conceitos – interiorização e apropriação – 

ainda que de modo bem preliminar, com o ambiente escolar. A escola é um meio social 

onde a criança entra em contato com sua cultura e reconstrói conhecimentos culturais, 

através do ensino ou da relação com seus semelhantes. Ao professor cabe entender que 

ensina a alunos inseridos num contexto histórico com determinada forma cultural 

dominante, a qual deve ser incorporada. Considerar isso e possibilitar a convivência 

social, portanto, torna-se essencial. 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) merece atenção 

especial por ser o mais divulgado dos pressupostos de Vygotsky, embora não menos 

complexo. Para Fosnot (1998a), a ZDP seria onde os conceitos espontâneos (não-

sistematizados) se encontram com a lógica e a sistematicidade do adulto, 

proporcionando a aquisição dos conhecimentos científicos (que vem da atividade 

estruturada de instrução, fazendo com que a criança tenha uma abstração mais formal e 

logicamente construída). Cubero & Luque (2004) afirmam que na ZDP funciona um 

sistema interativo, uma estrutura criada por outras pessoas e ferramentas culturais que 

permitem ao indivíduo ir além de sua capacidade. 

O propósito, então, é atuar nesta zona, no sentido de mediar o conhecimento a 

ser construído, atuando sobre funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 

processo de maturação (Araújo & Almeida, 2003; Cunha, 1998; Vygotsky, 1998). Os 



 
 

 

conceitos progridem melhor quando há cooperação com o adulto ou par mais 

competente, propiciando, deste modo, um desenvolvimento efetivo das capacidades do 

aprendiz (Fosnot, 1998a). Os agentes ativos da ZDP não precisam ser necessariamente 

pessoas com graus diferentes de experiências, mas podem também ser artefatos (livros, 

vídeos, suporte informático, entre outros). A ZDP é dinâmica, logo, mais uma vez 

visualizando ambientes educacionais, o apoio dado deverá ser ajustado às competências 

que o aprendiz detém no momento, variando à medida que há maior engajamento na 

atividade por parte dele. 

Vygotsky propunha, além disso, que as pessoas são capazes de regular e 

transformar a natureza e, assim, a si mesmas, pelo uso de ferramentas. Uma destas 

principais ferramentas, a linguagem, serviria como um instrumento fundamental da ação 

pedagógica, uma vez que é vista como atividade, forma de ação ou lugar de interação: 

“um jogo que se joga na sociedade, na interlocução.” (Koch, 2003, p. 8). Dessa maneira, 

a linguagem assume o papel de reguladora da ação e, logo, a fala teria papel 

fundamental para aprendizagem de conceitos.  

A partir das discussões, pode-se definir aprendizagem como um “processo 

distribuído, interativo, contextual e que é resultado da participação dos alunos em uma 

comunidade de prática” (Cubero & Luque, 2004 p. 105), no qual o professor guia o 

aprendiz e a meta educacional é a apropriação dos recursos da cultura.  

Neste sentido, os conceitos apresentados até aqui podem ser “traduzidos” em 

sugestões práticas para ambientes de aprendizagem. Vejamos algumas possibilidades 

(Rego, 2004): Valorização do papel da escola; A definição de bom ensino como aquela 

à frente do desenvolvimento; O papel fundamental do outro na construção do 

conhecimento; O Papel positivo da imitação na aprendizagem, Função de mediador do 

professor na dinâmica de interações interpessoais e entre o aluno e o objeto de 

conhecimento. 

Por último colocamos um resumo da idéia de escola que, concordamos com Rego 

(2004), espelha os postulados de Vygotsky:  

Uma escola em que as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, 

questionar e compartilhar saberes. Onde há espaço para 



 
 

 

transformações, (...) diferenças, (...) erro, (...) contradições, (...) 

colaboração mútua e (...) criatividade. (...) que professores e alunos 

(...) possam pensar, refletir sobre o seu próprio processo de construção 

de conhecimentos e ter acesso a novas informações. (...) em que o 

conhecimento já sistematizado não é (...) esvaziado de significado 

(p.118). 

 

Até aqui buscamos verificar possíveis contribuições de cada ênfase teórica para 

a educação. Apesar de discutidas separadamente, ambas oferecem relevantes 

contribuições e compõem o que atualmente denominamos teoria construtivista (antes 

relacionada apenas à Piaget) ou construtivista-interacionista; bastante comum no 

discurso educacional. Unindo-as teríamos a tendência cognitiva, que acredita serem os 

alunos responsáveis pela construção ativa do conhecimento, havendo sempre diferenças 

qualitativas nos graus de compreensão, de acordo com as diferentes pessoas; e a 

tendência que enfatiza a natureza social e culturalmente situada da aprendizagem (Cobb, 

1988). O construtivismo, portanto, não se trata de metodologia, mas um referencial 

teórico que busca responder à questão sobre como o indivíduo aprende.  

Analisar as tendências mais presentes no discurso educacional e demonstrar a 

utilidade destas em ambientes de aprendizagem teve como objetivo colocar em 

evidência um espaço de atuação para o psicólogo: o de mediador de tais conhecimentos 

no cotidiano escolar. Intentamos responder o que mediar e apenas apresentar 

possibilidades e instigar a busca e/ou aprofundamento de determinado corpo de 

conhecimentos. 

Torna-se fundamental, assim, que neste cenário de indefinições da Psicologia 

Escolar/Educacional, como foi referido, o profissional assuma uma postura baseada na 

apropriação de conhecimentos essenciais para o contexto educacional, contribuindo 

eficientemente com o processo educacional como todo. 

Grande parte do conhecimento que subsidia a educação relaciona-se ao 

desenvolvimento e à aprendizagem, e foram construídas na chamada Psicologia 

Cognitiva. Este fato indica a necessidade de apropriação destes conhecimentos pelos 

psicólogos escolares, para que possam mediá-los junto à comunidade escolar, e nos leva 

a questionar a qualidade da representação deste profissional na escola. 



 
 

 

 

FÓRUM NACIONAL SOBRE PSICOLOGIA E INSTITUIÇÕES ESCOLARES E 

EDUCACIONAIS 

 

O objetivo desse fórum foi “fomentar os debates no âmbito regional visando 

contribuir para o processo de construção de referências técnicas e políticas sobre a 

atuação do(a) psicólogo(a) no contexto escolar/educacional” (1), que aconteceu em um 

segundo momento em nível nacional. 

Então existiam nas propostas DUAS vertentes. A maioria, desde os textos 

geradores, tem enfatizado a segunda – muito importante, concordo. Mas pensamos que 

devemos apontar para a necessidade de não abandonarmos a outra, também muito 

importante. Gostaríamos, neste sentido, de trazer alguns pontos para a reflexão sobre o 

que o eixo três “Psicologia e Instituições Escolares e Educacionais” tem apontando. 

Mas antes verificaremos que a proposta de atuação apresentada neste ensaio encontra 

eco também em outros dois eixos, dos três discutidos em um livro, com um texto 

gerador para cada eixo, distribuído pelo Conselho Federal.  

No texto do eixo temático um, “Psicologia, Políticas Públicas Intersetoriais e 

Educação Inclusiva”, encontramos, por exemplo, o seguinte trecho: “professores 

precisam refletir sobre sua prática com ajuda, tomar consciência de suas crenças e 

valores sobre aprendizagem ... aprimorar o ensino de sua sala” – diríamos que este é um 

caminho extremamente rico e importante para a conquista de várias prioridades do 

cenário escolar. Não podemos mais nos esquivar do nível dos nossos docentes e 

técnicos e da repercussão disto para os cidadãos, portanto, para a futura sociedade. 

Para ilustrar a discussão da vertente “referências técnicas” no texto gerador do 

eixo temático dois “Políticas Educacionais: legislação, formação profissional e 

participação democrática” podemos citar: “a presença do psicólogo nesse campo deve 

resguardar a dimensão do compromisso social e da qualificação técnica e política para o 

exercício profissional.”.  



 
 

 

Neste eixo comenta-se sobre a significativa contribuição das críticas, nos anos 

80, à atuação do psicólogo na educação. Mas destacamos o fato de que saber o que não 

fazer não significa saber, por outro lado, o que fazer. Este tem sido um dos problemas 

enfrentados por alguns profissionais em sua inserção em cenários educacionais. Fala-se 

ainda na exigência de novas soluções para novos problemas, nós pensamos que 

precisamos de novas soluções sim, no entanto, os problemas parecem ser os mesmos, 

mas agravados. 

Algumas soluções oferecidas às vezes parecem vazias, distantes, pouco objetivas 

se consideradas isoladamente: “... quando dizemos que o psicólogo quer trabalhar a 

favor da vida, da cultura e da melhoria de condições de trabalho, isso diz respeito ao 

enfrentamento das adversidades, às tentativas de colocar em análise coletiva o que é 

produzido no cotidiano da sala de aula, da escola, favorecendo a experimentação de 

outro tempo menos acelerado, mas talvez mais inventivo para dar conta do que não 

conhecemos, do que é imprevisível”. 

Diz-se ainda da “… possibilidade de participar ativamente da vida e do governo 

de seu povo”. Lembramos, em contrapartida, que par isso é necessário possuir senso 

crítico, ousar. Como favorecer isto, defendemos, é uma das grandes questões/tarefa do 

psicólogo. Os objetivos, portanto, parecem ser os mesmos, o caminho sugerido é que 

parece „divergir‟. 

Sobre o eixo temático três – Psicologia e Instituições Escolares e Educacionais – 

traremos as diretrizes indicadas a partir do encontro nacional, resumidas no quadro 01:  

 

 

 

 

INSERIR QUADRO 01 AQUI 

 

APONTAMENTOS COMO CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 



 
 

 

 Pensamos que o compromisso ético-político não deve ser pensado como 

caminho único/isolado, mas como base/paralelo, do qual não se pode prescindir. 

 Não podemos esquecer que o processo de aprendizagem é multideterminado, 

então não envolve „apenas‟ as dimensões social e política, assim como não apenas a 

emocional – ênfase anterior e tão fortemente (o que era justo) criticada. 

 É verdade que o sistema educacional promove a desigualdade, não questiona e 

não transforma o que está posto. Mas não trabalhamos apenas no público. Sem 

contar que o acrítico e os chamados problemas de aprendizagem, por exemplos, não 

existem apenas lá, então há tudo isso e mais alguma coisa que é comum. Este 

comum precisa ser alvejado, ainda que consideremos que o mais grave esteja no 

público.  

 Mesmo com o atual acesso de todas as crianças brasileiras no ensino 

fundamental, há um número alto de reprovações, abandono ou péssimas formações. 

Precisamos, efetivamente, ajudar a educação a deixar de ser “domesticadora” para 

ser “libertadora”: “... um currículo proposto para a libertação deveriam levar os que 

dele participam (professores e estudantes) a: Aprender a pensar (desalienando); 

aprender a explorar o conhecimento (...) vencendo as amarras do saber 

institucionalizado; aprender a tomar decisões e avaliar as conseqüências; exercer, 

avaliar e construir políticas públicas”. (Guzzo, 2003; p. 177). 

Outros endossos: 

“É difícil pensar em uma transformação social que não passe por uma 

transformação da escola ... De forma séria e comprometida, não se 

esperam mais apenas discursos, há que se propor formas concreta e 

eficazes de intervenção com resultados sociais [...] a escola e seus 

agentes precisam mudar de direção. A eficácia do sistema dependerá 

do quanto ele for capaz de manter crianças com prazer e motivadas a 

estudar e aprender, do quanto ele for capaz de fazer a criança evoluir, 

crescer,...”. (Guzzo, 2001; p. 33 e 40).  
 

Em resumo, os psicólogos inseridos em cenários educacionais precisam ajudar 

no resgate ao prazer em aprender e na formação de pessoas críticas, ousadas, ativas. 

Para isto é necessário antes encontrar ferramentas para instigar o prazer em ensinar. 
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NOTAS 

 

(1) As referências que se seguem são encontradas no livro distribuído pelo 

Conselho Federal de Psicologia com os quatro temas/textos geradores das discussões 

regionais, com vistas ao Fórum Nacional (ocorrido em Brasília, 2009). 



 
 

 

Quadro 01 – Diretrizes para a atuação do Psicólogo Escolar Educacional. 

 

DIRETRIZES 

1) Conhecer a realidade da escola brasileira, as dimensões psicossociais de 

comunidades e indivíduos situados historicamente; as redes de apoio, suportes e 

equipamentos públicos e privados que sustentam as ações comunitárias e a 

dinâmica dos movimentos sociais presentes em determinados espaços.  

2) Exercer a Psicologia (Escolar/Educacional) como um conjunto de práticas 

fortalecedoras de pessoas e grupos. 

3) Atuar junto com a equipe pedagógica para auxiliar na concretização das finalidades 

da educação (PNE, LDB, PCN e RCN, entre outros); 

4) Fortalecer o projeto político pedagógico da escola, por meio do trabalho com 

diferentes atores que fazem parte do cotidiano escolar;  

5) Trabalhar em parceria e de maneira ampla, congregando todos que fazem parte da 

comunidade escolar.  

6) Participar da elaboração, implantação, avaliação e reformulação do projeto político 

pedagógico (PPP) da escola e se pautar nele ao construir seu projeto de atuação; 

7) Apropriar-se da dinâmica da escola e intervir de forma interdisciplinar; 

8) Considerar a subjetividade no contexto institucional diferenciando-a do 

atendimento clínico; 

9) Mediar o conhecimento da ciência psicológica; 

10) Desvelar junto com os envolvidos no processo educativo fatores que determinam os 

fenômenos, de modo a instrumentalizá-los para superação das adversidades; 

11) Ampliar redes de informação sobre os trabalhos e ações desenvolvidas na escola; 

12) Trabalhar afirmando os direitos humanos; 

13) Conhecer a diversidade cultural das instituições e seu entorno. 

14) Valorizar e potencializar a produção de saberes; 

15) Assumir o compromisso com ações voltadas à inclusão escolar;  

16) Ser integrante efetivo do ambiente escolar/educacional; focalizando a dimensão 

institucional, nos espaços de educação formal e não-formal 

17) Inserir-se em IES 

 

18) Buscar, com a equipe interdisciplinar, a compatibilização entre as estratégias de 

ensino-aprendizagem e os desafios da contemporaneidade; 

19) Comprometer-se com as funções sociais da escola de possibilitar o acesso aos bens 

culturais construídos pelo homem ao longo de sua história e de promover a 

autonomia dos indivíduos.  

20) Buscar o conhecimento técnico-científico que possibilite a atuação consistente; 

21) Estudar e discutir metodologias de trabalho multidisciplinares nos contextos 

educacionais, produzindo referências sobre essa prática. 

22) Voltar o olhar para as deficiências do sistema de ensino, produtoras de fracassos e 

sofrimento de educandos e educadores; 

23) Promover (psicologia e psicólogos) debates de modo a propiciar conhecimento e 



 
 

 

reflexões aos educadores sobre as polêmicas que envolvem o Transtorno do Déficit 

de Atenção com ou sem Hiperatividade (TDA/TDAH) e Dislexia; 

24) Ampliar e qualificar a formação profissional em Psicologia escolar e educacional 

(Educação continuada); 

25) Reconhecer a importância do acolhimento às questões individuais e afetivas pelo 

profissional, sem reduzir nossa atuação a esta questão. 

26) Inserir-se de forma qualificada em instituições educacionais; 

27) Conectar-se com o saber dos alunos, sua vida, suas necessidades – e preciso 

aprender com o aluno para poder oferecer uma educação que cumpra sua função 

social; 

28) Atentar para as chamadas pedagogias culturais, que estão cada vez mais presentes 

na escola (internet, orkut, msn) e balizar relações entre alunos (preparar-se para 

trabalhar com os efeitos da cultura (do) virtual); 

29) Trabalhar com a equipe multidisciplinar na formação continuada de educadores, 

fornecendo suporte com fundamentação teórica para  planejamentos de atividades 

pedagógicas.  

30) Programar ações fundamentadas na perspectiva de projetos, em uma construção 

contextualizada e compartilhada com os atores do cenário escolar/educacional; 

31) Promover esclarecimentos aos profissionais da educação sobre o papel do 

psicólogo escolar/educacional.  

32) Sistematizar práticas possíveis de intervenção no espaço escolar/educacional 

disponibilizando referências técnicas e políticas e experiências exitosas; 

33) - Contrapor-se ao modelo de educação baseado na lógica da transmissão automática 

de conhecimentos e da reprodução vazia de sentido (educação formatada para o 

mercado) defendendo um modelo baseado na lógica da formação cidadã e da 

transformação social (educação e construção para a vida). 

Fonte: Fórum Nacional do ano da Psicologia na Educação. (Brasília, 2009) 
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Este artigo teve por objetivo refletir e discutir sobre a queixa escolar, mais 

especificamente os problemas de aprendizagem presentes no contexto escolar, bem 

como a atuação do profissional psicólogo frente aos problemas de escolarização, 

tomando como base os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia 

Histórico-Cultural. Procurou-se trazer a tona às contradições presentes na escola, em 

que sua função constitui-se em transmitir os conteúdos científicos, os quais contribuem 

para o que Vygotsky chama de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Entretanto, o que se observa é que a mesma não tem dado conta desta função, pois o que 

ainda se encontra em muitas escolas brasileiras, principalmente nas públicas de ensino 

fundamental, são salas de aula com a maioria dos alunos fracassando na sua 

aprendizagem acadêmica.  Há alunos com 12, 13, 14, 15 anos de idade que nem sequer 

sabem ler e escrever, estão na escola apenas ocupando espaço físico. A preocupação 

centrou-se também em como deve ser a atuação dos psicólogos frente a esta 

problemática, uma vez que este é o profissional que mais recebe encaminhamentos de 

crianças com problemas de escolarização para diagnóstico e tratamento. A crítica 

centrou-se em questionar, o profissional que continua olhando os problemas de 

escolarização dentro de um modelo psicologizante ou patologizante que se distância de 

uma atuação a partir de uma perspectiva crítica de Psicologia.  

Pode-se afirmar que hoje, a maioria das crianças brasileiras com idade entre sete 

e quatorze anos encontra-se na escola. Segundo dados do IBGE (In:Weis, 2000), 

aproximadamente 95% delas estão matriculadas na escola, entretanto, 40% das que se 
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encontram na idade de 8 anos, 59% das que possuem 11 anos e 76%  das que tem 14 

anos apresentam defasagem série/idade. Isto mostra que escola tornou-se acessível à 

quase todas as crianças, mas revela também que boa parte delas conseguiu até o 

momento apenas o direito de entrar pelos portões, o direito de aprendizagem ainda não 

foi conquistado. 

O fracasso da escola no Brasil, segundo Souza (1997), é um fato incontestável, a 

qualidade do ensino oferecido às crianças é muito ruim, a escolarização de nossa 

população é muito deficitária, convive-se com um alto índice de exclusão escolar.  No 

que se refere à taxa de escolarização a autora relata que o Brasil tem um ensino de 1º 

grau (ensino fundamental) altamente seletivo, em que apenas 27% das crianças 

concluem o 1º grau, um ensino médio com resultados inferiores a de países com rendas 

per capita de cinco a dez vezes inferiores a do Brasil, e uma rede pré-escolar muito  

inferior a que se faz necessária. 

De acordo com relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

de abril de 2000, apenas um 1% dos alunos brasileiros conseguem terminar a 6ª série 

sem reprovar pelo menos um ano; a taxa de reprovação na 1ª série no Brasil é de 53%; 

41% das escolas brasileiras não dispõem de energia elétrica e 13,1% não têm 

abastecimento de água, na região norte a falta de energia é 73,2% e na região Nordeste é 

de 51%;  mais de 40% das escolas brasileiras são formadas por uma sala de aula. No 

Norte, este índice chega a 65%. 

Em relação a este aspecto Araújo e Luzio (2005) apud Facci e Silva (2006) 

contribuem ao relatar que um terço dos estudantes brasileiros que ingressaram na 1
 a.

 

série do ensino fundamental, em 2003, foi reprovado ou abandonou a escola. Para esses 

autores, essa seria uma das principais medidas do fracasso escolar no Brasil.  

Os dados acima descritos deixam claro que a população, em geral, está tendo 

acesso à escola, mas isso não significa que as crianças estão aprendendo e progredindo 

na mesma. Com isto podemos dizer que funcionando como ferramenta de ideologias da 

classe dominante a escola acaba tendo sua função principal desvirtuada, passando a 

atender as demandas do capital de não proporcionar igualdade de condições materiais a 



 
 

 

todos os homens. Neste sentido, o conhecimento científico produzido na coletividade, 

assim como os demais bens materiais, acaba sendo propriedade privada de algumas 

poucas pessoas.  Justifica-se, assim, discutir a qualidade do ensino na atualidade como 

sendo as raízes das queixas escolares. 

Para compreendermos, então, as carências da educação brasileira e o fracasso 

escolar de forma contextualizada e consciente, precisamos compreender alguns aspectos 

políticos e econômicos que circundam a educação, especialmente o fato que há uma 

distribuição desigual do conhecimento da mesma forma que acontece com os demais 

bens produzidos pelo homem. Neste sentido, segundo Tanamachi e Meira (2003), torna-

se importante considerar os determinantes sociais e os aspectos subjetivos inerentes à 

organização escolar como forma de compreender a definição dos problemas de 

aprendizagem com intuito de transformar o trabalho da escola para uma perspectiva 

mais crítica.  

A partir dos estudos de Saviani (2005b), pode-se afirmar que o desenvolvimento 

da educação pública contraria os ditames da sociedade capitalista, isso significaria a 

transformação da sociedade e o controle passaria a ser da classe que atualmente é 

dominada, o acesso de todos ao conhecimento de forma igualitária contradiz a lei de 

propriedade privada que é à base do capitalismo. Desta forma, a escola pública como 

instituição de ensino popular, que teria como intuito garantir a transmissão igualitária do 

conhecimento, transforma-se em ferramenta das ideologias dominantes e acaba por 

fracassar em sua função.  

Saviani (2005b) explica que para a classe dominante não é interessante 

transformação na educação, por isso propõe-se na escola a implantação apenas de 

estratégias de adaptação que não promovem superação. O autor afirma que o 

conhecimento, juntamente com as propriedades materiais ao longo da história, sofreu 

distribuição desigual em relação às classes sociais. Tal paradoxo teve inicio com o 

surgimento da propriedade privada, quando os donos das terras puderam viver por meio 

dos trabalhos dos outros; posteriormente originou-se também a divisão do trabalho de 

quem executa e quem elabora, quem tem a propriedade e quem não tem. Com o auge do 



 
 

 

capitalismo o conhecimento passou a ser cada vez mais voltado à classe que o indivíduo 

está inserido. Desta forma, aos que iriam trabalhar nas máquinas o ensino técnico 

predominava, mas o ensino voltado às profissões intelectuais para as quais se requeria 

domínio teórico amplo foi direcionado as elites e representantes da classe dirigente para 

atuar nos diversos setores de decisão da sociedade.  

Para Saviani (2005b), o mundo do trabalho determina o currículo escolar e os 

pressupostos teóricos que se encontram subentendidos nesses. O autor compreende que 

se trata da apropriação privada da cultura material e intelectual produzida coletivamente 

e que deveria constituir-se em patrimônio de todos. Entretanto, devido à acumulação 

capitalista, indivíduos, grupos e nações são desapropriados da cultura mais elaborada e 

dos conhecimentos clássicos, produzindo assim as desigualdades entre os seres 

humanos. 

Contudo, como forma de negar as contingências sociais e econômicas que 

envolvem os problemas educacionais é comum utilizar explicações naturalizantes para 

justificar as profundas diferenças produzidas pelas condições sociais de vida das 

pessoas. Na atualidade são constantes as tentativas de explicar a trajetória escolar dos 

indivíduos por referência a fatores orgânicos e individuais. 

Boarini (1998) afirma que como conseqüências da distribuição desigual do 

conhecimento científico, têm-se a manutenção do status social e o esvaziamento do 

conteúdo, especialmente para as classes menos favorecidas. Desta forma, não podemos 

deixar de ressaltar que a escola não tem cumprido a suas promessas de ascensão social, 

aquisição de bens e acesso às universidades públicas. Observa-se que há políticas 

públicas em relação à educação formal que desprestigia o ensino e desencoraja as 

populações a se apropriar dos conhecimentos clássicos. Para o trabalho técnico, segundo 

a lógica dialética, não é necessário que o sujeito se aproprie de conhecimentos teóricos 

mais elaborados. Basta saber fazer. Isso acarreta uma desvalorização do conhecimento 

científico e enaltecimento do conhecimento imediatista e superficial.  

De acordo com Saviani (2005a), cabe à escola a transmissão do conhecimento 

sistematizado e não de qualquer tipo de conhecimento. A função da escola consiste em 



 
 

 

propiciar a aquisição dos conteúdos elaborados, organizados e clássicos, que resistem ao 

tempo, e se mantém devido sua importância para a humanidade, ou seja, o saber 

fragmentado não deve ser a ênfase da escola, isso porque são os conteúdos clássicos e 

sistematizados que promovem transformação e desenvolvimento cognitivo. 

Bock (2000) defende que a educação tem como princípio fundamental 

possibilitar o desenvolvimento máximo das potencialidades humanas – que é ilimitada – 

quanto a qualquer tentativa de previsão. É neste sentido que se entende a educação na 

possibilidade de conduzir o indivíduo ao processo de humanização. De acordo com esta 

autora, o homem se humaniza a partir do momento que se apropria do conhecimento 

produzido historicamente que é transmitido de geração a geração por meio, 

principalmente, do processo de escolarização.  

Bock (2000) afirma que o sujeito se constitui em virtude de processos múltiplos 

de relação com o meio sócio-cultural, pela presença de outros indivíduos e/ou objetos 

culturalmente inseridos e construídos historicamente. Isso porque o homem é dotado de 

uma condição humana, ou seja, ele não possui uma natureza universal e imutável, mas 

ao contrário, se modifica constantemente pelo processo de apropriação que estabelece 

em seu contato com o meio pelo trabalho.  

Dessa forma, Bock (2000) pautando-se nos pressupostos da Psicologia 

Histórico-cultural compreende que enquanto o homem transforma sua realidade para 

garantir a sobrevivência, ao mesmo tempo, constrói seu mundo psicológico, pois está 

relacionado diretamente ao momento histórico ao qual está inserido. 

Facci (1998) também compreende que a escola deve contribuir para o melhor 

desenvolvimento do sujeito, realizando uma educação que promova o desenvolvimento 

psíquico, em que seja ensinado ao aluno aquilo que ele não consegue fazer sozinho. 

Neste sentido, a tarefa do processo educativo seria direcionar o desenvolvimento 

psíquico do indivíduo até que consiga realizar ações intelectuais de forma independente, 

ou seja, tenha atingido o nível de desenvolvimento efetivo. Neste processo o professor é 

o mediador dos conteúdos científicos e intervêm, principalmente, na formação dos 

processos psicológicos superiores. Somente por meio desta relação de mediação do 



 
 

 

sujeito com o mundo é que a escola cumpre sua função de transmissão-assimilação dos 

conhecimentos produzidos pela humanidade. 

No entanto, conforme afirma Saviani (2005a), é preciso desenvolver 

metodologias que otimizem a prática educativa, levando em consideração a correta 

utilização do espaço escolar e o caráter de instrumentalização do educando por meio do 

exercício da função efetiva da escola, que é transmitir o saber sistematizado.  

Boarini (1998) afirma que se manifesta o descaso pelo bem público e a escola 

como socializadora do conhecimento científico tem seu papel fragilizado nesta 

sociedade. Por isso os comportamentos manifestados no ambiente escolar como a 

desatenção e as conversas paralelas dos alunos durante as aulas, as agressões verbais e 

físicas, os atrasos e o descompromisso quanto aos prazos, ou seja, os comportamentos 

dos alunos que são considerados atualmente como o “terror” das escolas, deixando a 

sociedade perplexa diante dos episódios que ocorrem na escola. Isso se explica de 

acordo com Saviani (2005b) que afirma que a organização da sociedade é o referencial 

para a organização do ensino.  

A respeito da importância do profissional da educação adotar uma teoria crítica 

como suporte para sua prática, Facci (2004a) elucida que uma teoria é crítica quando 

tem condições de promover a transformação social a partir do momento em que 

compreendemos a realidade como um processo que se constrói nas relações sociais. 

Para não sermos tomados por uma postura naturalizante é necessário que façamos uso 

de uma teoria que nos proporcione um pensamento crítico. Para ter essa concepção 

crítica é necessário não perder de vista a função da escola e sua relação com o contexto 

social.  

Desse modo, afirma Facci (2004b), que no processo de intervenção escolar o 

profissional da educação deverá atuar com o intuito de construir a dinâmica escolar de 

forma participativa, promovendo, assim, vínculo nas relações sociais. Neste âmbito, é 

necessário que se adote como processo de intervenção a reflexão cotidiana sobre a 

escola em suas diferentes dimensões, faça uma análise crítica da realidade, reflita e 

planeje ações desenvolvendo projetos que sejam voltados para a construção de 



 
 

 

processos educacionais humanizadores, ancorados por uma fundamentação teórica 

consistente. 

Para Saviani (2005a), a ação pedagógica implica numa relação especial em que o 

conhecimento é apropriado. Para tanto, exige do professor uma ação adequada às 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem de seus educandos. Esta relação não 

pode ser reduzida a uma atitude autoritária de quem detém o conhecimento e o transmite. 

Deve ser, sobretudo, a postura coerente de quem possui o conhecimento formal e 

possibilita a apropriação deste conhecimento pelo aluno. A ação pedagógica para o 

educador e para o educando passa necessariamente pela relação que cada um estabelece 

com o próprio conhecimento. Desta forma, quando o professor ensina algo não está 

somente ensinando um conteúdo, mas ensina também a forma pela qual a criança entra 

em relação com este conteúdo.  

Segundo Saviani (2005a), para o exercício da ação pedagógica, é importante que 

o educador domine não somente o conhecimento a ser ensinado, mas compreenda o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança para poder adequar seu método 

às possibilidades reais de compreensão e apropriação de conhecimento que a mesma 

apresenta em cada período deste processo. É igualmente importante que o professor não 

perca de vista o fato de que sua interação com a criança tem um objetivo específico que 

é possibilitar-lhe a apropriação do conhecimento formal, pela ampliação de conceitos e 

transformação de significados que ela traz de suas experiências extra e intra-escolares. 

Para Saviani (2005a), o professor por ser sujeito ativo no processo de ensino é 

quem deve decidir quais os conteúdos deverão ser ensinados e como serão ensinados, 

sendo fundamentado pela base curricular. Bem como, precisa ater-se as formas como os 

alunos aprendem e também como e porque não conseguem aprender. Este é o papel do 

professor como um mediador no processo de ensino-aprendizagem na escola. 

Ao analisarmos como a escola vem desempenhando sua função, bem como as 

estatísticas referentes ao sucesso e ao fracasso escolar, podemos afirmar que a escola 

pouco tem contribuído para o processo de aprendizagem e desenvolvimento de seus 

alunos, resultando em um alto índice de crianças apresentando baixo rendimento 



 
 

 

escolar. De acordo com Souza (1997), este fracasso escolar se reflete nos serviços de 

atendimento de saúde mental oferecido a população, em específico em relação ao 

atendimento psicológico, pois o psicólogo acaba sendo um dos profissionais que mais 

recebe encaminhamentos de crianças com queixa escolar, o que demonstra o quanto 

ainda se atribui  apenas ao aluno ou sua família a responsabilidade pelo fracasso escolar. 

Vale destacar neste momento que segundo Machado e Souza (1997), foi a partir da 

década de 80 do século XX que as pesquisas passaram a questionar a concepção de que 

o aluno é o único responsável pelo fracasso escolar, chamando atenção para outros 

aspectos como a má qualidade do ensino, e a presença, nas práticas escolares, de 

estereótipos, preconceito etc. em relação à criança pobre. O que se torna muito 

angustiante é pensar que passado mais de duas décadas às pesquisas continuam 

demonstrando que as explicações do fracasso escolar permanecem centradas no aluno, 

isto é, ele é responsabilizado pelos problemas de escolarização.  

Essa forma simplista de lidar com uma questão tão séria como o fracasso 

escolar, aponta que ainda são feitas análises superfícies e descontextualizadas, o que 

demonstra o quanto os profissionais sejam da educação ou da saúde continuam como 

afirma Boarini (1998), não conseguindo perceberem as relações concretas que se 

estabelecem no interior das instituições escolares e na sociedade em geral. É como se o 

aluno não pertencesse a uma sociedade, é como se ele fosse produto dele mesmo. 

Todavia, acredita-se que o fracasso escolar revela o fracasso também da sociedade. Esta 

autora endente que a crise das instituições públicas é determinada pela crise histórica da 

sociedade capitalista, que não possibilita que as pessoas que trabalham nessas 

instituições tenham como prioridade única, exigências humanas de nível superior. A 

autora ressalta que o Brasil está entre os países com piores indicadores sociais. 

  Diante dos aspectos acima descritos, levantamos o seguinte questionamento: 

que tipo de atuação deve então ter o psicólogo diante das queixas escolares? A 

preocupação centra-se em pensar que estes profissionais possam estar ainda olhando os 

problemas de escolarização de forma individualizada, isto é, mantendo-se dentro de um 

modelo psicologizante ou patologizante que se distância muito de uma atuação a partir 



 
 

 

de uma perspectiva crítica de Psicologia, que desconsideram os aspectos de ordem 

sociais, econômicos e culturais. Portanto, fazer uma leitura do fracasso escolar 

centrando-se no indivíduo, isto é, em aspectos de personalidade, orgânicos e cognitivos, 

assim como decorrentes de questões familiares é muito determinismo e reducionismo.  

  A atuação do psicólogo diante das queixas escolares, não deve pautar-se num 

modelo classificatório, isto é, aquele que classifica os indivíduos como aponta Bock 

(2001), como os aptos ou não aptos, saudáveis ou doentes, adequados ou inadequados, 

competentes ou incompetentes, pois este contribui para construir estigmatizações e 

discriminações. Este profissional deve planejar sua atuação tendo como meta uma 

perspectiva crítica, que para Bock (2001), isto implica em superar com as visões 

dicotômicas que se tem do homem. E acreditamos que na Psicologia Histórico-Cultural 

se encontra subsídios teóricos que possibilitem desenvolver um trabalho dentro desta 

perspectiva, uma vez que segundo Bock (2001), carrega consigo a possibilidade de 

crítica pelos seus fundamentos epistemológicos e teóricos. Fundamenta-se no 

marxismo e adota o materialismo histórico e dialético como filosofia, teoria e método.  

Torna-se importante destacar neste momento que a Psicologia Histórico-Cultural 

tem Vygotsky como principal representante e de acordo com Tuleski  (2002),  ele era 

marxista e comunista, tinha o desejo de abordar o estudo da mente utilizando-se do 

método de Marx, a intenção era superar a velha Psicologia, postulando uma nova que 

conseguisse acabar com a dicotomia entre corpo e mente e realizar a síntese. O seu 

interesse era o de desenvolver uma Psicologia marxista, o que o levou a trazer para a 

Psicologia o método proposto por Marx e Engels e a construção de uma ponte que 

acabaria com a cisão entre a matéria e o espírito.  Para Vygotsky, de acordo com esta 

autora, o homem só pode ser compreendido em suas características e atitudes, no 

interior das relações de produção que é estabelecido na sociedade, assim sendo, o 

psiquismo humano só poderá ser compreendido a partir do momento que for visto 

enquanto um objeto essencialmente histórico. Segundo Duarte (1996), somente uma 

Psicologia marxista conseguiria abordar de maneira plena o psiquismo humano. 



 
 

 

  A Psicologia Histórico-Cultural, portanto, não reforça a crença disseminada 

pela sociedade burguesa de que o comportamento humano é determinado 

biologicamente. Se esta concepção determinista se mantém é retirada à possibilidade 

de transformação da natureza humana, pois dessa forma o que prevalece é que tudo é já 

determinado desde o nascimento, não abrindo possibilidade para transformação. 
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Abordamos aqui algumas pesquisas realizadas no Laboratório de Microgênese 

das Interações Sociais (Labmis) vinculado ao Instituto de Psicologia, da Universidade 

de Brasília (UnB). Consideramos relevante investigar como os processos de 

desenvolvimento humano, processos de significação acerca da identidade 

docente/educador e processos de construção do conhecimento engendrados nesses 

variados espaços educativos constituem circunscritores que orientam o desenvolvimento 

e a identidade de adolescentes e adultos.  

Nesse sentido, o grupo tem se dedicado a investigar mudanças de trajetórias de 

desenvolvimento humano a partir de mediações ocorridas em diferentes tipos de 

experiência educacional. Serão temas de discussão as possibilidades de 

desenvolvimento que são geradas em contextos educativos diversos, como: a) um fórum 

de discussão em Educação a Distância da graduação, no Programa Universidade Aberta 

do Brasil em parceria com a UnB; b) um programa alternativo de formação de 

professores em nível superior em uma Instituição de Ensino Superior no estado de 

Goiás; c) projetos artísticos de cunho social e cultural da cidade de Ceilândia- DF; e d) 

uma casa de semiliberdade que atende adolescentes do sistema de medidas 

socioeducativas do DF. 

O referencial teórico-epistemológico norteador do grupo articula a perspectiva 

sócio-histórico-cultural do desenvolvimento humano com a abordagem qualitativa. 

Yokoy de Souza, Branco e Lopes de Oliveira (2008) realizaram uma revisão da 
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construção histórica da psicologia do desenvolvimento, focando na vinculação entre 

princípios epistemológicos e orientação metodológica. Em muitos estudos o 

desenvolvimento tem sido tratado de forma unilinear, ocorrendo pelo desdobramento 

normativo de programações inatas que assumem a forma de estágios ao longo das 

interações entre maturação e aspectos ambientais específicos, conforme crítica de 

Valsiner (1989). Após o fim do séc. XX, os estudos sobre o desenvolvimento passaram 

a interessar-se em compreender o papel desempenhado pelo significado e pela 

interpretação nos processos de desenvolvimento (Fogel ,2000; Lyra e Moura, 2000).  

Nesse momento, retomam-se os estudos de caso, a análise microgenética e o foco no 

particular, a partir da investigação de eventos discursivos co-construídos, históricos e 

culturalmente mediados. 

O nosso grupo de pesquisa adota uma visão de desenvolvimento pautada na 

contextualização histórica, social e cultural e na sua mediação pelos instrumentos 

materiais e simbólicos da cultura. O desenvolvimento humano é caracterizado por 

Yokoy de Souza, Branco e Lopes de Oliveira (2008) como uma dinâmica dialética entre 

mudanças e continuidades, que acontece na linha do tempo, com múltiplas 

possibilidades de trajetórias. Como idéias centrais à compreensão do desenvolvimento, 

Branco e Rocha (1998) e Kindermann e Valsiner (1989) ressaltam: a processualidade; a 

plasticidade; a multilinearidade; a irreversibilidade do tempo; a interdependência das 

dimensões da cultura e da subjetividade; e sua organização como sistema aberto que, ao 

mesmo tempo em que se transforma estrutural e funcionalmente na contínua interação 

com o contexto, marca-se por mudanças relativamente duradouras.  

O desenvolvimento humano e a produção de conhecimentos se forjam a partir de 

interações sócio-afetivas e historicamente contextualizadas. As interações são o campo 

no qual as formas intersubjetivas de atividade humana se convertem ativamente em 

formas intrasubjetivas de atividade (Lopes de Oliveira, 2007) e no qual o indivíduo se 

constitui discursivamente, ao recriar as vozes presentes no seu contexto cultural 

(Bakhtin, 1992). Ao longo do processo social de produção do conhecimento, criam-se 

espaços intersubjetivos de trocas comunicativas a partir da participação ativa dos 

sujeitos na cadeia discursiva. Ressaltamos que o diálogo é um enfoque epistemológico 
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de mútua determinação (Lopes de Oliveira, 2007), não apenas uma conversa em que se 

alternam turnos de fala na enunciação. 

Outro elemento que se destaca no processo de produção do conhecimento é a 

alteridade, ressaltada quando os interlocutores trazem seus diversos pontos de vista para 

os processos comunicativos (Linnel, 2000). O conhecimento é socialmente construído a 

partir de espaços de troca, de reflexão, em que as realidades de cada sujeito são 

transformadas, colaborando para o desenvolvimento pessoal e social (Costa, 2002). É 

no contato dialógico contextualizado nesses espaços de trocas intersubjetivas que 

ocorrem a construção do conhecimento e os processos de subjetivação (Colaço, 2004; 

Góes, 2000).  

Portanto, nessa perspectiva, o processo de desenvolvimento se configura nas 

relações dialógicas entre os sujeitos e os contextos histórico-culturais, nas quais 

ocorrem processos de produção e negociação de significados. Branco (2006) aponta que 

os processos de significação estão na ontogênese do desenvolvimento humano e são 

percebidos como inerentes à atividade humana, sendo resultantes de um trabalho 

coletivo dos membros de um determinado contexto, coerentemente com o que é 

proposto por Bruner (1997) e Harré & Gillett (1999). 

O grupo também compartilha a epistemologia qualitativa como referencial para 

a construção do conhecimento psicológico, destacando as práticas discursivas como 

importantes ferramentas de acesso e interpretação dos fenômenos do desenvolvimento 

humano. Conforme afirmam Madureira e Branco (2005), na pesquisa sobre 

desenvolvimento humano é preciso considerar a tensão entre a criatividade e 

flexibilidade necessárias para análise de fenômenos heterogêneos e semi-estruturados e 

a necessidade de sistematização da produção científica. Em pesquisas de abordagem 

qualitativa, existe a possibilidade de elaborar formas inovadoras de construção de 

informações de pesquisa e empregar uma perspectiva de multimétodo. Além disso, o 

grupo destaca que o caráter auto-reflexivo e interativo das pesquisas qualitativas 

favorece uma maior aproximação e aprofundamento quanto ao objeto de estudo. 

Yokoy de Souza, Branco e Lopes de Oliveira (2008) reconhecem a diversidade 

necessária e inerente à epistemologia qualitativa e destacam alguns pressupostos 
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centrais articulados com questões da pesquisa do desenvolvimento humano, 

sistematizados com base nos argumentos de diversos autores que vêm pensando a 

epistemologia qualitativa: González Rey (1997), Creswell (1998), Denzin & Lincoln 

(1998), Madureira e Branco (2001), Camic, Rhodes & Yardley (2003) e Marecek 

(2003). Esses pressupostos dizem respeito: (i) à caracterização da produção de 

conhecimento como um ato ético e político, e, dessa maneira, contextualizada, interativa 

e interpretativa; (ii) à compreensão de que a construção de conhecimento se dá na 

negociação de significados e perspectivas entre participantes de comunidades 

discursivas, sendo tanto um processo ao mesmo tempo coletivo e individual, como 

ativo, afetivo e mediado por sistemas semióticos; (iii) à consideração das 

complexidades e dinamismos das realidades sociais e subjetivas, assim como da cultura 

enquanto cenário e instrumento de desenvolvimento e de constituição subjetiva; e (iv) à 

compreensão de que a pesquisa é um processo que exige múltiplos níveis de análise, a 

fim de contemplar a diversidade de informações de pesquisa, como histórias pessoais, 

gênero, classe social e etnia, por exemplo. 

Partindo, então, de uma compreensão do desenvolvimento humano mediado 

pelos instrumentos materiais e simbólicos da cultura, contextualizado histórica, social e 

culturalmente, aliada a uma abordagem qualitativa, os estudos apresentados a seguir 

tratam o desenvolvimento em diferentes contextos educativos. Enfatizamos as 

possibilidades de modificação de trajetórias de desenvolvimento a partir da mediação 

educativa ocorrida nesses diversos contextos. Tais investigações visam ampliar a 

compreensão acerca dos processos formativos que ocorrem nestes contextos bem como 

contribuir com a qualificação de práticas sociais e profissionais do psicólogo escolar 

que favoreçam o desenvolvimento pessoal e profissional dos sujeitos envolvidos. 

 

1.1 SIGNIFICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM ESTUDO 

DIALÓGICO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

 

Alba Cristhiane Santana e Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira 
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No cenário contemporâneo brasileiro a discussão sobre a necessidade de 

investimentos na formação de professores ganha destaque, motivada pelas demandas da 

chamada sociedade da informação, pelas exigências do mundo do trabalho e pelas 

políticas públicas elaboradas desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (LDB/1996). Surgem programas com um caráter 

emergencial de titular professores em exercício, visando atender as exigências da 

LDB/1996, que preconiza a obrigatoriedade de diploma de licenciatura plena para os 

docentes que atuam desde a educação infantil.  

Brzezinski (2002), Marques e Pereira (2002), Souza (2006) e Freitas (2007) 

questionam acerca da qualidade de tais programas, pois representam ações do governo 

as quais se limitam a aumentar a oferta de cursos de nível superior para professores que 

estão em exercício, sem apresentar estratégias que demonstrem comprometimento com 

a qualificação dos profissionais. As pesquisas sobre os resultados desses programas 

apontam para a necessidade de maiores investimentos em estudos e em discussões que 

contribuam com a qualificação do processo formativo de professores em exercício 

(Alonso, 2005; Azevedo, 2008; Bello, 2008).  

O presente trabalho apresenta os resultados iniciais de uma pesquisa de 

doutorado que propõe evidenciar as configurações de um destes programas e que tenta 

compreender as possibilidades geradas nesse contexto para o desenvolvimento pessoal e 

profissional de adultos, articuladas a possíveis melhorias na sua qualificação 

profissional. A pesquisa ocorreu em um curso de Pedagogia de um Programa que atende 

professores em exercício. Participaram do estudo 04 docentes e 70 discentes. Os dados 

estão sendo analisados em três níveis: institucional, interpessoal e pessoal.  

Destacaremos, nesta apresentação, o nível institucional, que abrangeu: análise 

documental, observações institucionais e questionário sócio-demográfico. As análises 

parciais apontam que: a) o projeto do Programa apresenta concepções tradicionais de 

ensino mascaradas por um discurso inovador; e b) as características do Projeto geram 

desconfiança em relação à sua qualidade pedagógica.  Os dois elementos favorecem a 

manutenção da marca identitária de limitada qualificação profissional que acompanha o 

docente da Educação básica, apesar da titulação de licenciatura obtida. 
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Observamos que o caráter inovador preconizado no projeto do Programa 

apresenta concepções tradicionais acerca do processo ensino-aprendizagem e da 

formação de professores, mascaradas por estratégias caracterizadas como inovadoras. 

Dessa forma, não contribui com a construção de concepções que transformem as 

práticas tradicionais, para que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento humano, 

ao mesmo tempo em que respeitem as características do contexto social e educativo 

brasileiro. Veiga (2003) argumenta que os programas de formação docente têm 

anunciado inovações que representam mera articulação acrítica do novo com o velho. 

Essa situação engendra uma rede de significados que perpetua a idéia de que a 

atualização teórica do professor constitui condição suficiente para resolução dos 

problemas do ensino e de que inovações técnicas, relacionadas aos recursos didáticos e 

aos procedimentos de ensino são capazes de promover mudanças no sistema 

educacional, desconsiderando os inúmeros elementos envolvidos nessa questão, de 

ordem político-econômica e cultural. 

Acreditamos que esse processo formativo gera um contexto semiótico que 

circunscreve os sujeitos em trajetórias que favorecem o desenvolvimento de 

profissionais com frágeis recursos teórico-metodológicos e habilidades pessoais para 

assumirem uma posição ativa na produção de novos significados acerca de sua 

profissão, que superem a histórica desvalorização social, e contribuam com a construção 

de práticas intencionais e críticas que promovam transformações efetivas no contexto 

educacional.  

 

1.2. A CONSTRUÇÃO INTERSUBJETIVA DO CONHECIMENTO EM 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Rute Nogueira de Moraes e Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira 

(Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico- CNPq) 
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A Educação a Distância (EaD), utilizando a internet como meio, se coloca 

como uma possibilidade para as atuais tendências no cenário pedagógico mundial. Os 

cursos de EaD demandam características dialógicas - agencialidade e protagonismo - 

dos envolvidos para a construção colaborativa do conhecimento (Fiorentini & Moraes, 

2003). Pautada no debate público, voltado à negociação intersubjetiva de significados 

(Lopes de Oliveira, 2007), a EaD tem o potencial de inaugurar novas formas de ensinar, 

buscando romper com o modelo tradicional, instrucional, de transmissão do 

conhecimento (Belloni, 2008). 

Embora em franco crescimento em diferentes níveis de ensino, as práticas 

pedagógicas em EaD carecem de pesquisas que levem à compreensão dos processos de 

aprendizagem a distância e que contribuam para agregar qualidade aos processos 

educativos. Neste sentido, este trabalho apresenta resultados preliminares de uma 

pesquisa de mestrado em desenvolvimento, a qual investiga o fórum de discussão como 

espaço de mediação pedagógica e de construção intersubjetiva do conhecimento entre 

professores-tutores e alunos, entendendo este lugar como um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento humano. 

O estudo se realiza no contexto de uma disciplina de Psicologia, ofertada a 

distância, pelo sistema Universidade Aberta do Brasil em parceria com a Universidade 

de Brasília. Participaram: 1 professora-tutora a distância e 42 alunos. Foram feitas 

observações sistemáticas nos fóruns de discussões, em que se considerou como 

construção do conhecimento aquelas mensagens que se complementavam 

intencionalmente no desenvolvimento do conteúdo trabalhado no fórum. A disciplina 

teve duração dois meses em que foram realizados 8 fóruns de discussão, dos quais, o 

último, foi dedicado ao fechamento e despedida da disciplina. Neste intervalo foram 

postadas 633 mensagens, com 60 intervenções da professora-tutora. 

Apesar desse número de mensagens, os resultados apontam que a construção 

do conhecimento nos fóruns de discussões acontece de forma incipiente devido a: (a) as 

mensagens trocadas, na grande maioria, não apresentarem reflexões nem 

complementaridade, restringindo-se a concordâncias ou discordâncias sem 

argumentações teóricas; (b) o fórum torna-se apenas mais uma forma de avaliar a 
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participação dos alunos; e (c) há um favorecimento das interações estabelecidas em 

formas de díades (professora-tutor e aluno). 

O fórum de discussão tem o potencial de reunir uma diversidade de vozes e de 

idéias que se entrecruzam nas interações. No entanto, para que haja a construção do 

conhecimento em grupo é imprescindível que as pessoas tornem-se parceiros na 

comunicação em que cada um toma posição em relação a si mesmo, instigando o outro a 

fazer parte de uma intersubjetividade (Lima, 2000). A partir deste comprometimento de 

intercambiar idéias, ajudar o outro no entendimento das informações discutidas, buscar 

compreender o outro, compreender a relevância do outro para o processo de 

aprendizagem, é que o fórum torna-se a sala de aula virtual, se concretizado enquanto 

espaço privilegiado de construção colaborativa do conhecimento e de desenvolvimento 

humano. 

 

1.3. CAMINHOS POSSÍVEIS: PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS 

ARTÍSTICOS COMO CONTEXTOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Anaí Haeser Peña e Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira 

(Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico- CNPq) 

Há um aumento no número de projetos sociais e culturais na atualidade, 

especialmente como formas de resgate cultural e (re)inserção de pessoas nos contextos 

de trabalho e produção, medidas de proteção social, de promoção de ações sócio-

educativas. Subjacente à proliferação desses projetos, encontra-se a concepção de que 

educação, ação política e esclarecimento social estão interrelacionados na superação de 

desigualdades sociais, de privações e de desvantagens psicossociais (Hess, Birren, 

Gewirtz & Sigel, 2006). Dessa maneira, tais projetos teriam a função de construção da 

cidadania social, de superação da distribuição desigual de riquezas e acesso a condições 

mínimas para o exercício da cidadania (Freitas & Papa, 2003). 

Segundo Barbosa (1998), a educação em arte propicia a busca e construção de 

identidades culturais, a consciência de si e do outro, a construção da cidadania, o 
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desenvolvimento profissional e de competências criativas e afetivo-emocionais. Os 

efeitos de projetos sociais de educação em arte sobre seus participantes e sobre as visões 

que coordenadores, educadores e participantes têm sobre os mesmos foram estudados 

por Fernandes, Cunha e Ferreira (2004) e Fernandes, Moura, Fernandes, Rocha, Luna e 

Barbosa (2006). Nesses estudos, as autoras ressaltam como os participantes percebem 

mudanças em seu modo de ser e viver, especialmente no que diz respeito às 

possibilidades inauguradas pelos novos conhecimentos adquiridos nos relacionamentos 

sociais e na capacidade expressiva individual. 

O presente trabalho é parte de um estudo de mestrado, em andamento, que 

investiga os processos de subjetivação engendrados em adultos a partir da experiência 

de participação, durante a adolescência, em projeto artístico de cunho cultural ou social. 

Este estudo tem base em resultados preliminares, relativos à fase de levantamento de 

dados, que consistiu de entrevistas semi-estruturadas com coordenadores de projetos 

sociais e culturais artísticos de Ceilândia-DF, bem como entrevistas narrativas 

autobiográficas (Souza, 2008), verbal e visual-fotográfica, com participantes de alguns 

dos projetos. Foi utilizada a análise de pequenas histórias para interpretação das 

informações obtidas. Essa análise parte de um foco microgenético, atentando para as 

formas como as falas das pessoas são organizadas argumentativamente e retoricamente 

(Bamberg, 2004a; 2004b, 2006). 

A partir dessa análise foi possível construir algumas reflexões sobre projetos 

sociais e culturais artísticos como contextos de desenvolvimento. As primeiras análises 

apontam os projetos artísticos sociais e culturais como: a) espaços de construção de 

visões de mundo distintas daquelas do núcleo familiar e comunitário mais próximo; b) 

como contexto de crescimento intelectual e emocional; c) enquanto alternativa ao 

envolvimento com o crime; d) como espaço para o estabelecimento de novos 

relacionamentos; e) como um campo de abertura para especialização profissional e o 

mercado de trabalho. 

 

1.4. A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR NO SISTEMA DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS: CONTEXTOS DE SUBJETIVAÇÃO E SE 
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES AUTORES DE ATO 

INFRACIONAL E DE EDUCADORES SOCIAIS 

 

Tatiana Yokoy de Souza e Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira 

 

O presente trabalho parte de um estudo de mestrado que investigou processos de 

subjetivação e institucionalização, por meio de observações etnográficas e entrevistas 

narrativas autobiográficas com adolescentes, no contexto cultural de uma casa de 

semiliberdade do DF (Souza, 2008). Esse estudo tem continuidade em projeto de 

doutorado, em andamento, cuja proposta é construir uma formação pessoal e 

profissional com educadores sociais que atuam no sistema de medidas socioeducativas.  

Tradicionalmente, as intervenções realizadas pelo psicólogo no sistema de 

medidas socioeducativas (MSE) visam prevenir a reincidência de infrações 

adolescentes, determinando causas dos comportamentos com intencionalidade de 

correção e prevenção. Em um posicionamento crítico da Psicologia Escolar nesse 

contexto, assumem-se os sentidos políticos e socioeconômicos do conflito, entendido 

como dinamogênico nos processos de desenvolvimento. O período de cumprimento 

das MSE pode reorganizar as trajetórias de desenvolvimento humano, com 

flexibilidade para a ressignificação de si, da própria existência e dos próprios atos 

(Silva & Rossetti-Ferreira, 2002). 

No presente trabalho, elegemos a “cultura da cadeia” (Souza, 2008) típica das 

unidades socioeducativas como circunscritor que orienta o desenvolvimento de 

adolescentes institucionalizados e dos educadores sociais que os atendem. Por meio de 

sistemas semióticos formais e informais (Lopes de Oliveira e Vieira, 2006), bem 

como por estados interativos e rituais institucionais (McLaren, 1992), são 

constituídas maneiras sutis de internalização e atualização dos valores e 

normatizações presentes nas práticas institucionais.  

Os participantes da fase de observação etnográfica incluíam os adolescentes da 

casa de semiliberdade (CSL) e as cinco equipes institucionais: técnica, administrativa, 

apoio, voluntários e educadores sociais. Foram realizadas seis entrevistas narrativas 
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autobiográficas (Souza, 2008), prezando a não-interrupção do relato e a emergência 

de elementos considerados relevantes pelos adolescentes.  A interpretação das 

narrativas por meio da análise de pequenas histórias (Bamberg, 2004a, 2004b, 2006; 

Yokoy de Souza e Lopes de Oliveira, 2006) é uma fértil possibilidade de análise do 

desenvolvimento humano inserido em contexto. As pequenas histórias expressam 

sínteses vivenciais representativas das posições identitárias do entrevistado, 

intersubjetivamente negociadas. Privilegiam-se os processos discursivos como 

dispositivos relacionais, que promovem a constituição de si e do outro na comunicação.  

A análise das narrativas das entrevistas foi integrada à análise da cultura e das 

práticas institucionais, evidenciando que os valores engendrados na CSL são 

convertidos em posicionamentos identitários, tanto dos adolescentes como dos 

educadores. Essa complexa articulação entre os níveis de análise dos indicadores 

empíricos permite acessar os processos de institucionalização e subjetivação 

promovidos nesse contexto.  

Uma real reprodução da cultura de cadeia, tal como se configuram as 

instituições de sanção para adultos, é evidente nos comportamentos, na linguagem e nos 

valores da CSL estudada. Ela se torna um referencial para a compreensão das relações e 

um circunscritor para a construção da subjetividade dos adolescentes e dos educadores 

institucionais. A cultura da cadeia consolida uma identidade infratora e dificulta a 

promoção de descontinuidades na criminalidade, pois reafirma a lógica retributiva na 

resolução de conflitos, a masculinidade hegemônica e a desconfiança na alteridade. Esse 

circunscritor se consolida e é internalizado pelos participantes da CSL, passando a 

orientar o seu desenvolvimento também em outros contextos, por exemplo, na escola e 

no ambiente familiar.  

As recomendações finais sugerem que são necessárias mudanças nos 

circunscritores materiais e nos circunscritores simbólicos das instituições do sistema de 

MSE, a fim de canalizar novas posições subjetivas a serem ocupadas pelos adolescentes 

e pelos educadores. Além disso, apontamos para um novo direcionamento da atuação do 

psicólogo, em direção a uma nova ética profissional e a um posicionamento crítico e 

cultural, colaborando para um modelo de atendimento coerente com as diretrizes do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente. Assume-se um compromisso orientado para a 

desnaturalização de práticas instituídas e relações violentas e para a garantia da 

universalidade dos direitos humanos aos adolescentes autores de ato infracional 

(Conselho Federal de Psicologia, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os quatro estudos apresentados abordaram o desenvolvimento humano em 

diferentes contextos educativos, articulados a circunscritores culturais e mediações 

sociais diversificadas que orientam processos de desenvolvimento e de subjetivação de 

adolescentes e adultos. Levando em conta um programa de formação docente, uma casa 

de semiliberdade, uma ferramenta da Educação a Distância e projetos artísticos de 

cunho social e cultural também foi possível observar como diferentes tipos de 

experiências educativas mediam rupturas e mudanças de trajetórias de desenvolvimento. 

Consideramos que as análises empreendidas no grupo evidenciam a importância da 

relação sujeito-cultura e valorizam a mediação semiótica na construção do 

conhecimento (Yokoy de Souza, Branco e Lopes de Oliveira, 2008). 

Tendo a epistemologia qualitativa enquanto posicionamento epistemológico-

metodológico norteador, os diferentes estudos aqui apresentados também indicam a 

importância do olhar qualitativo para a análise dos processos de desenvolvimento 

humano (Yokoy de Souza, Branco e Lopes de Oliveira, 2008). O aprofundamento 

teórico e os questionamentos epistemológicos que atravessam a elaboração de pesquisas 

qualitativas tornam-se elementos importantes para a compreensão do desenvolvimento 

humano de forma contextualizada, considerando os aspectos relacionais do 

desenvolvimento humano e o caráter auto-reflexivo e interativo da produção de 

conhecimento científico.  

Nos últimos vinte anos, têm sido realizadas inúmeras e contundentes críticas à 

tradicional Psicologia Escolar, questionando especialmente a vertente psicométrica, a 

finalidade classificatória e o modelo clínico de atendimento à queixa escolar (Guzzo, 

1996; Meira & Antunes, 2003; Machado, 2004; Martinez, 2005; Marinho-Araujo e 
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Almeida, 2008). A atual Psicologia Escolar, em sua diversidade, se posiciona a favor do 

desenvolvimento de novas formas de atuação, partindo de novas concepções do 

fenômeno educacional e das relações escolares. Segundo Souza (2007) a partir dos anos 

90, uma série de pesquisas e propostas de atuação profissional na área buscam novos 

rumos, fundamentados no conhecimento da realidade escolar, na articulação da 

dimensão educacional com as dimensões política, social, pessoal e institucional. Maluf 

e Cruces (2008) discutem a construção de uma nova Psicologia Escolar, que reconheça 

o caráter complexo e multideterminado do processo educacional e as bases sócio-

culturais da aprendizagem e do desenvolvimento humano.  

Na diversidade da Psicologia escolar atual, existem posicionamentos que 

defendem a escola como local privilegiado da atuação profissional do psicólogo escolar, 

por exemplo, Marinho-Araújo e Almeida (2008). Também existem posicionamentos 

que enxergam a fertilidade da atuação do psicólogo escolar atuando com práticas 

educacionais não-escolares, tais como Meira (2000) e Tanamachi (2000). Nosso grupo 

compreende que as práticas educativas presentes em diversos contextos (ex: família, 

trabalho, lazer, comunicação de massas, tecnologias da informação) também são 

campos que podem se beneficiar da Psicologia Escolar. As Contribuições do Conselho 

Federal de Psicologia ao Catálogo Brasileiro de Ocupações (Conselho Federal de 

Psicologia, 1992) também apóiam a idéia de que o psicólogo escolar atua em contextos 

formais e/ou informais que promovem processos de desenvolvimento humano e 

processos de ensino-aprendizagem. Acreditamos que o desenvolvimento de inovações 

em Psicologia Escolar, abrangendo a pesquisa, a formação e a prática profissional, 

vinculadas a um compromisso ético-social com a qualidade de vida das pessoas, poderá 

contribuir com a transformação de práticas educativas a partir de concepções críticas 

acerca dos processos de desenvolvimento humano (Marinho-Araujo, 2009). 

Os estudos aqui apresentados coadunam como esse movimento da Psicologia 

Escolar de diversificar os cenários de suas pesquisas e intervenções. Ao levar em conta 

as especificidades esses diferentes contextos educativos, os estudos aqui apresentados 

trazem elementos que colaboram para a qualificação de práticas sociais e profissionais 

do psicólogo escolar direcionadas ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 
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sujeitos envolvidos em diferentes contextos de ensino-aprendizagem. Outrossim, os 

quatro trabalhos ilustram a fertilidade do diálogo entre Psicologia do Desenvolvimento 

e Psicologia Escolar em ambientes culturais e educativos diversos, permitindo, também, 

repensar a formação profissional dos psicólogos em direção a um maior interesse pelo 

contexto cultural em que os processos de desenvolvimento se situam. 
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De acordo com a literatura, a socialização começa na infância e acompanha o 

sujeito no decorrer da vida. Tomamos como pressuposto que ela não ocorre apenas por 

meio da transmissão de regras e valores, mas é também resultante de um processo de 

aprendizagem, no qual o indivíduo se apropria de valores culturais e desenvolve outros.  

A discussão dessa temática pressupõe uma determinada concepção de homem, 

de sociedade e de educação. A coesão entre indivíduo e sociedade se faz por meio da 

educação, que prepara o indivíduo para uma convivência solidária e ética. A esse 

processo, que influencia o indivíduo a observar os padrões culturais, as regras e normas 

de uma sociedade, chamamos de socialização.  

A finalidade deste artigo é problematizar os múltiplos contornos da relação entre 

socialização e aprendizagem, assim como as questões a ela vinculadas. As teorias sobre 

socialização e aprendizagem aparecem de forma orgânica nos clássicos da sociologia, 

como Durkheim, Mannheim, Merton e Berger.  

A socialização oferece uma sensação de pertencimento a um grupo e permite a 

construção da identidade. Quando se quebram os laços sociais, emergem o crime, a 

agressão, a indisciplina, o desvio, as práticas anti-sociais e outras patologias. De uma ou 

de outra forma, poderíamos dizer que ocorre a perda de sentido daqueles procedimentos 

que fortalecem os vínculos sociais.  

A questão da socialização não se pode entender apenas como introjeção de 

valores e normas no indivíduo, por meios de mecanismos disciplinares e educacionais, 

como propõem os tecnicistas e os funcionalistas. É um processo dotado de caráter 

dialético, em que o indivíduo é produto e produtor de seu meio.  
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Ultimamente, a noção de socialização tem caído em desuso. Muitos educadores 

acreditam que se trata de um conceito vazio. Nossa perspectiva é de compreender que o 

ato de socializar refere-se a um processo dinâmico e não cristalizado. É um conceito 

agregador que não expressa uma condição estática. Conflitos, tensões e contradições 

permeiam a construção deste conceito, uma vez que o sujeito é também autor de sua 

história. 

Conhecimento, socialização e aprendizagem 

 

O desafio do conhecimento é ajudar a humanidade a se libertar das armadilhas 

geradas pelo reino da necessidade e construir o reino da liberdade. Sem uma teoria da 

liberdade, não existe uma emancipação humana ou vice-versa.  

Buscamos sempre uma articulação entre a teoria e a prática. A teoria induz a 

descobertas. As práticas induzem a uma revisão quase permanente da teoria. A 

disjunção entre ambas conduz à cegueira e pode mesmo levar à barbárie. A práxis 

impõe um movimento de revisão, reconstrução, criação e recriação das categorias que 

explicam o mundo e a organização dos homens, bem como a dinâmica da natureza.  

A politicidade é expressão concreta desse movimento. Temos muita dificuldade 

em produzir um conhecimento que abranja a totalidade, em função dos paradigmas 

disciplinares que reduzem os fenômenos e suas manifestações a determinantes que 

escamoteiam sua dinâmica. Nesse sentido, as interpretações são sempre parciais.  

A sociedade disciplinar apresentou o conhecimento como algo estanque e 

separado da dinâmica da existência humana. Ao contrário, o conhecimento cria a 

história, assim como a história cria e produz o conhecimento. Vemos aí uma 

permanente via de mão dupla.  

O processo de aprendizagem desencadeia a produção de um conhecimento 

científico, modifica o cotidiano, as relações interpessoais e atingem seu entorno. A 

sociedade contemporânea necessita da produção de um conhecimento engajado e 

comprometido com o desenvolvimento humano e da natureza.  

Em contraposição aos pressupostos dos racionalistas e idealistas dos séculos 

XVI e XVIII, Marx tomou como base da reflexão que o pensamento e o conhecimento 



 

 

3 

são produtos das relações sociais, e não como estabelecia o pensamento alemão, que o 

conhecimento descia do céu para terra.  

As premissas marxistas emergem das bases materiais e sociais, não são abstratas 

ou dogmáticas, estão circunscritas nas correlações de forças sociais, naturais, humanas e 

econômicas. A aprendizagem é uma das dimensões da práxis. Isto significa que 

defendemos a aprendizagem como processo, como ação, como reflexão e ação.  

 

São os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais 

de existência, quer se trate daquelas que encontraram já 

elaboradas a quando do seu aparecimento, quer das que 

produziram por sua própria ação. [...] os homens produzem 

indiretamente a sua própria vida material. O modo como os 

homens produzem os seus meios de vida depende, em primeiro 

lugar, da natureza dos próprios meios de vida encontrados e a 

reproduzir. (Marx e Engels, 1980:18.) 

 

Esse fragmento nos estimula a pensar que o conhecimento, a aprendizagem e a 

socialização se produzem numa teia que tem como tecelões homens e mulheres por uma 

perspectiva de interdependência, pois tanto a produção material quanto a cultural são a 

base para o desencadeamento do processo de aprendizagem. 

Não existe ser humano sem história e vice-versa. As ações e os seres humanos 

alteram a natureza, assim como a organização social. Esse movimento, por sua vez, 

modifica a consciência e o agir humano. São alterações que conduzem a uma nova 

síntese, em busca de compreender a humanidade e a natureza. Nessa dinâmica, as 

categorias analíticas são recriadas, no sentido de melhorar a qualidade de vida.  

A aprendizagem permite aos sujeitos descobrir que não estão mortos, que são 

protagonistas. Aqui, a certeza e a incerteza não são apenas imaginação, mas um 

momento em que todas as dimensões da vida se encontram e entrecruzam, no sentido de 

impulsionar o sujeito a agir, em vista de uma vida boa. Isto permite ao sujeito 

equacionar as suas necessidades e desperta sua criatividade.  

Na base da aprendizagem, estão os paradoxos, as contradições, conflitos, 

valores, sentidos, ideologias e escolhas em movimento, e isto pode dificultar a 

compreensão dos fenômenos e acontecimentos do dia-a-dia da ação educativa. No 
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processo de aprendizagem, não deve o sujeito se deixar direcionar somente pelas 

necessidades aparentes.  

Num universo em que nenhuma interpretação dos fenômenos é definitiva, mas 

sempre provisória, a continuidade do processo de aprendizagem e as interferências dos 

fatos repercutem sobre o conjunto das relações sociais, humanas e até mesmo naturais, 

em constante mutação.  

A percepção de que um fenômeno possui diferentes níveis de compreensão, a 

ponto de parecer uma redundância afirmar a impossibilidade de compreendê-lo em sua 

totalidade, repercute sobre o fazer pedagógico do educador social (cf. Sartre, 1978:123). 

O homem é um ser que sofre, “um ser impulsivo. A emoção intensa, a paixão, é a 

faculdade do homem esforçando-se energicamente por alcançar o seu objeto. [...] A 

história é a verdadeira história natural do homem” (Marx e Engels, 1989:251). 

Desde o nascimento, o ser humano necessita do outro, se faz com o outro e, 

nesta relação, constrói o conhecimento. O sujeito existe na relação com o outro. Isto 

ocorre desde o seu nascimento, na relação com a mãe. Quando fala do outro ou 

estabelece formas de vínculos, um sujeito acaba sempre por descobrir alguma coisa de 

si mesmo.  

Na intersubjetividade, o sujeito aprende a apropriar-se de um aspecto da 

realidade ou dos acontecimentos e a transformá-lo, dando assim um sentido para sua 

história, por meio de sua capacidade criativa, que é a capacidade de interpretar o mundo 

e de transformar a realidade (cf. Hisada 1998:22).  

A intervenção do educador social estabelece um novo tecido social no momento 

mesmo em que se realiza. Com isso, ajuda os sujeitos envolvidos a compreenderem e a 

extraírem forças emancipadoras de uma realidade de ordem e desordem, certeza e 

incerteza.  

A razão dialética ou do esclarecimento reúne as condições para produzir um 

conhecimento que possa contribuir para a emancipação da humanidade. Ao mesmo 

tempo, que se possa contrapor ao discurso da razão instrumental de cunho mecanicista, 

bem como da fragmentação e da disjunção das dimensões do ser humano.  
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Nesse sentido, entendemos que a construção do conhecimento deve ser 

circunscrita nas contradições da vida humana, sem desvincular o homem da natureza, da 

história, do cotidiano e da vida. Quando regido apenas pela batuta da razão 

instrumental, o irracionalismo acabaria por conduzir a humanidade à barbárie. Desvelar 

a realidade a partir da razão do esclarecimento significa subsidiar os educadores sociais 

e os educandos para compreenderem a dinâmica da história e os valores da humanidade.  

Quando apresentado como padrão social, o conhecimento acaba por reduzir a 

vida humana a um conjunto de normas. Daí a necessidade de se revisitar os paradigmas 

e de se elaborar uma adequação deles, para que possam refletir sobre indagações sociais 

e humanas, na linha de reflexão traçada por pensadores como Rousseau, Hegel, Marx, 

Lukács, Popper, Feyerabend e Khun. 

Isso significa que o homem continua sujeito do universo e da história, e não um 

rompimento com o cogito cartesiano. O que se seguiu a Descartes foi uma explicitação 

do cogito, pela dialética, incluindo outras dimensões da razão, que ele não valorizou 

suficientemente. A dialética tem por objetivo construir um projeto de conhecimento 

voltado para o esclarecimento, a clarificação e a ilustração das relações humanas e 

sociais. Ela não somente nega o cartesianismo, também o assimila e transforma.  

Acreditamos que [...] o ser não pode ser separado do pensar, o homem da 

natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto; se se faz essa separação, cai-se em 

uma das muitas formas de religião ou na abstração sem sentido. (Gramsci, 1984:70). 

 

A aprendizagem como uma das estratégias de sobrevivência 

 

É importante compreender a aprendizagem como estratégia, com base na história 

das pessoas. 

 

Minha maior dor foi ver meu pai matar minha mãe e meus 

irmãos, e depois atirar em minhas duas irmãs. Minha irmã até 

hoje sofre com a cena que viu e traz no corpo a marca da 

violência. Ela perdeu o útero com o tiro que recebeu. E eu não 

pude fazer nada por ninguém. Às vezes, eu fico muito triste, que 

se eu tivesse entrado na frente, meu pai teria me matado e minha 
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mãe estaria viva e cuidaria das minhas irmãs. Pior foi servir de 

isca para a polícia atirar na cabeça do meu pai. Tem dia que eu 

acho que era melhor ter morrido. Tenho conseguido, com ajuda 

de pessoas e de Deus, viver com essa dor. Já cheguei à 

conclusão que essa dor é que nem meu braço, não dá para 

arrancar. Tenho duas idéias para diminuir o sofrimento. Uma é 

estudar, outra e construir uma família junto com minhas irmãs. 

(Depoimento de Arlindo, um jovem abrigado.) 

 

A biografia de Arlindo é marcada por um sofrimento contínuo que já é 

constitutivo do seu ser. Está no ponto de encontro da objetivação e da subjetivação, 

como produtos de uma história concreta, feita de presente, passado e futuro, e que se 

realiza no cotidiano. Embora marcado por essa história, Arlindo tem conseguido lidar 

com o presente e projetar sonhos que o acalentam.  

A aprendizagem é mais do que socialização. Não é apenas um enquadramento 

num determinado padrão cultural. É a capacidade que o indivíduo tem de enfrentar e de 

superar as marcas do sofrimento. Diria que o processo de aprendizagem saudável ajuda 

o sujeito a transformar o sofrimento num atributo, quando o sujeito conserva a 

capacidade de sonhar.  

Aprendi com Freire, Fromm, José Joaquim e Lázara, que a aprendizagem 

deslancha quando o sujeito sonha. Os sonhos se enraízam na biografia e a transformam. 

Na história de Arlindo, percebe-se que o movem o desejo e o sonho de estudar e de 

construir uma família, quase como formas de compensar a perda da família primária.  

A metamorfose humana é tecida numa via de mão dupla, onde se encontram a 

subjetividade e a objetividade. O mundo simbólico que move pessoas como Arlindo é 

produzido a partir do real e encontra eco na subjetividade. Esta dinâmica acaba por 

forçá-lo a reproduzir sua história. As marcas da exterioridade foram por ele 

internalizadas e conduzem o seu destino. Nesse sentido, o mundo só pode ser conhecido 

pela ordem do simbólico e da linguagem. 

O depoimento permite evidenciar que aquele a quem não foram destruídos os 

sonhos e a esperança, apesar de suas tragédias, não perde a capacidade de inventar e de 

criar formas e alternativas de sobrevivência. A isto denomino aprendizagem. Aquele 
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que não consegue superar a dor e a frustração perde a condição de aprender. Tudo o que 

busca é 

 

 [...] vingar-se pela sua vida não-vivida, e o faz lançando-se à 

destruição total, de modo que pouco se lhe dá se ele destrói 

outros ou é destruído. Normalmente, a reação destrutiva à 

esperança destruída é encontrada entre os que, por razões sociais 

ou econômicas, estão excluídos dos confortos da maioria e não 

têm para onde ir, social ou economicamente. Não é a frustração 

econômica que conduz ao ódio e à violência; é o desespero da 

situação, as sempre repetidas promessas não cumpridas, que 

igualmente conduzem à violência e à destruição (Fromm, 

1970:35). 

 

O contrário de uma aprendizagem saudável pode-se caracterizar como práticas 

anti-sociais, desvio, marginalização, agressão, indisciplina, conflitos com a lei e com as 

pessoas. Tais procedimentos são como pedidos de socorro de quem teve destruída toda a 

esperança.  

É necessário, como apreendemos com Arlindo, sonhar, ter um projeto de vida, 

canalizar nessa direção a força avassaladora que irrompe contra a vida. Quando o 

pedido de socorro fica sem respostas e se volta para a destruição de si e do mundo.  

A realidade cotidiana dessas crianças abre clareiras à percepção de que o 

processo subjetivo as ajuda na apropriação do mundo real. Pela imaginação, elas 

buscam superar ou equacionar as contradições vividas, mas, apesar do sofrimento lhes 

ser, muitas vezes, ininteligível, não cessam de experimentá-lo cotidianamente.  

É ilusório, no dia-a-dia, pensar que as aflições serão dirimidas, pois, de 

diferentes modos, são continuamente recriadas ou novos sofrimentos aparecem. 

Também não dá para pensar que os homens possam abandonar sua história, sua 

identificação com o cotidiano.  

A aprendizagem requer, geralmente, um contexto de mudanças. Ou ocorre numa 

situação de conflito que envolve uma nova compreensão e atitude, em vista do agir 

humano. Assim, trata-se de um processo de maior amplitude e complexidade do que a 

socialização, uma vez que implica a produção de saberes que articulam a cognição, a 
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subjetividade e o contexto social. As transformações que sucedem no processo de 

aprendizagem provocam alterações no sujeito e no seu ambiente. Com Arlindo, essa 

hipótese ganha certo destaque.  

Raimundo, uma das vítimas da seca do sertão nordestino, da fome e da falta de 

políticas sociais, é outro exemplo que ilustra a dinâmica da aprendizagem:  

 

Graças à ajuda do Estado, eu pude estudar. Tenho dentro de 

mim uma força que luta para superar toda dificuldade. Tem dia 

que não tenho dinheiro para pagar o ônibus para vir à escola. 

Ando duas horas a pé. Gasto todo meu dinheiro para estudar. Às 

vezes, não tenho nem tempo de sair com minha mulher. E 

também porque não temos dinheiro. Espero terminar o curso e 

voltar para minha terra, e lá ajudar as pessoas a descobrirem o 

gosto e o prazer de conhecer o mundo. Tenho medo de 

decepcionar a minha mãe que morreu e meus familiares. Da 

minha casa, entre meus parentes, eu sou o primeiro a fazer um 

curso superior. Meu pai e meus primos, quando vou lá, ficam 

me perguntando o que é a universidade. Eu falo dos quadros de 

arte da Faculdade, dos professores, dos colegas, mas também 

dos professores da quinta à oitava e do colegial. A lembrança 

que guardo é de um monte de gente morrendo. E tinha a tristeza 

de quem ficava. Minha mãe morreu, eu era pequeno. Não sei 

direito do que ela morreu. Só que me falaram que ela tinha 

morrido. Depois, meu pai casou novamente, teve mais filhos e 

eu sentia que ficava de lado. Um dia, eu disse: Vou mudar a 

situação. Tinha uma carta de minha mãe que eu não sabia ler. 

Era para mim. Então, resolvi aprender a ler. Estudei até a oitava 

série. Depois fui para uma cidade próxima e fiz o colegial. Aí 

vim para Carapicuíba e conheci um homem, dono de um bar. Eu 

disse para ele que podia trabalhar no bar se ele me pagasse a 

faculdade e me desse um pouco de dinheiro. Aí, trouxe minha 

namorada e casei. Combinamos que eu faria a faculdade e ela o 

colegial. Depois, voltaríamos para trabalhar na educação em 

nossa cidade. 

 

O depoimento deixa transparecer que a subjetividade é uma força 

impulsionadora, construída no decorrer da existência. O sujeito criativo, empreendedor 

e ético nasce quando o permitem as escoras sociais e sua estrutura interna. Não há 
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mudanças no cotidiano e na história sem a participação do sujeito que, neste processo, 

produz sentidos.  

No município, o sujeito deve lutar para eliminar formas e práticas de 

autoritarismo que repercutem para além dos limites geográficos da cidade. Deixar-se 

dominar ou explorar fortalece a prática tirânica, leva ao esquecimento da liberdade, ao 

abandono da amizade, à perda do gosto e do desejo da liberdade e da felicidade.  

Livres por natureza, os seres humanos criam mecanismos de aprisionamento, 

cadeias e sistemas de exploração, e julgam, assim, satisfazer suas necessidades. O 

processo de aprendizagem e a construção da subjetividade, pautado na ética, ensinam 

que a justiça, a liberdade e o desejo nunca morrem, só ficam adormecidos. Vez a vez, 

despertam e se recriam pela ação das forças sociais e dos sujeitos. A aprendizagem 

saudável pode desencadear a ética da amizade, que se opõe à servidão. 

O exemplo de Fernanda, menina de rua que conseguiu aprender com o 

sofrimento e elaborar um projeto socializador, permite observar a dinâmica da 

aprendizagem:  

 

Lembro, quando era pequena, que catava coisinhas, uma aqui 

outra ali [...] Tinha pessoas que davam dinheiro para a gente 

pegar ferros elétricos, correntes e outros „trecos‟ pequenos, nas 

casas dos outros [...] A gente pedia comida, doces [...] Andava 

de um canto para o outro. Ficava andando o dia inteiro. Quando 

chegava a noite, ficava triste. Aí me juntava com meus irmãos, 

num grupo de meninos e meninas [...] Até o dia que mataram 

minha mãe. Meu pai desapareceu, nunca mais soube dele. Fui 

viver num abrigo com meus irmãos. A gente ia de um abrigo 

para outro. Tinha um lugar para ficar [...] Mas nesse muda pra lá 

e pra cá, meus dois irmãos menores sumiram. Ficamos só eu e 

meu irmão. A gente estudou até a oitava. Casamos e temos 

nossa vida. Tenho uma tristeza de não saber quase nada da vida 

da minha família. Às vezes, parece que eu vivo que nem planta 

que não tem história pra contar. Eu me apeguei na religião e no 

amor aos meus filhos e ao meu irmão. Isso me dá uma 

convicção de que tenho que levar a vida para a frente. 

(Depoimento de Fernanda, ex moradora de rua e abrigada.) 
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Nesse exemplo, vemos que aprendizagem se constrói na forma de lidar com os 

desafios da vida. As privações transpassam o depoimento de Fernanda, mas evidenciam 

o modo pelo qual ela olha para frente, sem se deixar abater e dominar pelas 

circunstâncias. A perda e a privação, quando acolhidas e trabalhadas, podem ser 

impulsionadores do sujeito que busca uma vida boa. Nessa área, deve-se observar 

 

clinicamente toda a sintomatologia da tendência anti-social, e aí 

aparece o furto como um sinal de esperança, talvez muito 

temporária, é certo, mas positiva enquanto dura, e antes que se 

dê uma regressão para a desesperança [...] Quando as coisas 

correm bem, [...] a criança chega ao pleno reconhecimento do 

objeto, no momento da experiência instintiva, como parte da 

mãe que está constantemente presente. [...] quando o objeto, ou 

seja, a mãe, continua existindo e desempenhando o seu papel, o 

senso de envolvimento é gradualmente fortalecido. É o 

florescimento desse processo que resulta nessa coisa madura a 

que se dá o nome de capacidade para o luto. (Winnicott, 

1995:141.) 

  

As perdas podem auxiliar no desenvolvimento da criatividade, na busca de 

novos espaços, no fortalecimento da esperança. Mas podem, igualmente, conduzir à 

depressão e à desesperança, quando o indivíduo se deixa levar pela frustração e não 

consegue se desvencilhar dos acontecimentos. Após essa digressão, gostaria de retomar 

alguns aspectos que servem de apontamentos da análise marxista, para serem aplicados 

para elucidar o processo de aprendizagem.  

O primeiro princípio é que a realidade é uma síntese de múltiplas determinações. 

Esta afirmação pode nos levar à inferência de que a dificuldade de aprendizagem de 

uma criança, de um adulto, de um jovem deve ser apanhada não por um único fator, mas 

por uma constelação de fatores, desde a história do próprio indivíduo, o desejo, o meio 

ambiente, as relações afetivas, os aspectos biológicos. Entre esses fatores, podemos 

evidenciar um fator determinante, tomando o cuidado de não transformar o educador e o 

educando em objetos de convicções teóricas.  

Outro princípio é que se o homem é resultado da história, não é menos verdade 

que ele a produz. Não há entre esses dois aspectos uma disjunção, mas uma 
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correspondência que provoca transformações permanentes. Nesse sentido, não existe 

um determinismo da história sobre o indivíduo e nem o contrário. Esses dois 

pressupostos não devem ser compreendidos como uma soma, nem como uma via de 

mão dupla.  

O terceiro princípio é de que não basta conhecer a realidade, é preciso 

transformá-la. O conhecimento se torna importante para o sujeito, à medida que é 

resultado de sua própria experiência e da experiência da comunidade. A partir dele, o 

sujeito se transforma e influencia na mudança de seus companheiros e do espaço em que 

está inserido. O conhecimento não é só uma abstração, é uma ferramenta que facilita o 

viver bem e melhor.  

Finalmente, um quarto princípio diz respeito à ação e reação humana sobre a 

natureza e os outros homens. Esta relação permite ao homem se descobrir. A educação 

contribui para que o sujeito possa aprender a negociar sua subjetividade com a 

objetividade. Se fosse apenas produto da subjetividade, o sujeito entraria em desespero. 

Se se restringisse à objetividade, não suportaria isso, e cairia na loucura. Um sujeito 

saudável e maduro sabe articular essas duas dimensões, enquanto pese que o homem é 

sapiente e demente. Às vezes, necessita deixar-se conduzir um pouco pelo mundo 

externo. Outras vezes, deve irromper contra ele. Sempre numa perspectiva de 

correspondência.  

Aqui não podemos fazer um julgamento do que é bom e do que é mau, mas sim 

do que é necessário para o desenvolvimento saudável do homem, na ligação entre o 

demens e o sapiens. Essa dialética entre a consciência e a inconsciência é que 

impulsiona o sujeito a romper com a paralisação e o conformismo, a encontrar sentidos 

para a vida, que correspondam a seus anseios.   

O futuro é também conseqüência da arquitetura humana, realiza-se pela 

emergência do homem autocriador, capaz de maquinações e manobras num espaço 

delimitado pelas circunstâncias e não num espaço aberto dominado pela radical 

liberdade de escolhas.  

Neste período de avanços tecnológicos, culturais e políticos, que lançam raízes 

na forma de se compreender e de se explicar o ser humano e os fenômenos sociais e 
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naturais, a prática pedagógica democrática contribui para a construção do homem 

autocriador.  

A práxis do educador social ajuda a compreender melhor as proposições de que 

o homem faz a história e a história o faz. A história se constrói de acontecimentos 

inesperados ou não, de destruição e construção sucessivas, pela interação entre o sujeito, 

a natureza e a sociedade. Em determinados contextos, o sujeito assume crenças e 

valores, aprende a viver, conviver e fazer, tem consciência da morte.  

Nesse sentido, podemos afirmar que o sujeito é aquele que consegue sonhar e ter 

um olhar antitrágico, que se apropria de sua história como motivação para um projeto de 

vida e luta para transformar sua realidade de morte em vida. Cada sujeito inventa e cria 

sua história. Quem não consegue sonhar e esperar, mesmo com ajuda de outras pessoas, 

talvez não supere suas tragédias. Os sonhos e o olhar antitrágico alocados no sujeito 

necessitam, para concretizar-se, das formas de navegar e das variáveis de manobras da 

exterioridade.  

Por essa perspectiva, a socialização e a aprendizagem têm como objetivo ajudar 

a criança e o adolescente, que são definidos como feixes de pulsões e de imaginação, a 

serem sujeitos, autônomos, capazes de agir e de “ser agidos”, de comandar e de ser 

comandados, de “[...] aprender a aprender, aprender a descobrir, aprender a inventar” 

(Castoriadis, 1992:156), aprender a extrair energia das adversidades.  

Essa visão extravasa a simples interiorização das normas, regras e instituições. É 

também transformá-las. Este é o papel do sujeito (Souza Neto 2002:172). Se dizemos 

que o sujeito é um ser inacabado, também afirmamos que ele é um “eterno aprendiz”. 

Cada acontecimento estimula sua potencialidade de encontrar saídas e de construir um 

saber. Para nós, aprendizagem é também uma forma de reagir a situações diversas. 
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RESUMO: 

 

Este trabalho tem o propósito de sustentar, por meio de outra concepção teórico-

metodológica e outras fontes, a tese de Philippe Ariès de que o sentimento de infância 

data dos séculos XVI- XVII. O estudo desse período é relevante porque parte do 

pressuposto de que as transformações pelas quais passa a infância hoje podem ser 

desvendadas com mais profundidade à luz das transformações da época que lhe deu 

origem. Pretende-se assim, discordar, em parte, das criticas feitas ao trabalho de Áries e, 

ao mesmo tempo, manter essa questão de interesse geral em discussão, sobretudo no 

Curso de Pedagogia que se ocupa da educação infantil e das séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Palavras-chave: Origem da Infância  -  História da Educação Infantil  -  Infância e 

Modernidade 

 

Objetivos: 

a) Fundamentar a tese de Áries nas necessidades humanas advindas das novas 

relações de produção da vida material. 

b) Identificar no pensamento da época a concepção de infância pensada para um 

mundo em transformação. 

c) Explicitar os limites teóricos-metodologicos dos estudos de Philippe Áries. 

 

 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo bibliográfico sobretudo com base em obras clássicas produzidas 

no período estudado ou de obras que falem daquele período tendo como pressuposto a 



 
ISSN 1981-2566 

 

 

 

tese de que a idéia que os homens fazem sobre eles mesmos enquanto transformam o 

mundo à sua volta e se transformam tem muito a nos dizer. Essas idéias, no entanto, não 

são simples reflexos do mundo material, por isso devem passar pelo crivo da história 

tendo como critério de verdade a prática social já realizada. 

 

Conclusão: 

 Dessa maneira, sabendo que o tema  Infância, é questão de estudos e pesquisas e um 

campo que ainda deixa lacunas, e que, as discussões acerca do silencio histórico ao 

qual a criança estivera submetida durante séculos, hoje nos trás a necessidade de 

entender a origem para melhor entender a questão da infância atual.  

Portanto, diante disso, sustentamos a tese de que as transformações pelas quais as 

crianças vêm passando na atualidade serão melhor compreendidas quando comparadas 

com as mudanças sofridas em meio as transformações que marcaram a passagem da 

sociedade feudal para a sociedade moderna. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 “Meu filho de 15 anos leva a namorada para 

dormir em casa e  fico constrangido com a 

situação, mas acredito que, se impedir, vou 

me afastar dele". 

 

 

 São comuns pais internautas pedirem orientação porque não sabem lidar com os filhos. 

Eles percebem que aquela educação que  recebeu não funciona mais com as crianças de 

hoje e que são visíveis as diferenças entre a educação praticada hoje e a de outrora. No 

entanto, confessam-se despreparados frente ao desafio de educar e órfãos de concepções 

educacionais a serem seguidas, contando unicamente com a educação  que receberam 

como referência.  



 
ISSN 1981-2566 

 

 

 

Não se sabe muito bem de que lado o vento sopra empurrando uma grande onda, mas se 

antes só havia certezas agora reina a dúvida. Os padrões culturais de um passado recente 

deixam de ser referência enquanto que o amanhã parece incerto, imprevisível.  

E em meio a tantas transformações profundas o conceito de família, tal como aparece no 

Dicionário Aurélio: “pessoas aparentadas, que vivem na mesma casa, particularmente o 

pai, a mãe e os filhos”p.(289) perde seu significado ao confrontar-se com o mundo real 

dos homens. No mesmo dicionário p. (187) o conceito de criança, “ser humano de 

pouca idade [...] pessoa ingênua, infantil: não desconfia de nada” também, é coisa do 

passado. (FERREIRA, 1988). 

Essas novas constituições familiares com pais atônitos e filhos precoces fazem parte 

desta mudança. As novas famílias são distintas das famílias tradicionais e dão origem a 

grupos familiares complexos onde as relações entre seus integrantes passam pelo 

desafio de criar algo novo. 

Uma vez desencadeado o processo de transformação a mobilização é geral. Os homens 

se enfrentam em direções opostas: os que vão à frente desafiando o estabelecido e os 

que querem fazer valer as tradições. A criança é diretamente afetada por essas 

transformações e por conseqüência a escola, daí a necessidade de conhecer a criança, 

objeto da ação e da reflexão escolar e objeto, também, desse estudo.  

Observa-se que a preocupação com a infância, tanto na esfera nacional como 

internacional, se intensificou nas últimas décadas. São inúmeros os organismos 

nacionais e internacionais, em rede, que se ocupam das mais diferentes questões 

relacionadas à infância, como: violência (física, psicológica, sexuais), enjeitamento, 

adoção, aleitamento, desnutrição, rejeição, fortalecimento dos laços familiares, 

seqüestros, trabalho infantil, drogas prostituição, pedofilia, violência doméstica, criança 

em ambiente de risco, entre outros. Esse movimento mundial em favor da criança é 

recente e tem seu marco histórico na Declaração dos Direitos da Criança, aprovada 

pelas Nações Unidas, em 1989.  
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Do alto posto que ocupa, de chefe da seção médica do Goetheanum  Dornach, na Suíça, 

Michaela Glockler fala do resultado a que chegaram os profissionais das múltiplas áreas 

numa série de conferências nos Estados Unidos sobre o desenvolvimento infantil: “a 

humanidade alcançou hoje um nível tão alto de pesquisas para conhecer o que é bom ou 

ruim para o desenvolvimento infantil, que o problema agora não é conseguir mais 

conhecimentos  (sobre a criança), mais aplicar o que já sabemos. Sabemos, por 

exemplo, que na tenra infância nosso cérebro é extremamente sensitivo e receptivo, e 

tudo  o que vem a atenção da criança imediatamente estimula a maneira de como o 

cérebro se desenvolve. Mas a realidade é que as crianças ainda estão sendo 

negligenciadas, ainda estão sentadas em frente da televisão, ainda estão usando 

brinquedos que não são próprios para um real estímulo do cérebro, que as crianças não 

estão sendo ativadas suficientemente, pois ser ativo e ter habilidades é o melhor para o 

desenvolvimento do cérebro.” (GLOCKLER, 2001). 

 Esta tese é representativa da vertente dominante no mercado sobre a criança e serve de 

ponto de partida dos estudos sobre a infância. Ela parte do pressuposto de que existe 

ciência suficiente para atendimento da infância embora a condição social impeça acesso 

a ela. Assim, não existe uma criança, mas tantas crianças quantos são os problemas que 

afetam seu universo e são tratadas pelas suas diferenças. Desse modo, o voluntariado da 

infância define qual é a sua missão, qual grupo irá atender para então traçar programas 

compensatórios específicos.  

A crítica de que esses programas são apenas compensatórios e de abrangência limitada 

anuncia a existência de uma outra vertente de análise sobre a infância, com base no 

entendimento de que a desigualdade de classes é inerente à sociedade capitalista e a 

exclusão social, alimentada pela entrada da tecnologia na produção, é irreversível. Essa 

vertente, ainda pouco explorada, busca o entendimento histórico da infância e se 

preocupa com as transformações pelas quais a infância vem passando no sentido de 

compreender o que há de universal nessas transformações independentes da classe 

social. Desse ponto de vista o conhecimento da infância está para ser produzido. 

Destacam-se nesta vertente A História Social da Criança, do francês Philippe Ariès, e o 
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Desaparecimento da Infância, do americano Neil Postman. Apesar de suas diferenças, 

que não são poucas, suas teses parecem ter uma continuidade histórica: enquanto Ariès, 

com base na iconografia da época, defende a tese de que a infância é uma invenção dos 

séculos XVI-XVII, quando a criança passa a diferenciar-se do adulto, Postman mostra 

que, no século XXI, a infância está desaparecendo na medida em que essa diferença é 

eliminada. O principal argumento desse autor está na eliminação da barreira entre a 

criança e o adulto pelo desenvolvimento da sociedade tecnológica com acesso irrestrito 

da criança à informação. Antes, a imprensa tipográfica havia separado esses dois 

mundos, definindo o papel da escola e o da família com relação à criança. A criança não 

tinha acesso ao que era escrito para o adulto. Hoje, ao contrário, a criança, assim como o 

adulto, porta celular, agenda, vai ao cabeleireiro, sofre stress, usa drogas, consome 

álcool e inicia suas atividades sexuais cada vez mais cedo.  

Este estudo faz parte dessa segunda vertente e integra a linha de pesquisa HISTÓRIA E 

INFÂNCIA vinculada ao Curso de Pedagogia da Faculdade do Noroeste Paranaense – 

FANP com o objetivo de estimular a pesquisa histórica sobre a infância. Do ponto de 

vista metodológico, parte-se do pressuposto de que as transformações pelas quais a 

criança vem passando na atualidade serão mais profundamente compreendidas quando 

confrontadas com as  transformações no processo do trabalho que marcaram a passagem 

da sociedade feudal para a sociedade moderna. 

A constatação de Philippe Áries de que a consciência sobre a infância data do séc. XVII 

representa um grande avanço nesse sentido, mas sua concepção metodológica, aplicada 

as fontes de pesquisa por ele utilizadas, tornou sua tese vulnerável a critica, no entanto, 

não é objetivo deste estudo criticar o trabalho de Áries, mas, manter os séc. XVI-XVII 

como marco histórico da infância tal como é entendida ainda hoje, fundamentar sua tese 

em outras bases e projetar luzes para se pensar a infância na atualidade. 

Trata-se de um estudo bibliográfico, sobretudo, com base em obras clássicas produzidas 

no período estudado ou de obras que falem daquele período tendo como pressuposto a 
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tese de que a idéia que os homens fazem sobre eles mesmos - enquanto transformam o 

mundo à sua volta e se transformam - tem muito a dizer sobre as transformações atuais. 

 

2  A TESE DE ARIÈS E SEUS DETRATORES 

 

 

Sentimento de infância corresponde a 

uma consciência da particularidade 

infantil. 

 

 

Philippe Ariès é considerado o precursor do estudo da infância de uma perspectiva 

histórica. O livro “A História Social da Criança e da Família”, tem sido referência 

obrigatória nos estudos realizados sobre a infância desde sua publicação em 1960. Com 

esse título de “precursor” dado a Ariès concorda Moysés Kuhlmann Júnior, da 

Fundação Carlos Chagas, ao resenhar o livro de Colin Heywood “ Uma História da 

Infância: Da Idade Média à Época Contemporânea  no Ocidente”.  

 

Passaram-se mais de 25 anos ao longo dos quais a obra de Philippe 

Ariès, História Social da Infância e da família, foi traduzida no Brasil e 

reinou quase solitária como referencia para a história da infância 

ocidental. A publicação do livro de Colin Heywood permite aos leitores 

brasileiros o acesso a uma competente síntese do avanço dos estudos 

sobre o tema em alguns países europeus e nos EUA. (KUHLMANN 

JÚNIOR, 2005).  

 

 A primeira edição brasileira da História Social da Criança é tradução de uma versão 

francesa de 1973, um resumo do estudo original publicado em 1960. Esta edição de 

1973 ganhou também o acréscimo de um prefácio do autor, no qual ele traz um balanço 

das repercussões que seu trabalho despertou e aponta que:  

 

A história das mentalidades é sempre, quer o admita ou não, uma 

história comparativa e regressiva. Partimos necessariamente do que 
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sabemos sobre o comportamento do homem de hoje, como de um 

modelo ao qual comparamos os dados do passado – com a condição de, 

a seguir, considerar o modelo novo, construído com o auxilio dos dados 

do passado, como uma segunda origem, e descer novamente até o 

presente, modificando a imagem ingênua que tínhamos no inicio 

(ARIÉS, 1981, p.26). 

 

Ariès desenvolveu estudos com base em fontes historiográficas da Idade Média que 

buscavam analisar, por meio de uma multiplicidade de documentos, a vida e os 

costumes das populações francesas. Para esse historiador os documentos que foram 

objeto de seus estudos apresentam importantes informações para o entendimento do 

período em questão. Assim, Áries, seguindo a trilha encontrada nos retratos, fotos, 

diários e músicas, focou sua atenção nas imagens e fez delas um importante instrumento 

para desvendar a infância na sociedade medieval.  

 

A descrição dos retratos familiares na arte medieval levou Ariès  a concluir que a 

criança estava ausente  na arte medieval e até o século XII a arte medieval não 

representava a criança. Os retratos, quase todos datados, representavam homens, 

mulheres, casais e personagens importantes da época, mas raramente crianças. Nas 

poucas vezes que encontrou alguma criança observou que apresentavam os mesmos 

traços do adulto, incluindo as vestimentas. A única diferença era a representação em 

escala menor. A criança estava tão ausente nesta sociedade que dificilmente era modelo 

de um retrato, ou seja, nunca era retratada como uma criança real.  Assim, logo Ariès 

concluiu que era “difícil crer que essa ausência se devesse a incompetência ou a falta de 

habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo.” 

(ARIÈS, 1981, p.50). 

 

As crianças recém nascidas não eram consideradas integrantes da família até que 

chegassem a uma determinada idade. Normalmente as crianças morriam em grande 

quantidade
1
.  Eram inúmeras as causas das mortes dos recém nascidos, sendo uma delas 

                                                 
1
 É importante salientar que Badinter (1985) em seu livro Um Amor Conquistado: O Mito do Amor 

Materno apresenta dados da França nos séculos XVII e XVIII, indicando que a morte da criança é coisa 



 
ISSN 1981-2566 

 

 

 

as condições precárias da época caracterizada pelas más condições de higiene que 

resultavam na infestação de várias doenças em conseqüência da fome que atingia o país.  

 

Ariès afirma que não se tinha consciência da fragilidade das crianças nos primeiros anos 

de vida, assim, não era habitual um tratamento diferenciado a elas dificultando ainda 

mais sua sobrevivência. As mortes por infanticídio que, mesmo ignorado, acontecia em 

segredo no seio das famílias medievais, apresentavam-se na forma de acidente. A morte 

prematura de crianças não causava dor e nem sofrimento, pois era vista como um 

acontecimento passageiro e natural.  Acreditava-se que logo outra criança viria para 

substituir aquela perda: 

A passagem da criança pela família e pela sociedade era muito breve e 

insignificante para que tivesse tempo ou razão de forçar a memória e 

tocar a sensibilidade. (...) Se ela morresse então, como muitas vezes 

acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era de não 

fazer muito caso, pois uma outra criança logo a substituiria. A criança 

não chegava a sair do anonimato. (ARIÉS, 1981, p.10). 

 

Assim que ultrapassassem essa fase de risco e sobrevivessem a tais condições sem 

depender dos cuidados da mãe ou das amas eram consideradas adultas e misturadas em 

meio a eles fazendo parte do dia-a-dia. A infância se resumia na fase em que as crianças 

eram consideradas seres frágeis na qual necessitavam extremamente da ajuda adulta. A 

dependência da criança nos primeiros anos de vida era o único critério que as distinguia 

dos adultos nas sociedades medievais. Ressalvo a isso, participavam das festas, jogos, 

reuniões e brincadeiras e utilizavam-se das mesmas linguagens, dos mesmos hábitos e 

comportamentos dos adultos, enfim, essa convivência transmitia às crianças um modelo 

a ser seguido e a presença constante junto aos adultos propiciava a aprendizagem dos 

menores: 

 

                                                                                                                                               
banal, com taxa superior a 25% para crianças com menos de um ano. No conjunto da França, a taxa de 

mortalidade infantil é, a título de exemplo, de 27,5% de 1740 a 1749 e de 26,5% de 1780 a 1789.  
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A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil enquanto o 

filhote do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então, mal 

adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e 

partilhava de seus trabalhos e jogos. De criançinha pequena, ela se 

transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas 

da juventude... (ARIÉS, 1981, p. 10). 

 

Diferente da noção de infância que se tem hoje, na Idade Média as idades da vida, 

designando a natureza humana, estavam divididas em sete, correspondendo ao número 

de planetas. A primeira idade era conhecida como infância e era caracterizada pelo 

nascimento dos dentes e pela fala. Essa etapa vai do nascimento até os sete anos. 

Posteriormente, vem a segunda idade conhecida por pueritia e vai até os 14 anos. Em 

seguida, tem início a terceira idade e é conhecida como adolescência que vai até os 21 

anos podendo estender até os 35 anos. Nessa etapa a pessoa pode procriar. Em seguida, 

vem a juventude que vai até os 45- 50 anos. A senectude fica entre a juventude e a 

velhice. A sétima e última das idades da vida é a velhice que vai até a morte.   

 

Contudo, Ariès ressalta o surgimento de um novo sentimento no final da idade média, 

chamado de paparicação,que anuncia o sentimento moderno da infância. Surge primeiro 

no ambiente familiar e depois se estende ao povo em geral. Os adultos já não hesitam e 

demonstram o quanto os pequeninos com seu jeito peculiar os atraiam em virtude da 

graça e da ingenuidade. Todos da família se reuniam em torno deles. Nesse primeiro 

momento a criança é tida como um animalzinho de estimação que lhes proporcionavam 

prazer e distração, no entanto, ainda não lhe era dado praticamente nenhuma 

importância. “As pessoas se divertiam com a criança pequena como um animalzinho, 

um macaquinho impudico.” (ARIÈS, 1981, p. 10). 

 

No entanto, esse novo sentimento despertado na transição da família medieval para a 

família moderna, gerou o sentimento de repúdio à paparicação. Ignorava-se a criança 

tida como um brinquedinho que servia de entretenimentos para os adultos. Os religiosos 

perceberam que as crianças não poderiam servir apenas de distração prazerosa e ser 
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paparicada daquela maneira pelos adultos e concluíram que elas necessitavam de uma 

atenção especial  que fosse além das paparicações. 

 

 Teve início com os eclesiásticos, um segundo sentimento com relação à infância que 

era a tomada de consciência da fragilidade e inocência das crianças. Passaram a vê-la 

como uma frágil e pequenina criatura de Deus que necessitava de cuidados especiais, 

como: saúde, higiene e o dever dos adultos de preservá-las.  Além disso, percebeu-se na 

criança uma fonte de disciplina.  

 

A necessidade de melhor conhecer esse período e corrigir as imperfeições 

demonstravam que a criança estava sendo despertada do estado de anonimato do qual 

esteve durante séculos e assumindo um novo lugar na família. Esses acontecimentos 

podem ser verificados na arte: 

 
A criança agora era representada sozinha e por ela mesma: esta foi à 

grande novidade do século XVII. A criança seria um de seus modelos 

favoritos. [...] Cada família agora queria possuir retratos de seus filhos, 

mesmo na idade em que eles ainda eram crianças. Esse costume nasceu 

no século XVII e nunca mais desapareceu. (ARIÉS, 1981, p. 60-61). 

 

Ariès destaca que foi no final da Idade Média que apareceram os primeiros sinais do 

sentimento de infância. Ressalta também a importância do século XVII na evolução do 

sentimento de infância. Foi nesse século que várias obras passaram a conter crianças 

sozinhas nos retratos. Além disso, neste mesmo século os retratos de família, como dito 

anteriormente, destacavam as crianças.  

 

Observa, também, que no século XVI a alma deixou de ser representada com a forma de 

criança como havia sido até então e passou a ser representada por ela mesma, além 

disso, a partir deste momento tornou-se notável o grande número s de retratos 

representando crianças vivas e mortas. A morte passa a ser sentida e também 

representada. Esse foi um momento marcante na história dos sentimentos. A morte 

passou a ser recebida com sentimento de tristeza e dor.  
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Mostrando um pouco mais de resistência que os retratos, foi somente no século XVI que 

os calendários, que traziam as representações sucessivas dos meses do ano, passaram a 

colocar a criança em suas cenas. Assim como deu lugar a outros novos personagens 

como a mulher. Ariès destaca que a presença da criança nos calendários indicava 

progresso no sentimento da infância.   

 

Um fato também decisivo, segundo Áries, pode ser notado na privatização da vida 

familiar. A família francesa medieval cultivava o hábito de exposição da vida no 

coletivo passando grande parte de seu tempo em praças e ruas e as casas seguiam essas 

mesmas regras de tal forma que as portas faziam as ligações entre todos os cômodos. O 

novo modelo das casas oferecia a independência dos cômodos de tal forma que as portas 

abrindo para os corredores garantiam a privacidade dos moradores.  

 

Finalmente, é possível comprovar a partir desse século a existência de uma infância 

distinta do adulto tendo em vista a seriedade com que se passou a tratar o traje das 

crianças. Havia preocupação em diferenciar o traje infantil do traje adulto. 

 
 

No século XVII, entretanto, a criança, ou ao menos a criança de boa 

família, quer fosse nobre ou burguesa, não era mais vestida como os 

adultos. Ela agora tinha um traje reservado à sua idade, que a distinguia 

dos adultos. Esse fato essencial aparece logo ao primeiro olhar lançado 

às numerosas representações de crianças do início do século XVII. 

(ARIÉS, 1981, p. 70). 

 

Essa constatação de Ariès da ausência do sentimento de infância e da posterior 

consciência de um período distinto da vida adulta, é uma clara demonstração do novo 

lugar assumido pela criança e que, segundo ele, podem ser acompanhadas pela história 

da iconografia.   

 

Depois de tantas evidências, Ariès formulou sua tese nos seguintes termos. 
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A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua 

evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos 

séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se 

particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século 

XVI e durante o século XVII. (ARIÉS, 1981, p. 65). 

 

Com essa tese, Ariès atraiu para si inúmeros críticos, sobretudo, historiadores e fazendo 

isso não só manteve a infância em discussão como deu um grande impulso ao estudo 

desse objeto da perspectiva histórica. No seu livro, Uma História da Infância diz que 

Ariès é acusado por seus críticos de ingenuidade no trato das fontes históricas, e é visto, 

por alguns deles, como um historiador amador de fim de semana. 

 

Entre os detratores de Ariès, Heywood, destaca como o mais sistemático Adrian Wilson 

e, segundo o qual, Ariès está crivado de falhas lógicas e catástrofes metodológicas.   

Além disso, foi acusado entre outras, de ingenuidade no trato das fontes históricas. 

Também Jean-Loui Flandrin mostra preocupação com relação à fragilidade do método 

de análise de Ariès. (FLANDRIN, apud, HEYWOOD, 2004, p. 24). 

 

Seguindo a mesma orientação crítica, Anthony Burton ressalta que Ariès ao afirmar que 

até o século XII a arte medieval não tentou retratar a infância, indicando que não havia 

lugar para ela em sua civilização, ignorou que essa ausência da criança pode estar ligada 

a questões religiosas. Pois, segundo ele, a concentração nos temas religiosos fez com 

que muitas outras coisas estivessem ausentes, notadamente quase toda a vida secular. O 

que impossibilita que se isole a criança como ausência significativa.  (BURTON, apud, 

HEYWOOD, 2004, p.25).  

 

O historiador americano David Archard acredita que no mundo medieval  possa ter 

existido algum conceito de infância distinto do nosso por esse motivo não o 

reconhecemos. Desclais Berkuam segue a mesma linha de raciocínio.  

  

Colin Heywood (2004) ele próprio, no seu livro, crítica Ariès. Ao estudar as mudanças 

nas concepções de infância da Idade Média à época Contemporânea ele o faz de uma 
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perspectiva multiculturalista considerando as diferentes formas de pensar essa etapa da 

vida. Na visão deste autor, a criança é um construto social que se transforma com o 

passar do tempo e, não menos importante, varia entre grupos sociais e étnicos existente 

no interior de uma mesma sociedade. No primeiro capítulo de seu livro, ao abordar as 

concepções de infância na Idade Média, faz críticas diretas ao trabalho de Áries. 

Segundo ele, o caráter vago da análise feita por ele fez com que sua tese se tornasse alvo 

de muitas críticas.  

 

Na esfera nacional de crítica a Áries, o destaque vai para o Professor de História 

Medieval da UFES, Ricardo da Costa.  Como fiel conhecedor da história medieval, 

Costa enfatiza que é ignorância pensar em Idade Média como um tempo vazio ou tempo 

perdido e questiona alguns autores a respeito de certas afirmações sobre a história desse 

período. Concorda com Áries quando afirma que não encontrou a criança na arte, mas 

discorda da afirmação, segundo ele precipitada, de que o sentimento de infância é um 

produto da cidade e da burguesia. 

 

Costa argumenta que a História registra sempre o que se veste, onde se vive, o que se 

come, mas dificilmente narra como se ama, especialmente a intensidade e a forma do 

amor. Nesse sentido, as trilhas seguidas por Áries e outros pesquisadores dificilmente 

iriam oferecer-lhes um entendimento sobre a criança, pois, praticamente todos os 

documentos encontrados relatam acontecimentos com  personagens importantes das 

classes dirigentes. Ele fala de documentos que comprovam o apego dos pais aos filhos 

na sociedade aristocrática rude e cruel, apesar do elevado número de mortalidade 

infantil. Esse sentimento de amor materno pode ser compreendido nas palavras de 

Fredegunda, concubina e depois esposa do rei da Nêustria Chilperico (539-584) uma 

das mulheres mais cruéis da história. Ela lamenta, com tristeza, a morte de seus filhos. 

 
Nós perdemos algumas criancinhas encantadoras e que nos eram 

queridas, a quem nós havíamos aquecido em nosso peito, carregado em 

nossos braços ou nutrido por nossa própria mão, lhes administrado os 

alimentos com um cuidado delicado. (COSTA, 2008). 
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O sofrimento de Fredegunda com a morte de seus filhos traz a constatação de que 

realmente existia, pelo menos por parte da aristocracia, um grande apego aos filhos. Não 

se deve esquecer que o papel da criança sempre foi definido pelo papel do adulto. 

 

Costa lembra da presença dos sacerdotes na educação das crianças e a  preocupação 

deles com prática do infanticídio. Os monges criaram o jardim de infância nos próprios 

mosteiros para receber as crianças, fornecer alimentação e educação visando o amor e a 

serenidade. Nesse sentido, enquanto os bispos lutaram contra a prática do infanticídio os 

monges ofereciam educação e disciplina voltada para uma formação ética da criança.   

Os mosteiros, se opondo à pedagogia praticada pelos bárbaros, defendiam a idéia de 

desenvolvimento desde cedo na infância e pregavam o Amor e a serenidade além da 

educação e dos cuidados necessários que elas necessitavam. 

 

É possível que existam muitos outros críticos de Áries além desses, mas a motivação 

desse estudo não é a crítica à sua tese, pelo contrário é contribuir no sentido de 

confirmá-la  tendo em vista outras fontes e outros argumentos. É o que será 

demonstrado no próximo capítulo. 

 

3 PARA UMA NOVA SOCIEDADE: UMA NOVA INFÂNCIA 

 

 

“Não se conhece a infância; no caminho das 

falsas idéias que se têm quanto mais se anda 

mais se fica perdido.[...] Procuram sempre o 

homem na criança, sem pensar no que ela é 

antes de ser homem.”                                      

                                                               

ROUSSEAU 

 

 

Neste capítulo, a tese de Áries, sobre a descoberta da infância no século XVII, será 

sustentada, não pela negação da infância entre os medievais com base na iconografia, 
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mas pela invenção da infância burguesa no início da idade moderna com base no 

pensamento dos clássicos. Para sustentar essa tese parte-se do pressuposto de que as 

idéias que os homens fazem de si mesmos estão vinculadas ao modo como eles se 

organizam para produzirem sua existência material. A idéia de infância, portanto, está 

ligada às transformações dos séculos XVI e XVII, quando a forma feudal de 

organização dos homens produzirem sua existência deu lugar à forma capitalista. 

 

O historiador e político Aléxis de Tocqueville (1805- 1859) destaca-se na interpretação 

dessas transformações. Sua luta pela democracia francesa, na Câmara dos Deputados  

daquele país, em meados do século XIX, enfrentava, de um lado, a velha classe 

aristocrática e, de outro, a nova classe operária.  Com o objetivo de estudar o sistema 

presidiário Tocqueville foi enviado para os Estados Unidos, mas se interessou pela 

democracia norte-americana que desse lado do Atlântico não tinha os inimigos que 

existiam na Europa. Em seu livro “A Democracia na América”, usa o método 

comparativo para mostrar as diferenças entre a sociedade feudal e a sociedade moderna 

decorrentes das transformações profundas que ocorreram no modo de produzir a 

existência material, com implicações na forma da propriedade, da família e da 

educação.  

 

(Nas sociedades aristocráticas) em que a lei das sucessões é fundada no 

direito da primogenitura, os domínios territoriais passam, mais 

freqüentemente, de geração em geração, sem se dividir. Daí resulta que 

o espírito de família se materializa, de certo modo, na terra. A família 

representa a terra, a terra representa a família; perpetua seu nome, sua 

origem, sua glória, seu poder e suas virtudes. Faz-se monumento 

imperecível do passado e precioso penhor da existência futura. 

(TOCQUEVILLE, 1998 p.46). 

 

É importante observar como Tocqueville não desvincula a propriedade da família e da 

forma dos homens existirem na sociedade feudal para, depois, mostrar a subversão 

daquela ordem quando se passa para a sociedade burguesa. Tanto na velha como na 

nova ordem social o autor não fragmenta a realidade, pelo contrário, o que os homens 

fazem e o que os homens pensam formam uma totalidade. É uma questão de método 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1859
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que resulta numa perspectiva diferente de perceber a família e, conseqüentemente, a 

criança. 

 

O modo como a sociedade feudal estava organizada estabelecia relações de dependência 

entre os homens sendo que o poder estava nas mãos dos grandes proprietários de terras. 

O economista Adam Smith (1723-1790), ao dizer que na sociedade medieval “ não 

havia terra sem senhor e nem senhor sem terra” (p. 325) resume a vida daqueles 

homens. Assim, quanto maior fosse a extensão de terras mais poder o homem 

concentrava. A grande maioria dos homens vivia na dependência material de poucos 

senhores, que por sua vez eram responsáveis por várias gerações da família e pelo 

contingente de pessoas que viviam em suas terras. 

 

Esses homens que viviam nas terras sob os domínios dos senhores feudais junto com 

toda sua família elaborava e produzia o que era necessário para a existência de todos. 

Predominava a vida no campo, mas nas pequenas cidades ou burgos viviam os artesãos, 

proprietários dos meios  de produção, assim como do trabalho e do produto final. Os 

medievais produziam para atender suas necessidades e trocavam o excedente, a troca, 

portanto, era exceção. É a intensificação da troca que irá revolucionar o modo de 

produção e dar origem à sociedade capitalista. 

 

Observa-se então que a reprodução da sociedade medieval era garantida pela lei da 

Sucessão e do morgadio que impediam que as terras fossem comercializadas ou 

divididas. A lei garantia que as terras fossem herdadas pelo primogênito assegurando 

desta forma que elas ficassem na própria família durante varias gerações. 

 

Adam Smith, o pai da economia, entende que a necessidade dessa lei corresponde ao 

momento em que a terra passou a ser considerada não somente como meio de 

subsistência mais também de poder e de proteção.  
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Considerando que o primogênito era o único filho legalmente reconhecido perante as 

leis aristocratas a educação dessa sociedade também era destinada unicamente ao futuro 

chefe da família. Independente do número de filhos que uma família viesse a ter era o 

filho mais velho, o primogênito, que deveria ser preparado para herdar as terras e 

assumir o papel do pai quando ele viesse a faltar. A lei de sucessão lhe garantia esse 

direito e esse direito garantia a reprodução da sociedade, a esse respeito Tocqueville nos 

diz que: 

 

Na família aristocrática, o mais velho dos filhos, herdando a maior parte 

dos bens e quase todos os direitos, torna-se o chefe e até certo ponto, o 

senhor de seus irmãos. Dele são a grandeza e o poder, deles são a 

mediocridade e a dependência. Todavia, seria falso crer que, nos povos 

aristocráticos, os privilégios dos mais velhos não fossem vantajosos 

senão para ele apenas, e que não excitassem em torno dele senão a 

inveja e o ódio. O mais velho em geral se esforça por proporcionar 

riqueza e poder aos seus irmãos, porque o brilho geral da casa vai cair 

sobre aquele que a representa; e os mais novos procuram facilitar ao 

mais velho todos os seus empreendimentos, porque a grandeza e a força 

do chefe da família colocam cada vez mais em situação de elevar todos 

os seus ramos.  (TOCQUEVILLE, 1998, p. 449). 

 

 

Essas palavras de Tocqueville expressam bem o significado de uma determinada 

sociedade que tinha a educação dirigida e pensada apenas para o primogênito deixando 

os outros filhos sem existência individual. A reprodução da sociedade feudal é um claro 

exemplo que colabora com a tese de Áries da inexistência do sentimento de infância, de 

que a dependência material e as relações de poder que essa dependência determinava 

anulavam a existência individual de praticamente todos os indivíduos da sociedade.  

 

No que diz respeito às relações familiares essas eram marcadas pelo respeito, e pela 

submissão. A autoridade do pai fazia com que a família permanecesse toda ao seu redor 

e mais ainda na sua dependência econômica (anulando a existência dos outros membros 

da família), como Tocqueville esclarece:  
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Entre os povos aristocráticos, a sociedade não conhece, na verdade, 

senão o pai. Só recebe os filhos pelas mãos do pai; governa-o, e ele os 

governa. Assim, o pai não só possui um direito natural; tem também o 

direito político de comandar. É o autor e o sustentáculo da família, e é 

também o seu magistrado. (TOCQUEVILLE, 1998, 447). 

 

Na passagem  para a sociedade burguesa as mudanças serão profundas, como 

Tocqueville mostra nesse excerto. 

 

(Nas sociedades democráticas) a lei de sucessões, que estabelece 

partilha igual, destrói a ligação íntima que existe entre a família e a 

conservação da terra. Ao agir sobre a coisa, age sobre o homem; ao agir 

sobre o homem chega até a coisa (...) consegue atacar profundamente a 

propriedade da terra e fazer desaparecer com rapidez tanto as famílias 

como as fortunas. (TOCQUEVILLE, 1998 p.46-47). 

 

 

Segundo Marx, a história da Inglaterra, nos séculos XVI-XVII, é considerada o exemplo 

clássico dessa subversão.  Tudo começou com o violento processo de expropriação dos 

camponeses e, em menos de um século, esse processo trouxe mudanças radicais no 

cenário da época. O aumento dos preços da lã, incentivado pelo aumento do consumo, 

gerou uma verdadeira corrida pela criação de ovelha.   

 

Rapidamente as lavouras foram substituídas pelas pastagens e as ovelhas ocuparam as 

terras que antes pertenciam aos homens. Foi assim que um grande número de 

camponeses, de uma hora para outra, se tornaram massas de trabalhadores 

“descartados” sem moradias e sem trabalho. Na tentativa de conter esses homens a 

legislação buscava por meio de torturas discipliná-los como se fossem vadios por 

vontade própria, enquanto eles tinham na esmola o único caminho para garantir a 

sobrevivência. 

 

Essa expropriação marca um momento importante na história que é a mudança na forma 

dos homens se organizarem para produzir sua existência. Ou seja, a passagem da forma 

feudal em que os homens são proprietários dos meios de produção ou estão sob a 

proteção de um senhor  para a forma capitalista onde os meios de produção e o produto 
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do trabalho pertencem aos proprietários enquanto que a classe trabalhadora tem apenas 

a força de trabalho para vender. 

 

As conseqüências dessas mudanças na educação foram sistematizadas pelo sociólogo 

francês Émile Durkhein (1858-1917).
2
 Em “A Evolução Pedagógica”, esse sociólogo, 

ao contrário do otimismo pedagógico atual de que a educação pode mudar o mundo, 

reforça a tese de que mudanças profundas na educação expressam profunda subversão 

nas relações sociais. Argumenta que o pensamento educacional moderno começa a ser 

reformulado no bojo das transformações e tendo em vista as novas exigências. 

Pretendendo formar o individuo que foi “libertado” em um indivíduo livre com uma 

educação que forneça a ele os subsídios e a base para produzir sua existência. 

Acreditando no desenvolvimento de suas forças individuais para a produção da vida 

individual e social, assim segundo ele: 

 
... uma transformação pedagógica sempre é a resultante e o sinal de uma 

transformação social que a explica. Para que um povo sinta, num 

determinado momento, a necessidade de mudar seu sistema de ensino, é 

preciso que venham à tona idéias e necessidades que o antigo sistema 

não satisfazia mais. Mas essas idéias e necessidades, por sua vez, não 

nascem do nada, por que após terem sidos ignorados durante séculos, 

elas surjam repentinamente na mente, é preciso, entretanto, haver algo 

que tenha mudado, e essa mudança é que elas expressam. 

(DURKHEIM, 1995, p. 160). 

 

Essas épocas de profundas transformações não acontecem sem lutas e sem sofrimentos 

do novo contra o velho. Essas lutas estão presentes nos escritos de Michel Montaigne 

(1533-1592). Ao contrário do deputado francês que fala da história passada, Montaigne 

                                                 
2
 Durkheim vivenciou e participou de grandes acontecimentos de sua época e que acabaram marcando 

suas obras. Embora tivesse formação socióloga sua obra é uma reprodução de um curso de Pedagogia 

ministrado por ele próprio, sobre a História do ensino na França em 1904-1905.  
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vive a história enquanto ela acontece no período de transição em que a sociedade feudal 

se desagrega e a sociedade moderna começa. Nesse contexto, presenciou as mudanças 

que ocorreram na sociedade e nas famílias.  Em um de seus ensaios, chamado Da 

Afeição dos Pais Pelos Filhos, se dedica a escrever sobre a crise nas relações entre pais 

e filhos e aconselhar os pais sobre como proceder.   

 

Montaigne crítica a forma rigorosa que os pais utilizam para manter a postura 

autoritária, em desacordo com os novos tempos, sobretudo, o uso da violência e se 

posiciona:  

 

Sou inteiramente contrário a qualquer violência na educação de uma 

alma jovem que se deseje instruir no culto da honra e da liberdade. O 

rigor tem algo de servil e acho que o que não se pode obter pela razão, a 

prudência, ou a habilidade, não se obtém jamais pela força. 

(MONTAIGNE, 1984, p. 183). 

  

 

Montaigne deixa registrado que as relações entre pais e filhos passavam pelo princípio 

da autoridade. Esse mesmo princípio ordenava o todo social, perpassava todas as 

relações entre os homens e garantia a existência daquela sociedade. Mas, no seu tempo, 

a violência e a força estavam perdendo terreno nas relações entre os homens e 

Montaigne advoga em favor de relações mais brandas que são relações de afeição. Na 

pequena família burguesa que nascia, formada por pai, mãe e filhos, todos são livres e 

independentes e a unidade entre seus membros se fará por relações de afeição e não 

mais por dependência material. A criança ficará por pouco tempo na dependência dos 

pais o que explica o cuidado e interesse pela sua educação desde o seu nascimento.  

 

Com boas maneiras procuraria desenvolver em meus filhos uma afeição 

sincera e impregnada de benevolência para comigo, o que não é difícil 

conseguir com gente de bons sentimentos. (MONTAIGNE, 1984, 

p.185). 
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O filósofo mostra por meio de exemplos da época o enfraquecimento da autoridade dos 

pais sobre os filhos. Os filhos tentavam se libertar do pai na mesma medida em que os 

pais tornavam-se mais severos, numa demonstração clara de que a violência aumenta 

com a perda da autoridade.  

 

Um outro exemplo que confirma  a tese de Áries, de que o sentimento de infância não 

existia entre os medievais, diz respeito a afeição que o pai não podia demonstrar ao filho 

ao risco de perder sua autoridade, como escreve Montaigne nessa passagem do 

Marechal Monluc, seu amigo: 

 

O falecido Marechal de Monluc tendo perdido um filho na ilha da 

Madeira, jovem fidalgo que muito prometia, contava-me sua tristeza 

insistindo principalmente sobre o fato de nunca ter tido maior 

intimidade com ele. Para conservar em relação a ele a gravidade e a 

distância de que as mais das vezes se revestem a autoridade paterna, 

privara-se voluntariamente do prazer de apreciar e conhecer melhor o 

seu filho e também de lhe revelar a profunda afeição que lhe votava e a 

estima que lhe dedicava por suas qualidades: “esse pobre rapaz, dizia, 

nunca me viu senão carrancudo e aparentemente desdenhoso; levou 

consigo a crença de que eu não o soube amar nem lhe apreciar os 

méritos. A quem deveria eu, senão a ele, demonstrar a ternura de meu 

co1ração? Com ele sem dúvida devia abrir-me para que tivesse alguma 

alegria e gratidão. Esforcei-me, torturei-me para conservar essa mascara 

vã de indiferença; isso me fez perder o prazer de sua companhia, bem 

como de sua afeição, pois nunca foi senão maltratado e por vezes 

tiranicamente. (MONTAIGNE, 1984, p. 187). 

 

 

 A dor desse pai enfraquece a critica à Ariès na disputa para saber se houve ou não 

sentimentos entre pais e filhos na idade média. A dureza da autoridade paterna, sem a 

qual a sociedade deixava de existir, não dava ao pai outra alternativa senão sufocar seus 

sentimentos em relação aos filhos. A relação do pai com o filho mais velho que iria 

sucedê-lo não era diferente das relações com as crianças, caso contrário a vida em 

sociedade ficaria ameaçada. Sentimentos que não se manifestam ou que são proibidos 

de se manifestarem não existem de forma objetiva. 
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O remorso do marechal é uma clara demonstração de que as relações entre pais e filhos, 

naquele momento, não são mais as mesmas tendo em vista as transformações mais 

profundas que ocorrem na forma de organização social para a produção da existência 

humana. No auge da sociedade feudal seus valores não eram questionados e só 

começam a ser quando ela já não consegue garantir a existência dos homens.  

 

Assim como Montaigne, Rabelais também se coloca a favor da nova sociedade, os dois 

percebem as mudanças a sua volta e expõe sua critica a antiga educação medieval.  A 

saga de Gargantua e Pantagruel descreve bem esse momento de transição onde o antigo 

modelo de educação não era satisfatório para atender a formação do novo individuo. A 

obra relata a educação de Gargantua comum à de todos de sua época. Durante todo o dia 

seu único fazer era comer, beber e dormir. Dessa forma, a preguiça a falta de higiene e a 

ignorância marcavam a vida de Gargantua. 

 

O pai  insatisfeito com tais atitudes e comportamentos e não mediu esforços e nem 

economia para reverter essa situação e proporcionar ao filho um elevado grau de 

sabedoria. Assim, confiou o filho a um grande doutor em teologia, Tubal Holofernes, 

acreditando que dessa forma seria convenientemente educado. 

Gargantua aprendeu o alfabeto e a escrever goticamente. No entanto, com o tempo o pai 

percebeu que apesar de todo o esforço realizado o filho não apresentava grandes 

mudanças. Esse tempo todo apenas reforçava que seu saber não passava de uma série de 

tolices que não serviam para nada.  

 

Na tentativa de reeducar o filho e visando agora um novo modelo de educação 

espelhado nos ensinos que eram aplicados em Paris entregou seu filho a um novo 

preceptor que se incumbiu da educação de Gargantua nos moldes da educação integral 

que visava formar um novo homem.  

 

O novo preceptor, após conhecê-lo, percebeu que seria necessário que ele se esquecesse 

de tudo o que aprendera ate então com os antigos preceptores e tratou de despertar em 
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Gargantua, por meio da convivência, o ânimo e o desejo de estudar. Assim, aos poucos 

a preguiça e a ociosidade davam lugar à ânsia pela literatura e o saber honesto. A 

higiene passou a ser fundamental assim como os exercícios físicos e a alimentação. 

 

Neste capítulo, tanto Tocqueville e Durkhein como Montaigne e Rabelais falam de um 

período muito distante que é o objeto desse estudo, embora os dois primeiros sejam 

porta-vozes de uma história passada os dois últimos são porta vozes da história 

enquanto ela acontece. Mas, há algo comum entre eles, o entendimento de que uma 

nova sociedade nasce para substituir a velha sociedade e que as transformações ocorrem 

em todas as esferas da vida humana de tal forma que a infância só pode ser entendida 

nesse conjunto de mudanças e transformações. Foi assim que a grande família feudal, na 

qual os homens viviam na dependência material um do outro, deu lugar à pequena 

família burguesa, na qual cada um deverá reproduzir sua própria existência. É assim que 

historicamente nasce o indivíduo. Passa-se a conhecer todas as etapas do 

desenvolvimento individual para uma vida independente. A criança é a primeira etapa 

desse desenvolvimento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As crianças de hoje são informadas, 

consumistas, vaidosas e plugadas. 

 

 

Buscou-se, no período estudado, mostrar a correspondência entre o sentimento de 

infância e as transformações no mundo do trabalho que marcam a transição da forma 

feudal para a forma burguesa. Livre dos laços feudais que colocavam os homens na 

dependência uns dos outros, a liberdade individual passou a ser o fundamento da nova 

sociedade e da nova educação. Consequentemente, a família deveria preparar os filhos 

que muito cedo se tornariam independentes dos pais. Assim, os filhos deveriam 

desenvolver todas as suas forças: física, moral e intelectual para, mais tarde, produzirem 
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seu próprio sustento. Essa condição histórica cria a necessidade de se preocupar com a 

infância.   

 

Por outro lado, a preocupação com a infância hoje deve necessariamente ter como ponto 

de partida de seu entendimento uma condição histórica diferente daquela. A questão que 

afeta ou deveria afetar os pais na atualidade não é preparar os filhos para o trabalho 

como garantia de seu sustento, mas preparar os filhos para um mundo sem emprego e 

sob o império da violência. 

 

Segundo Chade, (2008) de O Estado de São Paulo, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) alerta, mediante a crise financeira, que segundo cálculos realizados pela 

própria organização o número de desempregados passará pela primeira vez a marca dos 

200 milhões de pessoas. “passaremos de 190 milhões de pessoas sem trabalho no inicio 

de 2008 para cerca de 210 milhões.” Outra notícia ressalta ainda que o grupo mais 

afetado será o dos jovens” o relatório aponta que cerca de 10 milhões de jovens latino-

americanos entre 15 e 24 anos de idade estão desempregados, o que equivale a 16% do 

total da força de trabalho nessa faixa etária, que é de 106 milhões de jovens na América 

Latina. Outros 30 milhões trabalham na economia informal e 22 milhões não estudam 

não trabalham.” (LÔBO, 2007). 

 

Desse modo, passa-se dos albores da sociedade burguesa para a fase atual de crise tendo 

em vista a redução global da força de trabalho. A esse respeito o economista americano 

Jeremy Rifkin publicou o livro O Fim dos Empregos, em 1995. O autor desse best-seller 

causou polêmicas ao analisar o impacto da tecnologia na sociedade atual e anunciar a 

substituição dos seres humanos pelas máquinas. Além de presidente da Foundation on 

Economic Trends, em Washington D.C. faz palestras a dirigentes de empresas e 

administradores seniors de todo o mundo tratando das novas tendências na ciência e na 

tecnologia.  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Foundation_on_Economic_Trends&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Foundation_on_Economic_Trends&action=edit&redlink=1
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Rifkin alerta sobre a entrada em uma nova fase da história e chama a atenção para as 

mudanças  enfatizando que a vida está sendo alterada. È uma alteração profunda, de 

identidade, pois as pessoas, que sempre foram  medidas pelo trabalho ou têm seu nome 

ligado ao trabalho que desempenha, estão perdendo essa identidade.  

 

Rifkin afirma de antemão que a introdução das novas tecnologias na sociedade 

pósmoderna  culmina na exclusão do homem no trabalho. O  desemprego é uma ameça 

para grande parte do continente europeu e para os países subdesenvolvidos do resto do 

mundo. Segundo ele, cada vez que um trabalhador perde seu posto de trabalho para a 

máquina nunca mais ele terá seu posto novamente.  A robótica, o processamento de 

dados, as telecomunicações e as demais tecnologias, chamada por ele de terceira 

revolução industrial, substituem os homens. Segundo Rifkin, “estima-se que cada robô 

substitua quatro empregos na economia e, se usado constantemente, 24 horas por dia, se 

pagará em apenas pouco mais de um ano. Em 1991, segundo a Federação Internacional 

de Robótica, a população mundial de robôs era de 630 mil. Esse número deverá 

aumentar nas próximas décadas, à medida que máquinas pensantes tornarem-se mais 

inteligentes, versáteis e flexíveis. (RIFKIN, 1995. p. 16). 

 

A verdade é que com a introdução da tecnologia as vagas desaparecem  e é cada dia 

mais nítido o declínio dos empregos.  As máquinas inteligentes estão substituindo seres 

humanos em múltiplas tarefas. O autor alerta que milhões de trabalhadores já foram 

definitivamente eliminados do processo econômico e cita uma série de funções e 

empregos do setor terciário que já foram a ou estão aos poucos sendo substituídos pela 

automação. Como é o caso dos bibliotecários substituídos pelo sistema de busca 

eletrônica executando o serviço que o leitor deseja e com rapidez e precisão.  

Com a mesma perspectiva sobre o trabalho, o sociólogo italiano Domenico de Masi, 

autor de diversos livros e um dos mais polêmicos entre os pensadores da era pós-

industrial, reafirma a tese de Rifkin ao mostrar as tristes estimativas a respeito do 

cenário mundial do desemprego:  
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No primeiro mundo, “trabalham” mais ou menos 20% da população. No 

Terceiro Mundo, os “trabalhadores” não atingem a dez por cento. Em 

suma, dos quase seis bilhões de habitantes do planeta, os considerados 

“trabalhadores” não chegam a um bilhão. Os outros cinco bilhões são 

crianças, velhos, pensionistas e aposentados, donas de casa que cuidam 

da família, jovens que estudam e pessoas que vivem em busca do que 

fazer para sobreviver – se pobres- ou tentando matar o tempo – se 

herdeiros de fortunas. (DE MASI, 2001, p.13). 

De Masi não descarta que a sociedade sem trabalho realmente assusta, mas centra suas 

análises sobre questões do ócio.  A escassez de trabalho abre possibilidades para o 

debate sobre o tempo livre.  Para ele, numa sociedade onde as pessoas não têm trabalho 

terão cada vez mais tempo livre, que funcionará como a “oficina do diabo” se não for 

ocupado com criatividade.  “A redução do trabalho é traduzida em desocupação; o 

tempo livre é traduzido em consumismo, enfado, malandragem, violência...” (DE 

MASI, 2001, p. 226). 

Tal fato repercute drasticamente no elevado e espantoso aumento de desempregados e 

conseqüentemente na redução do poder aquisitivo da população mundial. A mesma 

tecnologia que estimula o crescimento e o aumento de produção diminuindo prazo e 

custo, conseqüentemente, conduz a expropriação do homem que são substituídos com 

muitas vantagens.  Enquanto isso, a sociedade assiste a uma crescente incidência de 

criminalidade e violência. O desespero, a falta de esperança e expectativa de trabalho 

ameaça a ordem. O tempo livre acaba sendo utilizado em favor da criminalidade.  

 William Bridges é um orador conhecido internacionalmente pelo seu talento em lidar 

com as transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho. É o guru, por assim 

dizer, dos consultores empresariais. Assim como Rifkin, Bridges 1995, mostra que a 

realidade é muito mais preocupante, porque o que está desaparecendo hoje não é apenas 

certo número de empregos, ou empregos em certas áreas econômicas, ou empregos de 

alguma parte do país – ou até mesmo empregos nos Estados Unidos como um todo. O 

que está desaparecendo é a coisa em si: o emprego. Sua preocupação, no entanto, não é 

com a humanidade, mas com o indivíduo, ensinando-o como alcançar o sucesso entre 

poucos.  
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Bridges sai pelo mundo mostrando uma série de regras as quais considera fundamental 

nesse processo de mudanças para manter o emprego no século XXI. Assim, em seu livro 

Um Mundo Sem Empregos, ele mostra como prosperar num mundo desprovido de 

empregos.  Ele chama a atenção dizendo que é preciso deixar de ficar se lamentando e 

sair na frente para encarar a mudança com a mentalidade voltada à inovação. Dessa 

forma, o trabalhador deve estar preparado para as mudanças e segundo o próprio autor 

“dançar conforme a música”. 

A literatura que trata do fim do trabalho, como querem uns, ou do fim do emprego, 

como querem outros, é vasta; os números são assustadores, mas o objetivo desse estudo 

não é esgotar esse assunto e sim mostrar uma outra perspectiva  de análise da infância 

que não seja a criança pela criança.  

Enquanto as mudanças se processam e podem ser vistas a “olho nu”, a infância, que é o 

objeto deste estudo, passa por profundas transformações, apresentando-se distinta 

quando comparada às gerações anteriores. Hoje, o acesso a vários níveis de informações 

e a conteúdos tecnológicos põe a criança tanto quanto o adulto em contato direto com 

esse lado perverso da sociedade de trabalhadores sem trabalho. Não existem mais 

assuntos de adultos que não sejam do conhecimento das crianças. Os pais perderam o 

controle sobre seus filhos e em muitos casos não sabem mais como agir. 

   

Assim, se no início da sociedade burguesa os pais encaminhavam os filhos para o 

trabalho, sabendo que mais tarde ele deveria produzir sua existência, hoje a realidade é 

outra. Como preparar um filho para um mundo sem emprego? Quais as perspectivas de 

pais e adolescentes diante dessa realidade? Os jovens de hoje não mostram mais 

expectativas de vida no futuro. O que mais se propaga hoje é a idéia de se viver 

intensamente  o momento presente. O amanhã se torna algo incerto. E a infância, neste 

contexto, acaba perdendo a pureza com a qual se identificou no passado. Não só está 

perdendo a pureza como à infância está desaparecendo, explica Postman.  “A criança de 

hoje é o adulto de ontem”, diz um internauta. 
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Para finalizar, conclui-se que os tempos são outros. O mundo mudou e dessa 

perspectiva as crianças também não são mais as mesmas. É nítida a diferença entre ser 

criança na sociedade moderna e ser criança em épocas históricas anteriores. Assim 

como é nítida a diferença entre a preocupação com a infância no período estudado e as 

preocupações hoje. Daí a importância de se estudar a criança na totalidade do processo 

de transformação social para apreendê-la no seu vir-a-ser.  Essa é a condição básica para 

conhecer o universo dessa nova criança, entrar em sintonia e aprender com ela. Em 

geral, acontece o contrário, estuda-se a criança pela criança com o objetivo de buscar 

respostas imediatas para os seus problemas. Assim, no lugar de ver a criança como ela é 

- em processo de mudança e diferente do que foi no passado – parte-se em busca da 

infância perdida, saudosos das brincadeiras e traquinices de sua própria infância que 

tentam resgatar, não sem gerar mais conflitos entre gerações.   
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Desigualdade social é um tema de extrema relevância no Brasil, pois a sociedade 

brasileira está marcada de forma aguda por ela. Os dados da última Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios - PNAD
2
 mostram que de 1997 para 2007, caiu de 31,6% 

para 23,5% o percentual de famílias com rendimento familiar per capita de até ½ salário 

mínimo, no entanto, as diferenças sociais ainda são grandes e preocupantes. Há ainda 

uma concentração de riqueza na mão de poucos e uma grande massa que divide uma 

pequena parcela dessa riqueza.  

Dados importantes da última PNAD têm demonstrado a relação entre salário e 

pobreza e nível de escolarização. No conjunto da população que vivia com rendimento 

familiar per capita de até meio salário mínimo, cerca de 18% era analfabeto em 2007; já 

nas classes com rendimentos superiores a dois salários mínimos, o percentual era de 

1,4%. Outro dado importante nessa relação é a taxa de freqüência líquida
3
 à escola dos 

adolescentes de 15 a 17 anos, que mostra uma situação desfavorável. Entre os 20% com 

menores rendimentos essa taxa é de 28,2%, enquanto para os 20% mais ricos ela é de 

77%. Outro dado apontado na PNAD que mostra a relação entre pobreza e nível de 

escolarização é a defasagem série/idade no ensino fundamental. Apesar de ter sido 

                                                 
1
 Este estudo se insere em disciplina pesquisa realizada no segundo semestre de 2008 para alunos de 

mestrado e doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação da 

PUCSP. Assim, ele contou com a participação de Alessandra S. Oliveira; Ana Cristina P.S.Silva; Arthur 

V. Ferreira; David S.Hornblas; Jair G.Santos; Lucilene M.B.Tomaz; Makeliny O.G.Nogueira; Marília 

Freire e Rita de Cássia M.Kulnig 
2
  Os dados da PNAD/2007 – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – são apresentados no 

relatório Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 

2008, elaborado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
3
  Reflete a adequação idade/nível de ensino cursado 
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significativamente reduzida de 43%, para 25,7% no período entre 1997 a 2007, a 

desigualdade entre as regiões mais pobres e ricas do país continua grande: as regiões sul 

e sudeste apresentaram proporção em torno de 16%, enquanto no Norte foi de 35,4% e 

no Nordeste 38,8%.  

Há dados ainda que mostram diferenças na escolarização entre brancos e negros 

(pretos e pardos) tanto no acesso ao ensino superior, quanto no número de anos de 

estudo. 

Assim, são diferenças de rendimentos, de escolarização, diferenças regionais e 

de raça, entre outras, que compõem o chamado quadro da desigualdade social brasileira. 

O peso de cada uma delas na construção desta situação social tem sido visto de maneira 

diversa por diferentes autores, mas a importância da escolarização, nas análises desses 

autores, tem sido grande.  

Barros e outros em publicação de 2002 trazem a importante conclusão de que 

Na sociedade brasileira contemporânea, as defasagens, absoluta e 

relativa, na escolaridade da população explicam, de modo 

significativo, a intensa desigualdade de renda do país. Especificamente 

no que se refere ao mercado de trabalho, observamos que a 

heterogeneidade da escolaridade entre trabalhadores e o valor atribuído 

aos anos de escolaridade adicionais representam os principais 

determinantes da desigualdade salarial. (2002, p.1) 
 

A partir deste quadro duas questões se impõem: a primeira se refere à 

necessidade de estudos sobre as expressões da desigualdade na educação. Supõe-se aqui 

que a desigualdade social pode se tornar visível a partir de dados recolhidos no campo 

da educação. Regiões e/ou estratos sociais pobres têm maiores índices de analfabetismo, 

maior defasagem idade/série, média de número de anos de escolaridade menor e outros 

aspectos que demonstram que a pobreza e a baixa escolarização caminham juntas. 

Torna-se necessário evidenciar essa realidade, pois as soluções para os problemas no 

Brasil devem emanar do maior conhecimento sobre esse fenômeno.  

A vergonhosa desigualdade brasileira não decorre de nenhuma 

fatalidade histórica, apesar da perturbadora naturalidade com que a 

sociedade brasileira a encara. Impõe-se uma estratégia de aceleração 

sem precedentes no ritmo de expansão do sistema educacional 

brasileiro. Não se trata evidentemente de uma panacéia para nossos 
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males; trata-se de uma dimensão central para a redefinição do 

horizonte de desenvolvimento do país. Ensino de qualidade para todos, 

por evidentes razões de cidadania e justiça social, mas, além disso, 

como precondição absolutamente necessária para o desenvolvimento 

socioeconômico sustentado do Brasil. (Barros e outros, 2002, p.16) 

 

Uma segunda questão se refere à dimensão subjetiva dessa realidade de 

desigualdade, que se expressa também no campo da educação. Essa segunda questão é o 

objetivo maior dessa pesquisa, aqui apresentada em seus dados parciais.  

A desigualdade social e seus aspectos educacionais têm sido estudados por 

várias áreas de conhecimento como a economia e as ciências sociais. No entanto, os 

estudos não analisam a dimensão subjetiva da desigualdade, ou seja, as significações e 

sentidos que os sujeitos, vítimas de desigualdade, têm construído subjetivamente. Como 

se sentem os sujeitos vítimas da desigualdade? Que afetos e sentimentos acompanham a 

experiência escolar em situação social de desigualdade? 

Alguns poucos estudos, como o de Gonçalves Filho (1998) e Sawaia (1999) 

trouxeram contribuições significativas a partir das noções de humilhação social e 

sofrimento ético-político, respectivamente, para o campo da Psicologia, permitindo a 

ampliação das leituras sobre desigualdade. No entanto, ainda não foram realizados 

estudos que apresentem essas contribuições no campo da educação.  

A desigualdade brasileira 

A desigualdade social é talvez, sem exagero de expressão, o maior problema 

brasileiro. Os dados econômicos e sociais têm demonstrado uma distribuição de renda 

onde uma minoria se apropria da maior parte da riqueza e uma maioria divide entre si o 

restante. Informa-nos Medeiros ((2005) que, na média, a renda da população brasileira é 

superior à recebida por quase três quartos da população mundial e, ao mesmo tempo, 

entre um terço e metade da população brasileira vive em torno de uma linha de pobreza. 

Esses indicadores podem fornecer a dimensão da desigualdade. Pode-se ainda, de 

acordo com o próprio Medeiros (2005) apresentar outro dado que traz a mesma 

dimensão: se somadas as rendas dos 50% mais pobres o resultado não ultrapassa 12% 

da renda per capita disponível. O centésimo mais rico da população detém 14% da 

renda, ou seja, o 1% mais rico possui mais renda que a metade mais pobre da população 
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brasileira. Assim, a desigualdade que já é extrema aparece  associada à pobreza. O 

Brasil é um país desigual e com uma parte grande de sua população vivendo em 

extrema pobreza. 

Medeiros (2005) afirma que podemos pensar no Brasil como uma pirâmide com 

uma pequena população (a elite) no topo e a grande massa desfavorecida na base.  

Como já citado, mas aqui reafirmado   

(...) a renda é tão concentrada que o centésimo mais rico da população 

possui uma renda superior à soma de todos os rendimentos da metade 

mais pobre desta população e pelo menos um quarto de toda a 

desigualdade de renda é determinado por apenas três por cento da 

distribuição de renda. (Medeiros, 2005, p. 249) 

 

Barros, Henriques e Mendonça (2000) descrevem a evolução da pobreza e da 

desigualdade no Brasil a partir da PNAD de 1998 e concluem que o Brasil não é um 

país pobre, mas um país com muitos pobres e que existe no país uma perversa 

distribuição de renda e oportunidades de inclusão econômica e social. Em suas análises, 

comparando a evolução da pobreza de 1977 a 1998 no Brasil, indicam que a causa da 

pobreza no país não é a escassez de recursos, pois o Brasil está, a princípio, entre os 

países que melhores condições apresentam para enfrentar a pobreza de sua população. 

Porém, o grau de pobreza no Brasil é significativamente superior à média dos países 

com renda per capita similar à nossa, sugerindo a relevância da má distribuição dos 

recursos para explicar a intensidade da pobreza nacional. Os autores chegam à 

conclusão que o Brasil vive numa perversa simetria social, em que os 10% mais ricos se 

apropriam de 50% do total da renda das famílias e, como por espelhamento, os 50% 

mais pobres possuem cerca de 10% da renda. Além disso, 1% da população, o 1% mais 

rico, detém uma parcela da renda superior à apropriada por metade de toda a população 

brasileira. Novamente o dado da desigualdade de distribuição aparece com lugar 

importante nas análises. 

Scalon (2004) analisa os dados do survey sobre a percepção da desigualdade, 

realizado pelo Instituto Virtual “Estado Social da Nação: Brasil e Rio de Janeiro”, com 

o objetivo de traçar um quadro geral das opiniões e atitudes da população brasileira em 

relação a alguns aspectos da desigualdade. Observa que 96% dos brasileiros 
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reconhecem que há grandes desigualdades de renda e percebem a estrutura social 

brasileira como uma pirâmide, onde uma pequena elite estaria no topo e a grande 

maioria da população em sua base. Estrutura bastante diferente da apontada pelos 

participantes da pesquisa como ideal/desejada, que teria a forma de uma pirâmide 

invertida. Quanto ao combate às desigualdades, 62% acha que o seu fim depende da 

vontade do Estado e 12% aponta que depende de vontade política, o que indicaria, 

conforme a autora, que os brasileiros acreditam na importância do papel da ação 

coletiva na diminuição e combate das desigualdades.  

Reis (2004), que também se dedica ao tema, aponta que igualdade e 

desigualdade se relacionam e que para entender a desigualdade se faz necessário 

compreender a igualdade. É a partir de um código cultural compartilhado que se define 

o que é aceitável na distribuição de bens e recursos, definindo conseqüentemente o 

padrão de igualdade/desigualdade social. Em suas pesquisas, Reis (2004) observa que, 

para a elite brasileira, a pobreza, a desigualdade e baixo nível educacional são fatores 

relevantes que se constituem como principais obstáculos para a democracia no Brasil. A 

elite considera que a melhoria do nível educacional é que possibilitará a igualdade de 

oportunidades e a riqueza do país, sendo desnecessária a redistribuição de renda. Assim, 

a educação não é vista como mecanismo de conscientização, senão como qualificação 

de mão de obra, um recurso de incremento da produtividade. A elite atribui ao governo 

a responsabilidade em investir na área educacional e privilegia a superação da pobreza 

em detrimento da superação da desigualdade. Na visão da população brasileira, a 

violência, o desemprego e a situação da saúde pública estão entre os problemas que 

afetam o maior número de brasileiros. Já na visão da elite, a inflação, a educação, a 

saúde e a pobreza são os problemas que merecem maior atenção. Enquanto para a elite a 

educação oferece igualdade de oportunidade, a população em geral tende a enxergar a 

sorte como chance de melhorar individualmente e a corrupção como meio de subir na 

vida. 

Souza (2004:2006) apresenta publicações sobre a questão da desigualdade no 

Brasil e nos ajuda a compreender a construção histórica de uma subcidadania trazendo 
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elementos que se referem às relações sociais e a formas de vida instituídas, que são 

reforçadoras e responsáveis pela manutenção da situação produzida. Além disto, 

acrescenta argumentos do âmbito do simbólico para dar visibilidade a um processo de 

manutenção da desigualdade social. 

Desigualdade e educação 

 Barros, Henrique e Mendonça (2002) apresentam um diagnóstico das relações 

entre educação e desigualdade que justifica a necessidade de definir uma política de 

expansão acelerada da educação de modo a assegurar as bases de um desenvolvimento 

sustentável.   

Para os autores a  

[...] sustentabilidade do desenvolvimento socioeconômico está 

diretamente associada à velocidade e à continuidade do processo de 

expansão educacional. Essa relação direta se estabelece a partir de 

duas vias de transmissão distintas. Por um lado, a expansão 

educacional aumenta a produtividade do trabalho, contribuindo para o 

crescimento econômico, o aumento de salários e a diminuição da 

pobreza. Por outro, a expansão educacional promove maior igualdade 

e mobilidade social, na medida em que a condição de “ativo não-

transferível” faz da educação um ativo de distribuição mais fácil do 

que a maioria dos ativos físicos.” (2002, p.1)  

 

Para os autores, na sociedade brasileira contemporânea, as defasagens, absoluta 

e relativa, na escolaridade da população explicam, de modo significativo, a intensa 

desigualdade de renda do país.  

(...) Especificamente no que se refere ao mercado de trabalho, 

observamos que a heterogeneidade da escolaridade entre os 

trabalhadores e o valor atribuído aos anos de escolaridade adicionais 

representam os principais determinantes da desigualdade salarial. 

(Barros e outros, 2002, p.1) 

 

A comparação internacional permite, ainda, reconhecer que essa 

heterogeneidade educacional aparenta responder, de forma significativa, pelo excesso 

de desigualdade do país em relação ao mundo industrializado. 

Barros e Mendonça (1998) são citados em sua conclusão de que em São Paulo 

cada ano adicional de educação superior aumentaria os salários, em média, em 16%. 
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Os autores fazem várias demonstrações com dados retirados de variadas fontes 

para “...demonstrar que a educação representa a principal explicação para o 

elevadíssimo grau de desigualdade de renda no país.” (Barros e outros, 2002, p.4)  

A Pesquisa 

A pesquisa realizada coletou dados em algumas fontes: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística- IBGE, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira -INEP e do Observatório da Equidade do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social –CDES e os organizou em cinco categorias, 

relativas à organização do Relatório do Observatório da Equidade (2007). São dados 

que dão visibilidade à desigualdade na educação: analfabetismo, educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio e ensino profissional; acrescentamos dados reunidos 

em publicação da “Ação Educativa” sobre a escola e o trabalho entre os jovens (2008). 

Os resultados estão organizados a seguir: 

1. Um quadro sobre a persistência do analfabetismo no Brasil 

Ferrari (1985) relata a persistência, no tempo, dos índices de analfabetismo
4
 no 

Brasil; seu estudo compara os censos de 1872 a 1980, no qual se verifica que o 

percentual de analfabetismo entre pessoas de cinco anos e mais de idade, vem 

decrescendo ao longo do século, enquanto o número absoluto de pessoas analfabetas, na 

mesma faixa etária, é crescente.  

O Brasil teve, em 2007, um dos piores índices de analfabetismo da América 

Latina, divulgada pelo IBGE
5
, a pesquisa registrou cerca de 14,1 milhões de analfabetos 

no país. Com uma taxa de analfabetismo de 10%, o Brasil é o 15º em um ranking de 

projeções de índices de analfabetismo de 22 países na América Latina divulgado pelo 

estudo. Apesar de ainda ser um dos piores no continente, o índice brasileiro melhorou 

na comparação com 2006, quando a taxa era de 10,4%.  

                                                 
4
  Analfabeto passa a ser aquele que não sabe ler e escrever um bilhete simples.  

5
  Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico.  
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Os dados permitem observar que a taxa de analfabetismo é diferente em 

diferentes regiões do país, diferentes raças e faixas etária.  

Em relação à faixa etária da população não alfabetizada, foi detectado que esse 

número é maior entre a população com 40 anos ou mais. Esse grupo concentra 17,2% de 

analfabetos. Isso evidencia problemas de acesso a escola para grande parte da 

população. Mas a população entre 15 a 17 anos, que deveria estar sendo melhor 

preparada para assumir os desafios do mercado de trabalho no futuro, registrou um 

pequeno aumento de 0,1 ponto percentual em 2007. Isso decorre do decrescimento da 

população jovem a partir de 2005, à razão de 1,6% ano. Em anos anteriores, no entanto, 

a redução do analfabetismo foi substancial, de 8,2% em 1992 para 1,7% em 2007.  

Houve grande redução no Nordeste do país, mas essa região ainda concentra o 

maior número de pessoas que não sabem ler nem escrever. Coube à região Nordeste a 

maior redução (0,8 p.p.), no entanto essa região ainda apresenta um índice que é o dobro 

da média brasileira, situando-se em 20%, e bastante acima das taxas no Sul-Sudeste, que 

não ultrapassam os 6%.  

De acordo com a localização, foi observado que em relação à área rural quase 

um quarto de sua população é analfabeta. Já para a população urbana/metropolitana 

este índice é de 4,4%.  

É possível observar números bastante expressivos quando o indicador leva em 

consideração os quesitos raça/cor. Mesmo com alguns avanços, a população negra ainda 

representa mais que o dobro do número de brancos que não sabem ler nem escrever. O 

primeiro grupo representa 14,1%, sendo que o segundo apresenta um número bem 

menor, apenas 6,1%. 

 

2) Educação Infantil: acesso restrito a uma educação de qualidade 
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A Educação Infantil, destinada às crianças de 0 a 5 anos, constituí a primeira 

etapa da Educação Básica e inclui a creche e pré-escola. Em 2006, foi aprovada a Lei nº 

11.274 que diminui a idade de entrada no ensino fundamental obrigatório para seis anos. 

Assim, a partir desta data, a educação infantil passou a atender às crianças de até cinco 

anos, sendo a creche para as de até 3 anos e a pré-escola para as de 4 e 5 anos. 

Apesar de ter aumentado o número de crianças que freqüentam a creche, o 

percentual ainda é baixo, levando–se em consideração que uma parcela cada vez maior 

das mulheres está no mercado de trabalho. Porém, para as crianças de 0-3 anos de 

família com rendimento per capita de até ½ salário mínimo, a taxa de freqüência era de 

8,6%, bem abaixo da média. 

Das 10,9 milhões de crianças de 0-3 anos de idade no país, apenas 17,1% 

freqüentavam estabelecimento de educação infantil em 2007. A região Norte é onde há 

menos crianças de até 3 anos de idade na escola, correspondendo a 7,5%. A maior taxa 

de freqüência escolar nesta faixa etária é encontrada na Região sudeste; 22,1%. 

A pobreza também dificulta o acesso das crianças à escola, principalmente na 

primeira infância. É clara a diferença entre as crianças de 0 a 3 anos de idade das 

famílias mais pobres e as das famílias mais ricas. Entre aquelas que vivem em famílias 

consideradas pobres, a taxa de freqüência escolar era de 10,8%. Nas mais ricas, com 

mais de 3 salários mínimos de rendimentos mensal familiar per capita,  a taxa era quatro 

vezes maior, 43,6%. Portanto, o nível de freqüência aumenta conforme vai crescendo o 

rendimento familiar. Também podemos constatar tal desigualdade nos grupos de 

crianças de 4 a 6 anos de idade entre as famílias de maior e menor rendimento. 

Enquanto 97% das crianças das famílias com rendimentos superiores a 3 salários 

mínimos freqüentavam escola, nas famílias com rendimento até ½ salário mínimo  a 

taxa era de 71,4%. Tal fenômeno pode ser observado em todas as regiões, quanto maior 

o rendimento, maior a chance da criança de 4 a 6 anos de idade estar na escola, 

evidenciando que o rendimento da família é determinante no seu desenvolvimento. 

Embora a freqüência à escola venha aumentando em todas as faixas de rendimento, é 

evidente que na faixa de rendimento mais alta a freqüência a escola já é uma realidade 
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para 95% das crianças nessa faixa etária, dos quais 24,7% dos estudantes são atendidos 

na rede particular e 75,3% são atendidos na rede pública.  

Observamos que 59,5% das crianças de até 3 anos de idade que freqüentam 

escola está na rede pública. Porém, se compararmos ao ensino fundamental, observamos 

que 40,5% dessas crianças estão matriculadas na rede privada, enquanto no ensino 

fundamental encontramos apenas 12% das crianças matriculadas na rede privada. 

Entre as 9 milhões de crianças de 4 a 6 anos de idade, a taxa de freqüência 

escolar era 77,6%. Enquanto 97,7% das crianças das famílias com rendimento 

superiores a 3 salários mínimos freqüentam escola, nas famílias com rendimento até ½ 

salário mínimo a taxa era de 71,4%. Este fenômeno é observado em todas as regiões, 

quanto maior o rendimento da família, maior as chances das crianças de 4 a 6 anos de 

idade estar na escola, evidenciando que o rendimento da família é determinante no seu 

desenvolvimento.  

Entre as razões identificadas para o baixo acesso à educação infantil encontram-

se insuficiência de vagas e de recursos para a rede pública. Não existem dados precisos 

para a demanda por essa etapa educacional, porém, é sabido que grande número de 

famílias procura o atendimento público para seus filhos e não consegue matriculá-los. 

A oferta de educação infantil é atribuição dos municípios que, para tanto, devem 

contar com o apoio técnico e financeiro dos Estados e da União, conforme preconiza a 

Constituição de 1988. Entretanto, essa etapa da educação tem recebido uma parcela 

muito pequena dos recursos do Ministério da Educação. Segundo estimativas do IPEA, 

apenas 0,18% dos recursos do MEC, em 2006, foram destinados à educação infantil, os 

estados, via de regra, não fornecem apoio financeiro para o atendimento. Essa situação é 

especialmente grave quando se leva em conta que o número de municípios que tem 

pequena arrecadação própria é bastante expressivo. Conforme dados da Secretaria do 

Tesouro Nacional analisados pelo IPEA, 544 municípios tiveram em 2006, arrecadação 

inferior a R$ 100.000; esse contingente em 2005 era mais elevado (863). 

Além das restrições de acesso, também se verificam padrões de qualidade 

inadequados na educação infantil brasileira. Aqui se inclui os relacionados à infra-
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estrutura,  aos docentes, à gestão e a própria fragilidade institucional dos municípios. O 

Censo Escolar do INEP levanta vários aspectos da infra-estrutura dos estabelecimentos 

e os dados mostram que muitos deles são bastante precários. 

Quanto aos professores, dois aspectos foram selecionados para análise: a 

formação e o salário. A formação exigida para o professor de educação infantil é a de 

magistério nível médio ou licenciatura. O censo escolar de 2006 revela que 14,4% dos 

professores das creches e pré-escolas não tinham essa formação, percentual que é quase 

o mesmo do verificado em 2005. 

Segundo os dados preliminares do Censo Escolar 2008, houve, em 2007, 

aumento do atendimento da educação infantil (de 0 a 5 anos). As conclusões foram 

apresentadas pela diretora de estatísticas educacionais, Maria Inês Pestana, do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), em outubro de 2008. 

Segundo os dados preliminares, estão matriculados 4.943.410 alunos de 

educação infantil de ensino regular e outros 36.802 de educação especial, somando 

4.980.212 atendimentos nas redes estadual e municipal - em 2007, foram registradas 

4.960.293 matrículas. O atendimento deve ser mais abrangente que o demonstrado pelos 

números, aponta Pestana, porque está havendo migração de crianças com seis anos para 

a categoria fundamental nos sistemas de ensino que já adotaram nove anos para essa 

etapa - antes esses alunos eram contabilizados na categoria educação infantil.  

No entanto, há dois Estados que ainda não finalizaram a transmissão de dados e 

podem mexer com os números finais: São Paulo e Goiás. As duas unidades da federação 

não estão utilizando o Educacenso, sistema de informação via Internet onde cada 

instituição preenche sua parte - elas estão fazendo toda a transmissão. De um total de 28 

mil escolas paulistas, faltam ainda cerca de 1.200. No caso goiano, das 1.200 

instituições, por volta de 240 devem seus índices.  A exatidão das informações é 

fundamental, pois a transferência de recursos para alimentação e transporte escolar, 

distribuição de livros e uniformes e implantação de bibliotecas depende do número de 

alunos. Também tomam o Censo Escolar como base programas como Dinheiro Direto 
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na Escola e o aporte de recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). 

 

3) Ensino fundamental 

Com o objetivo de atualizar os resultados e ampliar o conhecimento e a 

capacidade da sociedade de participar na cobrança das políticas públicas educacionais o 

Comitê Técnico do Observatório da Eqüidade apresenta um relatório sobre as 

desigualdades na escolarização no Brasil, apresentamos aqui, as conclusões para o 

Ensino Fundamental. 

Segundo o parecer, a primeira avaliação nos traz uma situação onde o acesso, a 

permanência e o desempenho educacional evidenciam níveis de desigualdade que 

desfavorecem as populações das zonas rurais, das regiões Norte e Nordeste e Centro-

Oeste, os mais pobres, os pretos e os pardos. A população brasileira apresenta um nível 

baixo e desigual em todos os níveis. 

No Ensino Fundamental o problema de acesso e sucesso escolar influencia sobre 

o macro problema. O baixo desempenho e os elevados índices de fracasso são 

comprovados pelos alunos que freqüentam a escola e declara não saber ler e escrever 

um bilhete simples. 

 O acesso ao Ensino Fundamental está quase universalizado, porém muitos não o 

concluem ou permanecem mais tempo que o necessário nos bancos escolares. Outro 

problema é a dificuldade do acesso dos alunos com deficiência: O acesso limitado à 

educação pelos alunos com deficiência tem sido preocupação mais evidente no cenário 

educacional a partir dos anos 1990, especialmente com a valorização do princípio da 

inclusão desses alunos em escolas regulares. A despeito do reconhecimento desse 

direito, muitas escolas ainda não incluem tais alunos e grande parte delas não tem as 

condições necessárias para fazê-lo. Um indicador da dimensão do problema é a baixa 

proporção de escolas de ensino regular que incluem alunos com deficiência. Segundo o 

Censo Escolar de 2006, pouco mais de um quarto das escolas (27,4%) o fizeram e, nesse 

aspecto, as escolas públicas podem ser consideradas mais inclusivas que as instituições 
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privadas, com proporções de 28,6% e 18,5%, respectivamente. A maior desigualdade 

encontra-se entre as regiões Norte, com apenas 16,6% de escolas que realizaram a 

inclusão, e o Sudeste, onde esse percentual foi de 42,7%. Nesse indicador, observa-se 

uma expressiva melhoria entre os anos de 2005 e 2006 para os segmentos analisados, 

porém, com aumento das desigualdades. 

Outro aspecto avaliado pelo observatório da equidade foi a elevada taxa de 

repetência. Em 2005, situou-se em 20,1%. Revela-se nesse indicador grande 

desigualdade regional, tendo atingido 27,9% no Nordeste e 12,4% no Sudeste. Da 

mesma forma, são elevadas e desiguais as taxas de evasão. Dos alunos matriculados em 

2005 no ensino fundamental, 6,9% não se matricularam em 2006. No Nordeste, esse 

percentual alcançou 8,9%  e no Sul  5%. Não se verificou nessas taxas melhoria em 

relação ao ano anterior. A posição ocupada pela Região Sudeste naquele ano foi 

superada pelo Sul.  

Sobre a qualidade do ensino, recentemente foram divulgados os resultados do 

Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA), de 2006, promovido pela 

OCDE. Em um ranking com 57 países, o Brasil ficou em 49º, 52º e 54º lugar, em 

leitura, ciências e matemática, respectivamente. No geral, a grande maioria dos 

estudantes brasileiros não passou do nível elementar de aprendizagem nas três áreas 

avaliadas. A falta de qualidade da educação básica é, hoje, um dos maiores entraves ao 

crescimento sustentado do País. Estes números são de causar espanto e já são suficientes 

por si próprios para indicar que algo vai mal e muito mal.  

4) Ensino Médio: níveis insuficientes de acesso, permanência, desempenho e 

conclusão 

Segundo o Censo Escolar de 2007, no ensino médio, na modalidade regular, as 

matrículas de 2006 contabilizavam em torno de 8,9 milhões de alunos, com menos 

124.482 alunos (1,4%) quando comparado ao ano anterior (2006). 

A variação dos dados no ensino médio também revela diferenças regionais, 

apresentando queda de 4,5% na região Sudeste e de 0,6% na região Sul e crescimento 

de 2,2% na região Norte, de 0,9% na região Nordeste e de 2,1% na região Centro-Oeste. 
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Nas matrículas do ensino médio estão contabilizados 61.808 alunos do ensino médio 

integrados à educação profissional. 

Em 2006, a rede estadual continuava a responder pela oferta de 85,2% das vagas 

no ensino médio. 

Segundo dados da PNAD 2008, no grupo de adolescentes de 15 a 17 anos de 

idade, a taxa de freqüência também cresceu, passando de 77,3%, em 1997, para 82,1%, 

em 2007. Um indicador que qualifica melhor a situação educacional dessa faixa etária é 

a taxa de freqüência líquida, que reflete a adequação idade/nível de ensino cursado. 

Apesar de somente cerca de 48% dos adolescentes nessa faixa etária cursarem o ensino 

médio, em 2007, houve uma melhora nessa taxa de mais de 80%, dado que, em 1997, a 

mesma somente alcançava 26,6% dos adolescentes. A Região Nordeste registrou um 

avanço considerável, no entanto ainda possui a menor taxa entre as regiões, 34,5%. O 

Sudeste tem a melhor taxa de freqüência líquida de adolescentes entre 15 a 17 anos de 

idade, cerca de 58%. O Estado de São Paulo aparece como destaque absoluto com uma 

taxa de 66,7%, provavelmente, em função dos programas de progressão continuada 

implementados no estado desde os anos 1990. 

Para monitorar a qualidade do sistema de ensino do País e facilitar diagnósticos 

e norteamento de ações e políticas focalizadas, o Ministério da Educação vem 

disponibilizando desde 2006 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. 

Trata-se de um indicador resultado da combinação do desempenho médio escolar 

(Prova Brasil e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB) dos 

estudantes em exames padronizados ao final de determinada etapa do ensino 

fundamental (4ª e 8ª séries) e o 3º ano do ensino médio, com a taxa média de aprovação 

dos estudantes da correspondente etapa de ensino (fluxo apurado pelo Censo Escolar 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

INEP).  

O IDEB é um instrumento de gestão e deve ser considerado como mais um 

subsídio ao diagnóstico da realidade escolar. No seu segundo ano de divulgação, o 

IDEB cresceu em todas as etapas de ensino no País entre 2005 e 2007, sendo que os 
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resultados de 2007 ultrapassaram, em média, as metas a serem atingidas para 2009. No 

ensino médio o IDEB alcançou 3,5, meta prevista para 2009.   

Todas as regiões alcançaram e ou superaram as metas do IDEB propostas para o 

ano de 2007.  Dentre as regiões, o menor índice do IDEB referente ao ensino médio 

encontra-se na região Norte (2,9), com uma diferença de 1,0 ponto para a região com 

melhor desempenho, a Sul, que ultrapassou as projeções para 2009, que era de 3,8, 

alcançando o índice de 3,9.  

Em relação ao desempenho de 2005, a única região que não apresentou uma 

melhora no IDEB do ensino médio foi a Norte, que manteve o mesmo índice. As 

regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste aumentaram em 1,0 ponto o índice do IDEB 

em relação a 2005. 

Comparando o índice do IDEB do ensino médio das escolas públicas e privadas 

do Brasil, podemos observar que em 2007 a diferença entre elas é de 2,2 pontos, sendo 

o IDEB das escolas públicas 3,2 e das privadas 5,6. O índice do IDEB do ensino médio, 

alcançado pelas escolas privadas em 2007, supera em 0,4 pontos a projeção do IDEB 

nacional para o ensino médio em 2021. 

  De acordo com Censo Escolar de 2007, em 2005, observa-se que no ensino 

médio houve uma pequena queda de 0,7 pontos percentuais relativos à taxa de abandono 

se comparado a 2004. Contudo, os dados gerais revelaram um aumento de 1,1 pontos 

percentuais no índice de reprovação, que passa de 10,4% (2004), para 11,5% (2005). É 

interessante ressaltar o fato de que, contrariando a idéia de que maior reprovação pode 

levar ao maior abandono, os dados relativos ao ensino médio revelam que as regiões 

que apresentam as menores taxas de reprovação, Norte (8,7%) e Nordeste (9%), 

correspondem os maiores índices de abandono: 20,8% e 21,1% respectivamente, em 

2005. Assim sendo, é possível pressupor que, nessas regiões, os altos índices de 

abandono são gerados por fatores extra-escolares. Observa-se a mesma tendência no 

Centro-Oeste, onde a taxa de reprovação é relativamente baixa (10,9%), e o abandono 

alto (17,6%), cabendo aqui um destaque ao Distrito Federal, que contraria a tendência 

regional, e apresenta uma elevada taxa de reprovação (19,1%), com baixo abandono 
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(10,2%). Cabe destacar também que os altos índices de reprovação observados nas 

regiões Sul e Sudeste, onde as taxas alcançaram, respectivamente, 14,5% e 13% de 

reprovação, se devem especialmente aos estados do Rio Grande do Sul (19,9%), São 

Paulo (13,8%) e Rio de Janeiro (13,3%). 

Segundo dados da PNAD 2008, aos 17 anos de idade, os adolescentes brasileiros 

também ainda não atingiram a escolaridade adequada esperada. No conjunto da 

população brasileira de 15 anos ou mais de idade, a escolaridade média, em 2007, ainda 

não alcançou um nível satisfatório, apenas 7,3 anos de estudo. Houve um aumento nesta 

média de 1,5 anos de estudo em relação a 1997, quando o valor encontrado era de 5,8 

anos. Neste particular, os ganhos na escolaridade média da população têm sido 

indiscutivelmente lentos. As diferenças entre as áreas urbana e rural são extremamente 

marcantes, sendo a média para o setor rural de apenas 4,5 anos, enquanto a urbana era 

de 7,8 anos.  

Entre os estudantes de 15 a 17 anos, cerca de 85,2% dos brancos estavam 

estudando, sendo que 58,7% destes freqüentavam o nível médio, adequado a esta faixa 

etária. Entre os pretos e pardos, entretanto, 79,8% freqüentavam a escola, mas apenas 

39,4% estavam no nível médio, representando uma taxa muito aquém da desejada. 

5) Ensino Profissional 

Os dados da PNAD 2007 trazem o baixo atendimento e revela que apenas 11,4% 

da demanda potencial foi atendida. Estes dados nos trazem outro importante indicador, a 

da desigualdade entre as regiões.  A principal marca desta desigualdade traz a tona a 

diferença de 11,7 pontos percentuais, comparando as Regiões Centro-Oeste (5,45%) e 

Sul (17,1%). 

Conforme os dados de Distribuição das instituições de ensino de educação 

profissional do Anuário de Qualificação Profissional do Dieese (2007) a partir do 

Censo de Educação Profissional de 1999, verificamos uma grande discrepância entre as 

regiões, emergindo uma diferença percentual de 41,7 pontos percentuais comparando-se 

o Norte (6,3%) e o Sudeste com (48%) das instituições. E sobre a oferta de cursos 

vemos uma diferença ainda maior com 58,4 p.p, sendo ofertado ao Norte 4% e ao 
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Sudeste 62,4% dos cursos, sendo que, ao estado de São Paulo são direcionados 51,2% 

dos cursos.  

O Ministério de Educação, em um documento em comemoração aos 100 anos da 

Rede Federal de ensino profissionalizante e tecnológico, propõe a meta de expansão da 

rede do ensino profissionalizante em todas as regiões brasileiras, aumentando até 2010 

mais 214 novas unidades. Porém, o CDES (2006) aponta que o investimento do 

Ministério da Educação para a formação profissional é de apenas 2% de seu 

investimento e que ainda deve ser dividido com o investimento para o EJA. No IBGE 

2008 não há indícios de como o governo poderá se articular para alcançar um aumento 

do ensino profissionalizante no país. 

Quanto ao número de alunos matriculados na Rede Federal de Educação 

Profissional o Nordeste aparece como a região com maior número de alunos com 

78.361 (34,7%), a região Sudeste na seqüência com 65.090 e 28,9% do total. Existe uma 

diferença de 20,5 p.p. entre a Região Nordeste e o Centro-Oeste (14,2%) em relação ao 

número de alunos matriculados. Segundo o Senso Escolar de 2006 a rede Privada de 

Ensino Tecnológico respondeu por 54,8% das matrículas. 

Os dados referentes ao ensino profissionalizante nos recentes documentos 

oficiais do Ministério da Educação e do IBGE são escassos. Porém, a escassez de dados 

sobre esta realidade educacional não descarta a desigualdade expressa nos poucos 

números já existentes no CDES de 2006, onde o oferecimento do ensino 

profissionalizante alcançava apenas 17,2% dos municípios brasileiros dos quais 26,5% 

encontram-se no sudeste do país enquanto 8% na região nordeste. Se compararmos a 

questão da formação dos trabalhadores, esta desigualdade cresce. O oferecimento deste 

tipo de formação é de 44,9% no sudeste e 5,3% na região norte do país. Os dados do 

IBGE 2008 não são suficientes para atualizar estes dados organizados pelo CDES 2006 

o que acentua um discurso incoerente do governo em relação ao ensino 

profissionalizante.  

  Segundo o DIEESE (2006) as matriculas dos cursos oferecidos pela rede 

SENAI estão amplamente concentrados na região Sudeste correspondendo a 53% deste 
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total e a região Norte com 3,8 deste montante, uma diferença de 49,2 p.p. Os dados do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de 2006 revelam uma disparidade nos 

números dos alunos concluintes do Programa Nacional de Qualificação (PNQ), quanto à 

categoria gênero. Este fato é visto em todas as regiões do Brasil, com maior relevância  

na região Centro-Oeste onde há a diferença de 43,8 p.p. da conclusão das mulheres em 

relação. 

O IBGE 2008 aponta a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como um caminho 

para tentar erradicar a taxa de analfabetismo no país. Esta idéia somente vem corroborar 

o Decreto 5478/2007, no qual coloca como incumbência dos centros tecnológicos o 

oferecimento de cursos de Educação de Jovens e Adultos unidos ou não com cursos de 

capacitação profissional, o que reforça o PROEJA do governo federal. Embora haja uma 

redução na taxa de analfabetismo no país (1997 em 14% e 2007 em 10%), ainda 

continua sendo mostrada a desigualdade a partir do momento em que 52% dos 

analfabetos vivem na região nordeste em detrimento do restante do país. A taxa de 

analfabetismo rural (23%) é três vezes maior do que a urbana (7,6%). Em relação à taxa 

de analfabetismo funcional cai, porém se mantém desigual entre brancos, negros e 

pardos, visto que estes últimos estão no percentual de 27, 5% em relação aos brancos, 

que é de 16, 1%. 
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CONCLUSÃO 

O Brasil apresenta-se como um país rico, porém com um grande contingente de 

pobres, o que nos remete não à falta de recursos para lidar com os problemas estruturais 

da pobreza, mas a presença de uma má distribuição desta riqueza e evidenciada numa 

grotesca desigualdade social. 

A renda da população brasileira é superior à recebida por quase três quartos da 

população mundial e, ao mesmo tempo, entre um terço e metade da população brasileira 

vive em torno de uma linha de pobreza. Estes dados podem fornecer a dimensão da 

desigualdade. O Brasil é um país desigual e com uma parte grande de sua população 

vivendo em extrema pobreza. Compreender essa condição tem sido o desafio de muitos 

pesquisadores, nas diversas áreas do conhecimento. 

Nosso estudo buscou dados que pudessem caracterizar a desigualdade social em 

sua expressão na educação, contribuindo em um esforço coletivo de desnaturalizar a 

desigualdade em nossas reflexões e pesquisas. Buscamos focalizar cada etapa do 

processo de escolarização Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e  Médio-  e 

o ensino Profissionalizante. Foram coletados dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- IBGE e do LABORATÓRIO DA EQUIDADE do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social -CDES, indicando a dimensão da desigualdade, 

exclusão e injustiça social. Os indicadores, de um modo geral, não são estimulantes.  

Nossas conclusões não diferem da maior parte dos autores que colaboraram em 

nossa reflexão. Todos tomam a desigualdade como um fenômeno bastante complexo e 

afirmam que, no Brasil, ela não se restringe apenas à diferença de renda, mas também à 

diferença no acesso à educação de qualidade e aos demais bens e serviços. Ou seja, o 

quadro da desigualdade no Brasil está composto por vários elementos, entre eles as 

grandes diferenças no acesso, na permanência e nos resultados da escolarização da 

população. Sem dúvida, se evidencia também nos vários estudos e nos dados aqui 
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arrolados que essas diferenças educacionais estão intimamente ligadas às diferenças no 

nível de rendimento das famílias.  

 

Educação e rendimentos do trabalho são dois fatores importantes na construção 

do quadro da desigualdade no Brasil. A defasagem na escolaridade, se não é o único 

fator que compõe a desigualdade social, é certamente uma das explicações para a 

desigualdade de renda, pelo seu impacto na remuneração do trabalho. A 

heterogeneidade educacional gera uma desigualdade de renda que reforça e reitera a 

desigualdade de oportunidades educacionais e sociais. Cabe reforçar aqui as conclusões 

de Henriques (2004) quando aponta que é escandaloso o nível de escolaridade da 

população brasileira, ressaltando que com uma heterogeneidade na escolaridade formal, 

tão alta, não há qualquer possibilidade de igualdade de oportunidades entre os 

brasileiros. 

Dispomos de uma massa de excluídos que é analfabeta ou não 

concluiu o ensino fundamental e uma elite de incluídos universitários 

ou, ao menos, com segundo grau. O elevado diferencial salarial entre 

os 25% mais ricos e os 25% mais pobres da população é explicado 

em 80% pela diferença no acesso à educação desses dois grupos no 

extremo da distribuição de renda. Um poder explicativo enorme, 

derivado da desigualdade educacional. (Henriques, 2004, p.67) 

 

Cabe reforçar também que o acesso à educação está intimamente relacionado ao 

rendimento das famílias. Os índices mais altos de permanência e acesso à escola se 

encontram nos grupos sociais de maiores rendimentos. 

Nosso estudo sistematizou dados que caracterizam dois aspectos da educação: o 

primeiro, a questão da qualidade e do nível de escolaridade de nossa população; o 

segundo, as questões de igualdade/ desigualdade na educação. 

Quanto ao primeiro ponto, os dados nos direcionam e mostram que a educação 

brasileira está longe de adentrar no rol de países cuja qualidade seja ao menos 

considerada satisfatória. Podemos justificar tal afirmação quando recorremos a última 

classificação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, quando o 
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Brasil aparece em posições ultrajantes ocupando respectivamente a 49º, 52º e 54º , em 

leitura, ciências e matemática, num ranking de 57 países. Este posicionamento remete 

que o país encontra-se ainda num nível de sistema básico elementar. 

Quanto ao segundo ponto, os dados sistematizados buscaram caracterizar a 

expressão da desigualdade social na educação.  A desigualdade apresenta-se sobre 

vários contextos no cotidiano escolar brasileiro. Esta desigualdade é mais evidente 

quando olhamos para as esferas regionais deste país, levando-se principalmente em 

conta a comparação entre as regiões Sul e Sudeste e as regiões Norte e Nordeste que 

apresentam em quase todas as confrontações, dados desproporcionais em relação às 

primeiras.  

 Esse panorama aqui sistematizado pretende evidenciar a desigualdade que se 

apresenta na escola, reproduzindo aspectos que são da realidade social mais ampla no 

Brasil. Regiões pobres e ricas, brancos e negros, regiões urbanas e rurais, famílias 

pobres e ricas. Pudemos observar que a desigualdade social na escola é um fenômeno 

persistente e que atinge grande parte da população brasileira. Os vários aspectos 

envolvidos no fenômeno demonstram que não há nada de natural nele, ao contrário, há 

uma construção social desta realidade educacional e o investimento somente em 

educação não será suficiente para abolir este quadro. As transformações na educação 

são urgentes e devem ser realizadas, mas precisam contemplar um quadro de 

transformações mais amplas. 

Concordamos com Souza (2006) que existe uma ralé que é “fabricada” pela 

nossa sociedade. Essa ralé é composta por pessoas que vivem de forma desumana, são 

pessoas humilhadas, que vivem à “margem” da sociedade, mesmo que integrados 

fisicamente. A ralé social é o grupo de pessoas que não usufruem das mesmas 

oportunidades de vida (estudo e trabalho) que as pessoas das classes mais elevadas. 

Dessa forma, são indivíduos que sofrem na pele e no corpo a indiferença em relação à 

desigualdade social, transformando a alienação em um mecanismo poderoso que 



 

 

 

22 

contribui para a manutenção da estrutura social vigente e para a naturalização da 

desigualdade social.   

E concordamos com Severino (2001) quando afirma que a educação deve ter um 

compromisso político e de transformação social.  

A partir do exposto, nós profissionais da educação, devemos nos questionar: 

qual é o nosso papel frente à questão da desigualdade (social e escolar)? É importante 

unir forças para combater a desigualdade. É importante tomarmos consciência do 

papel que cabe aos educadores para diminuir essas diferenças sociais e escolares. É 

importante lutar por políticas públicas que busquem resolver de fato o problema. É 

importante buscar formas que colaborem para a desnaturalização da desigualdade 

social. Enfim, é importante ter uma postura ativa em prol da militância a favor de uma 

sociedade mais justa e humana, pois só assim teríamos de fato orgulho de dizer: sou 

brasileiro.  

A desigualdade social é uma realidade vivida em todos os âmbitos da realidade 

brasileira. Este tema tem se apresentado em vários documentos oficiais do governo 

como IBGE e PNAD com o intuito de medir a desigualdade no país e possuir um 

material que possa ajudar a formular estratégias para diminuir as diferenças sociais no 

panorama brasileiro.  

Nosso esforço se somou ao de muitos pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento, pois buscamos fazer uma leitura desta realidade desigual com o intuito 

de conseguir ler o que, eventualmente, possa existir por detrás dos números, isto é, um 

esforço de desnaturalizar a idéia de que a desigualdade é intrínseca a realidade histórica 

do nosso país (Barros, 2002) e, portanto, a sua existência é justificada e relativamente 

aceita por alguns setores da sociedade brasileira como parte do processo do crescimento 

econômico e social pelo qual passa os países em desenvolvimento como é o caso do 

Brasil. 
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A vergonhosa desigualdade brasileira não decorre de nenhuma fatalidade 

histórica, apesar da perturbadora naturalidade com que a sociedade brasileira a encara. 
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Introdução 

 

Este artigo relatará a pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi analisar a dimensão 

subjetiva da escolha moral na adolescência e, portanto, apreender os valores utilizados 

para a fundamentação das escolhas feitas pelos adolescentes. Para isto tornou-se 

necessária a utilização da categoria sentido. E, finalmente, a partir da análise dos 

sentidos, identificamos a aproximação ou o distanciamento dos sujeitos, ao que Agnes 

Heller (2003) denominou de particularidade e individualidade.  

Apoiamo-nos na abordagem teórica da Psicologia Sócio-histórica e na Sociologia 

de Agnes Heller. Apresentamos a seguir as categorias sentidos e significados, 

subjetividade, necessidades e motivos, individualidade e particularidade utilizadas para 

fundamentar esse estudo. 

 

Sentidos e Significados: unidade contraditória do simbólico e do emocional 

 

 As categorias sentido e significado são interdependentes, de forma que uma não 

existe sem a outra, apresentando, contudo, singularidades que impedem que uma dilua-

se na outra. Os significados são produtos da história que permitem a comunicação, pois 

se referem aos conteúdos instituídos, “dicionarizados” e dotados de estabilidade. Os 

sentidos, formações passíveis de transformação, fluidas, inesgotáveis e menos 

dependentes das palavras que os significados, destacam, fundamentalmente, a 

configuração dos eventos psicológicos, a revelação do novo, ou seja, a singularidade 
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construída historicamente, já que são mediados socialmente sem, no entanto, 

constituírem-se fotocópias da realidade, pois estão associados às necessidades de quem 

os produz.   

Um sentido não é alheio aos outros, sendo que estes são produzidos de forma 

simultânea, partindo das diversas esferas da vida do sujeito, de modo que um sentido 

não pode ser compreendido fora da sua relação com os outros. Logo, “o sentido 

subjetivo é a integração de uma emocionalidade de origens diversas que se integra a 

formas simbólicas na delimitação de um espaço da experiência do sujeito.” (González 

Rey, 2004, p.127)   

Dado o caráter singular dos sentidos, sua configuração tem uma história única, 

relacionada à vivência subjetiva e peculiar de cada sujeito em particular, 

consequentemente, não encontramos sentidos universais, ainda que as mesmas 

condições objetivas sejam compartilhadas por vários indivíduos.  

Ainda sobre os sentidos e significados, é válido ressaltar a importância da 

categoria subjetividade.  González Rey (1999) afirma: 

 

 “La subjetividad representa un complejo sistema de significaciones y 

sentidos subjetivos producidos en la vida cultural humana, y ella se 

define ontológicamente como diferente de aquellos elementos sociales, 

biológicos, ecológicos, y de cualquier otro tipo, relacionados entre sí de 

una forma u outra en el complejo proceso de su desarrollo.” (p. 42) 

 

Os processos de configurações da subjetividade se interpenetram e estão em 

constante desenvolvimento, estando estreitamente relacionados à sociedade em que está 

inserido o sujeito produtor de tal subjetividade. No entanto, a relação entre 

subjetividade e meio social não se assemelha à relação de reflexo especular, do social 

para o individual, sendo que  

 

“la constitución de la subjetividad individual  es un proceso singular, 

que se define no desde afuera en la compleja unidad dialéctica entre el 

sujeto y su medio actual, definida en término de sus acciones, a través 

de las cuales su historia personal y la del medio en que se desarrolla 
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confluyen en una nueva unidad, susceptible de constituirse a nivel 

subjetivo en la misma medida en que este medio es construido por el 

sujeto en términos no isomórficos con su constitución subjetiva.” 

(González Rey, 1997, p. 108) 

 

Vista sob este prisma, a categoria subjetividade rompe com a tendência de 

dicotomização individual-social, interno-externo, subjetivo-objetivo. 

Sendo nosso objetivo último a compreensão da constituição dos sentidos 

atribuídos ao longo das experiências vivenciadas pelos adolescentes pesquisados, e 

dessa forma, aproximarmo-nos das suas zonas de sentido, visto que este é o plano mais 

próximo da dimensão subjetiva e que com mais exatidão expressa o sujeito (Aguiar e 

Ozella, 2006), necessitamos desvelar os motivos e necessidades que se configuraram e 

orientaram a trajetória do sujeito. 

Necessidades e motivos são, portanto, categorias que explicitam o movimento do 

sujeito na constituição dos sentidos e, assim, da sua dimensão subjetiva. Necessidade 

diz respeito à vivência não intencional do sujeito, repleta de tensão, instabilidade e 

desejo, está vinculada dialeticamente à realidade concreta em que o indivíduo está 

inserido, pois ao mesmo tempo em que esta a constitui, também cria formas de 

satisfazê-la.  Aguiar e Ozella (2006) definem necessidade como 

 

“um estado de carência do indivíduo que leva a sua ativação com vistas 

a sua satisfação, dependendo das suas condições de existência; (...) se 

constituem e se revelam a partir de um processo de configuração das 

relações sociais, processo este que é único, singular, subjetivo e 

histórico ao mesmo tempo (...) a constituição das necessidades se dá de 

forma não intencional, tendo nas emoções um componente 

fundamental.”  (p. 228) 

    

O estado de tensão mobiliza o sujeito a buscar meios para satisfazê-lo, porém tal 

estado ainda não direciona uma ação, este direcionamento só ocorrerá quando a 

necessidade configurar-se em motivos. Desse modo, os motivos são aspectos do mundo 

material que, por sua vez, são configurados pelo sujeito como tal, ou seja, como 

possibilidade de satisfação de suas necessidades. Nesse processo de significação e 
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configuração de motivos, a relação indivíduo/sociedade é dinâmica e permite a 

realização de “uma atividade que vá em direção da satisfação de suas necessidades, 

esse movimento, com certeza modifica o sujeito, criando novas necessidades e novas 

formas de atividade.” (Aguiar e Ozella, 2006, p. 228)  

Desvelar a gênese desse processo possibilita apreender a constituição dos sentidos, 

que não quer dizer chegar a uma reposta única e completa, mas, na maioria das vezes, a 

respostas contraditórias e parciais, que apresentam indicadores das formas de ser do 

sujeito e dos processos vividos por ele. (Aguiar e Ozella, 2006) 

 

Individualidade e Particularidade 

Segundo Heller (2003), no homem coexistem as dimensões da particularidade e da 

genericidade. A particularidade é uma condição necessária para a atuação humana 

cotidiana, pois objetiva atender às necessidades de sobrevivência e está sempre 

orientada para o indivíduo. Por sua vez, a esfera do humano-genérico é orientada pela 

integração, pela “consciência do nós” (Heller, 2003, p. 36).  

A unidade do indivíduo se dá com a integração da particularidade com a 

genericidade, desse modo, quanto mais unitária for a tendência de integração entre tais 

instâncias, mais o “indivíduo tem liberdade (sempre relativa) de fazer escolhas, não é 

subjugado por ditames internos ou externos dos quais não se apropria.” (Patto, 1999, 

p.167) Chamamos de individualidade essa aliança entre as instâncias particularidade e 

genericidade, entendendo que a liberdade, que é sempre relativa, é um elemento 

fundamental, já que o indivíduo se apropria de determinados valores e não se apropria 

de outros, porque exerce um movimento crítico e consciente de análise dos valores 

norteadores das suas ações. Vale destacar que essa análise do sujeito é marcada pela sua 

subjetividade, que marca especialmente a condição de humano, pois nesse processo de 

“tornarem-se seus” valores e princípios, ocorre a transformação do social em individual. 

Na individualidade, além da liberdade, a consciência também tem importante papel, 

pois permite que o indivíduo identifique os determinantes das suas escolhas e as suas 

consequências e diante disso “conduza sua vida.” (Patto, 1999, p 171) Patto (1999) diz 
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que, “na particularidade o indivíduo faz história, mas não sabe que a faz, o que não 

ocorre quando ele vive como individualidade; aqui ele faz história e sabe disso.” 

(p.175) 

Quando a particularidade prevalece demasiadamente sobre o humano-genérico, 

surge a necessidade da criação de normas e a adoção de valores que regulamentem o 

comportamento, a fim de que a particularidade submeta-se ao humano-genérico. 

(Heller, 2003) Da particularidade sobrepondo-se ao humano-genérico, surge a moral 

alienada. Nesse processo de alienação moral o homem assimila, sem exercer crítica, as 

normas sociais. Desse modo,  

 
“la relación alienada se expresa en el hecho de que las personas 

normalmente ni siquiera notan, no se dan cuenta de interiorizar 

sistemas de valores radicalmente distintos, los cuales coexisten después 

en la particularidad en la más perfecta armonía.” (Heller, 1991, p. 149) 

 

Ao alienar-se o homem orienta-se a partir de fragmentos do real, sem integrá-los 

na totalidade, assumindo, portanto, a parte pelo todo.  Pouco utiliza a reflexão ao 

assumir valores e padrões de comportamentos, de forma que da individualidade vai se 

distanciando, pois como dissemos há pouco, são seus elementos constitutivos a 

liberdade de escolha (sempre relativa) e a consciência.  

Dito isto, vale lembrar que a ética marxista é uma proposta que alude à tomada de 

consciência social, ou seja, das condições materiais, de produção e da ideologia da 

sociedade. A ética marxista é, portanto, a “tomada de consciência do movimento que se 

humaniza a si mesmo e humaniza a humanidade.” ( Heller 1970, p.121) Vista sob esse 

enfoque marxista, a ética é uma práxis, pois não pode existir sem uma realização 

prática. (Heller, 1970) A esse respeito, Severino (2001) complementa que numa ética 

com enfoque praxista, o homem é visto, nem como totalmente determinado, nem como 

inteiramente livre, sendo a consciência a mediação que possibilita o equilíbrio entre a 

determinação externa e o livre-arbítrio. Nessa perspectiva, não pode ser considerada 

moralmente válida nenhuma ação que degrade o homem em suas relações, que reforce 

sua opressão e consolide a alienação.  Percebemos que, sob este olhar, a ética está 



 

 
 

 

6 

entrelaçada à política, sendo área de apreensão e aplicação de valores nas relações 

sociais. A política vinculada à ética aponta que não se deve ater somente a critérios 

técnico-funcionais, mas deve-se ter o objetivo de constituição do humano-genérico. 

A vida humana é repleta de processos de escolhas que envolvem a determinação 

externa e a autonomia do indivíduo. Todos os dias, em quase todos os momentos, nós 

temos que decidir entre isto ou aquilo. Dentre a diversidade de escolhas que 

enfrentamos, vivenciamos os dilemas éticos, ou seja, situações em que se apresentam 

duas possibilidades, nas quais somente uma é eticamente correta. No dilema ético entra 

em cena o conflito entre o „querer‟, o „poder‟ e o „dever‟ de um lado e o conflito entre a 

vontade, a autonomia e a consequência, de outro. Ou dito de outra forma, deparamo-nos 

com o embate entre a particularidade e a individualidade.  

 

Procedimento de obtenção de informações 

 

Os sujeitos dessa pesquisa são estudantes do 3º ano do Ensino Médio de uma 

escola pública do interior do estado de São Paulo. Optamos por sujeitos dessa faixa 

etária devido à especificidade da temática abordada, a qual exige um nível desenvolvido 

da capacidade de abstração, de reflexão e de argumentação. 

Realizamos 3 encontros com um grupo de 10 estudantes. No 1º encontro foi 

veiculado o filme O senhor das Moscas
1
. O filme constituiu-se como um recurso 

metodológico fundamental para o processo de obtenção de informações, pois trata de 

situações que expressam dilemas, e, por isso, intensa carga afetiva, que impulsionam o 

sujeito a aprofundar sua reflexão sobre os valores que fundamentam sua decisão. Desse 

modo, o sujeito é impelido não só a se posicionar, mas a revelar os valores que são 

constitutivos do seu movimento decisório. Além disso, acreditamos que o fato dos 

atores do filme serem adolescentes favoreceu a identificação da população estudada. No 

                                                 
1
 O senhor das moscas. Hook, H. EUA, distribuição Fox filmes, 01/01/90 DVD. 91 minutos, som , color, 

legendado e dublado. Sinopse: Um grupo de cadetes adolescentes são os únicos sobreviventes de um 

acidente aéreo.  Eles se refugiam numa ilha desabitada, na qual se desenrolam conflitos éticos em busca 

da sobrevivência.  
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2º encontro realizamos uma discussão sobre o filme, de forma que os estudantes 

explicitassem suas percepções, sentimentos e posicionamentos acerca dos dilemas éticos 

contidos no mesmo. No 3º encontro demos continuidade à discussão suscitada no 

primeiro, entretanto de forma mais dirigida, visando esclarecer e aprofundar as 

informações anteriores, propondo situações relacionadas à discussão de temas como 

individualismo, submissão, coerção, concepção de homem e possibilidades de 

mudanças sociais, de forma que os estudantes manifestassem seus pontos de vista 

acerca dos mesmos. 

Destes dois encontros em grupo, selecionamos dois sujeitos para a realização de 

entrevistas recorrentes de história de vida. No entanto, não descartamos as informações 

obtidas anteriormente no grupo de discussão. Elas foram articuladas no processo de 

análise, como mediações constitutivas do movimento do grupo de discussão, e, assim, 

do movimento de cada um.  

 

Procedimento de análise 

 

Utilizamos como procedimento de análise, o que Aguiar e Ozella (2006) 

denominaram de núcleos de significação. Os autores propõem que no procedimento de 

análise, devemos partir da palavra com significado, ou seja, das palavras 

contextualizadas na narrativa do sujeito e nas condições sócio-históricas em que são 

proferidas. Depois do material da pesquisa ser transcrito e após realizarmos reiteradas 

leituras flutuantes, a fim de apropriarmo-nos do conteúdo obtido, organizamo-lo em 

pré-indicadores, de modo a destacarmos e assegurarmos o empírico. De acordo com 

Aguiar e Ozella (2006), nesta etapa aglutinamos os conteúdos que aparecem com maior 

freqüência, que estão carregados de emoção, que se mostram ambivalentes e que são 

importantes para o objetivo da pesquisa. Posteriormente, avançamos para a 

sistematização e organização dos indicadores, os quais contêm os elementos dos pré-

indicadores. A etapa seguinte consistiu na organização dos indicadores, a fim de iniciar 
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o processo de articulação dos mesmos, que culminou no estabelecimento dos núcleos de 

significação. 

 

Análise dos dados 

 

Com o objetivo de analisar a dimensão subjetiva da escolha moral na 

adolescência, apresentamos, a seguir, um esforço analítico para articularmos as análises 

dos grupos de discussão com as interpretações das entrevistas individuais. Nesse 

processo de articulação, constatamos que o conhecimento adquirido por meio das 

entrevistas com os dois jovens permitiu uma melhor compreensão dos movimentos e 

contradições vividos por eles no grupo de discussão. O movimento reverso também se 

produziu, visto que a análise da situação de grupo permitiu-nos compreender melhor 

alguns elementos surgidos nas entrevistas individuais. Dessa forma, não pretendemos 

apresentar uma síntese dos principais elementos analisados, mas sim produzir um ensaio 

analítico que demonstre como a compreensão da constituição da dimensão subjetiva 

possibilita o entendimento do movimento peculiar do sujeito no grupo, assim como, 

evidenciar de que modo a compreensão dos movimentos grupais nos auxilia na 

compreensão das subjetividades individuais. Esse processo de integração consistiu num 

movimento analítico que partiu do todo para o particular e do particular para o todo. 

Nesse movimento, recorremos às informações analíticas da singularidade que 

auxiliaram a compreensão da participação do sujeito no processo grupal, assim como, às 

análises dos processos grupais que permitiram a compreensão da singularidade daquele 

sujeito. 

Dessa forma, as análises dos núcleos de significação do grupo de discussão e das 

entrevistas individuais nos permitem dizer que os sujeitos da pesquisa apresentam uma 

visão naturalizada do ser humano. A concepção de infância desses sujeitos traz implícita 

a noção de que a criança é tomada por instintos apriorísticos, corruptíveis, necessitando, 

assim, de uma intervenção externa, que pode ser da família ou da educação de um modo 

geral, que favoreça o desabrochar de suas potencialidades internas. Fica explícita esta 
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concepção ao lembrarmos da crença de R
2
. de que todos temos um lado negro e outro 

branco; no entanto, devemos esforçarmo-nos para atingir o equilíbrio entre eles, pois as 

“características negras” precisam ser superadas e transformadas, a fim de garantir o 

bem-estar do indivíduo.  Assim como, na percepção de D. , em que a família é 

responsável pela transmissão de premissas morais, consideradas por ela necessárias para 

todo indivíduo, como não matar, não roubar, não julgar etc.   

Além disso, da análise das discussões em grupo, apreendemos a crença de que há 

indivíduos portadores do bem e outros portadores do mal, reafirmando a crença da 

existência de uma „essência‟ apriorística que determina o caráter e as escolhas do 

homem. Importante destacar que R. vislumbra a existência das duas naturezas, mas a 

ideia de uma natureza pré-existente permanece. D.  mencionou que tem “uma coisa sua” 

anterior às suas escolhas que as determinam. “Essa coisa” determina tanto a escolha de 

um parceiro amoroso, como uma escolha profissional. Tentando escolher 

adequadamente uma profissão, D. recorre aos testes vocacionais, acreditando que estes 

instrumentos “captariam” sua suposta essência, orientadora de suas escolhas.  Tanto R., 

como D. apontam a existência de uma capacidade quase instintiva de escolher as 

relações pautando-se no “olhar”. Analisamos que essa capacidade de escolher utilizando 

apenas o olhar, indica a existência da crença de que o homem carrega em si algumas 

pré-determinações inalteráveis, das quais não pode escapar, tratando-se, portanto, da 

crença de um homem naturalizado. O indivíduo parece, então, ter poucas possibilidades 

de modificar-se diante desse conteúdo apriorístico. R. considera que essa 

impossibilidade de transformação deva-se ao fato de que só é possível transformar 

aquilo criado por você mesmo, visto crer que o homem seja uma criação divina, não 

pode ser transformado, exceto por Deus.  

A fatalização também surge quando concebem o homem como sendo totalmente 

determinado pelo meio em que está inserido. Isso fica evidente quando citam que a 

mídia é uma forte influência negativa, não podendo servir senão, para a constituição da 

                                                 
2
 Designamos R. um dos sujeitos participante do grupo de discussão e das entrevistas individuais. 
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alienação do homem. R. acredita que a televisão, nos tempos atuais, seja extremamente 

prejudicial ao desenvolvimento humano. D
3
. relatou que pessoas, quando expostas aos 

conteúdos ruins da mídia, tornam-se “cabeças fracas”, pois esses conteúdos são de tal 

forma impingidos ao indivíduo, que este não consegue rejeitá-los. Sendo assim, 

desconsideram o movimento do homem na relação homem-mídia, como se o indivíduo 

não pudesse exercer a reflexão e o questionamento sobre aquilo que vê e ouve, como se 

fosse, portanto, um ser passivo frente à realidade. Importante destacar que D. e R., ao 

analisarem essas determinações nas entrevistas individuais, apresentam posições 

diferentes das apresentadas no grupo. R. ao mencionar a “influência”da TV na sua vida, 

analisa que na infância, a mídia exercia “influências” positivas, contudo, atualmente 

considera que a mídia é prejudicial ao indivíduo. Percebemos que o jovem acredita que 

independentemente da qualidade dessa “influência” midiática, ela afetará diretamente a 

vida do indivíduo, sem que a subjetividade exerça mediação para o estabelecimento 

desse processo. D., por sua vez, em alguns momentos da entrevista individual dá 

indícios de flexibilização na crença de que a mídia é apenas interiorizada e que, 

portanto, dispensa o movimento psicológico do sujeito. 

Verificamos, também, que o grupo de adolescentes percebe o homem como 

totalmente determinado pela realidade externa, quando trazem a ideia de que todos têm 

que se conformar com a realidade, visto que sempre foi assim no processo histórico. 

Naturaliza-se o homem e o social, como se a história já estivesse pré-determinada, 

independentemente da ação humana e da relação do homem com a totalidade social. 

Diante da concepção de homem naturalizado, como ficam as questões relativas às 

mudanças sociais? Os jovens desta pesquisa percebem a necessidade de algumas 

mudanças sociais, no entanto, não conseguem visualizar formas concretas para sua 

efetivação. De um modo geral, o grupo recorre a iniciativas individuais para a 

implementação de ações que levem à mudança, como, por exemplo, economia 

doméstica do uso da água, para combater a degradação ambiental. Ainda restringindo-se 

                                                 
3
 Designamos D. um dos sujeitos participante do grupo de discussão e das entrevistas individuais. 
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ao âmbito individual, R. tenta proteger as pessoas que estão ao seu redor e D. diz-se 

solidária. 

As possibilidades de transformação social são, ainda, legadas a uma entidade 

abstrata, como o Estado ou políticos. R. deposita na implementação de um regime 

ditatorial a possibilidade de resgatar a tradição e, assim, modificar o mundo em que 

vivemos. D. em alguns momentos atribui a um ser abstrato e sobrenatural a única 

possibilidade de transformação da realidade. Nessa situação o homem não é visto como 

agente sobre o meio em que vive e o mundo parece ser regido por leis criadas por uma 

instituição abstrata ou sobrenatural que independem da ação humana.  Desconsidera-se, 

portanto, a relação dialética de determinação homem-mundo. Ao permanecerem nas 

iniciativas individuais ou delegarem essa responsabilidade a entidades abstratas ou 

sobrenaturais, as soluções pensadas não abrangem os vários determinantes para a 

constituição da atual realidade e, consequentemente, os para a sua transformação.  

Dessa forma, não aparecem na discussão dos sujeitos elementos que vão além da 

aparência dos problemas, que revelem suas contradições. A absolutização dessa crença 

favorece a alienação da vida cotidiana, visto que os homens assumem como naturais e 

imutáveis situações que poderiam ser transformadas pelas suas ações. A mudança 

também é vista como um processo linear e sem contradições, de modo que o novo não 

pode coexistir com o já existente, assim como o já existente não pode gestar o novo. 

Sendo assim, a melhor solução identificada pelo grupo para resolver os problemas 

sociais seria “acabar com o mundo e começar tudo de novo”.  

Essa percepção de que deveriam existir mudanças, mas, que na prática, 

dificilmente se efetivam, deve-se a subjetividades que estão sendo constituídas frente a 

condições sociais e econômicas, tanto as mais amplas, quanto as mais restritas, que 

impelem o indivíduo a atuar, predominantemente, no âmbito da particularidade, em 

busca da sobrevivência imediata. O indivíduo, ao focalizar suas energias para atender ao 

imediato, naturaliza a vida cotidiana, ou seja, perde a noção de processo, da construção 

histórica do presente e do futuro, não se percebendo parte integrante deste movimento 

de constituição da realidade. A manutenção das necessidades particulares, de que todos 
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os indivíduos são portadores, demanda grande parte das energias do homem, 

acarretando assim uma diminuição da reflexão sobre as consequências dos seus atos e 

sobre os valores adotados em suas ações. Isso gera uma moral alienada, ou seja, a 

interiorização de valores distintos, que coexistem harmonicamente, sem provocar 

conflitos e questionamentos no indivíduo. Nesse processo, em que a busca pela 

subsistência consome boa parte do tempo e das energias desse indivíduo, o grupo 

percebe o individualismo como a forma mais adequada para enfrentar essas condições 

adversas. Visando atender somente às necessidades particulares, o indivíduo orienta-se 

de modo cotidiano, em que a não-reflexão é característica principal, em situações em 

que se exige uma escolha consciente e a assunção das consequências das mesmas. A 

necessidade do “eu” sobrepõe-se à “consciência do nós”, sendo portanto, considerada 

válida a adoção de valores que aviltem uma coletividade, mas que ao mesmo tempo 

contribuam para a manutenção da sobrevivência do “„eu”.  

Ao orientarem-se mais sob a égide da particularidade, que da individualidade 

esses adolescentes produzem significações em que a democracia e os interesses de uma 

coletividade são valorados como ideais, porém não aconselháveis, visto que envolvem 

riscos das mais diversas naturezas, desde a perda de um emprego, até mesmo à perda da 

garantia da própria vida. Disso decorre o pouco interesse desses adolescentes pelo 

coletivo, pois aqueles que o fazem sofrem consequências negativas ao apresentarem 

comportamentos democráticos, pacificadores e engajados. R. relatou que ao posicionar-

se, no seu trabalho, em favor de uma amiga que estava sendo, injustamente, acusada, foi 

demitido. Assim, insere-se o medo nas significações sobre a realidade e torna-se o 

norteador das escolhas nos mais diversos âmbitos da vida dos adolescentes dessa 

pesquisa. Vale ressaltar que o medo está pautado numa situação cotidiana real, visto que 

essa violência não é uma possibilidade remota, mas parte integrante do cotidiano desses 

jovens. Cale destacar que até mesmo R., um dos únicos a pensar de forma diferenciada 

no que se refere a posicionar-se em favor de outra pessoa, também é afetado pelo 

sentimento de medo, pois apesar de exemplificar vários episódios em que se comportou 

em favor de outros, na situação em que o colega L, foi agredido por ser homossexual, 
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reconheceu não se posicionar em seu favor por temor. Isso remete-nos a pensar que o 

grupo aproxima-se mais do âmbito da particularidade, que do da individualidade, pois 

nessa disputa entre o “querer fazer”, o “poder fazer” e o “dever fazer”, na idealização 

predomina o “querer”, mas na prática prevalece o “poder”. 

Sabemos que as nossas condições são pouco favoráveis para a constituição do 

humano-genérico, como diz Singer (2005), antes de contribuir para alguma mudança, a 

juventude precisa ser ajudada. Contudo, diante das restrições, é possível e necessário 

que o indivíduo compreenda e se aproprie dos determinantes das situações coercitivas e 

opressoras e isso, de alguma forma, proporciona uma elevação da particularidade para a 

individualidade, embora em grau restrito. Frente a essas condições concretas de 

existência, o indivíduo, a fim de garantir a sobrevivência, tende a atuar mais no âmbito 

particular. Constituem-se, portanto, subjetividades em que a individualidade, ou seja, a 

busca pelos interesses coletivos mais amplos, tem pouco espaço de efetivação. Sendo 

assim, fomenta-se um terreno propício para a naturalização do humano e dos 

determinantes sociais, desconsiderando a historicidade envolvida nesse processo. Dessa 

forma, não nos surpreende que se observe no grupo a crença de que o individualismo é a 

melhor resposta, assim como, a de que o esforço próprio é capaz de garantir a ascensão 

social, ou ainda, a de que haverá uma “solução mágica”, independente da mobilização 

da sociedade.  

A família e os amigos são lembrados pelo grupo como determinantes de suas 

escolhas. A família é vista como uma instituição com grande força moralizadora, no 

sentido de ensinar o adequado cumprimento das regras sociais. Importante destacar que 

tanto D. quanto R. não atribuem a eleição de seus valores norteadores à família, mas 

gostariam de ter tido a instituição familiar como referência. D. fala que aprendeu com a 

família o básico, como dito anteriormente, princípios como não matar e não roubar. A 

adolescente julga que sua família é incapaz de oferecer orientações para sua vida, 

devido à suposta ignorância do pai e do isolamento social em que ele se coloca. R. disse 

que a família pouco contribuiu para o desenvolvimento de suas referências valorativas, 

restringindo-se lhe ensinar as regras para ser um bom menino. Identificamos que o 
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grupo tem um papel importante na constituição dos adolescentes da pesquisa, 

principalmente, no que se refere à adoção de valores e condutas distintos dos de suas 

famílias Os grupos de pares parecem ser determinantes na constituição da subjetividade 

de D., visto que a adolescente encontra nesses agrupamentos a possibilidade de 

diferenciar-se de seu pai. Para R. os grupos configuram-se em motivo, ou seja, são 

significados como sendo capazes de atender suas necessidades de ser protegido e de ser 

protetor.  

A significação da adolescência do grupo também traz em seu bojo a ideia de um 

homem naturalizado, que tem uma essência que o predestina a ser problemático nessa 

etapa do desenvolvimento, assim como, percebem o adolescente como um ser 

despreparado para assumir-se como protagonista social. D., fazendo menção a sua 

adolescência, diz que não foi uma jovem problemática e R. não viveu uma adolescência 

“normal” porque sempre foi “meio adulto para sua idade”. Apesar de D. e R. 

trabalharem, exercerem o direito ao voto na escolha de representantes políticos, de se 

engajarem em movimentos musicais e de realizarem diversas atividades consideradas do 

mundo adulto, a ideia de adolescência como despreparo persiste. 

Sobre o significado da adolescência para esse grupo, cabe ainda destacar que, 

concomitante à ideia de que a adolescência é um período de preparação para o exercício 

social está a de que, exatamente por isso, os adolescentes podem realizar ações de 

reivindicações de mudanças, visto que ainda não têm um status social valorizado a pôr 

em risco. Dessa forma, R. um dos únicos a apresentar algumas ações em favor de outro, 

disse que tem procurado aceitar as “coisas”  à medida em que está “crescendo”. Outro 

aspecto a ser destacado sobre a significação da adolescência nesse grupo é a percepção 

de que as gerações jovens passadas eram mais conscientes e participativas que as dos 

tempos atuais. D., por exemplo, tem como referências musicais apenas artistas de 

gerações passadas, considerando que apenas eles eram capazes de produzir boa música. 

R. lembra dos Caras pintadas como símbolo de contestação. Essa percepção é 

ideológica, pois alguns grupos minoritários de jovens do passado são tidos como 

expressão de toda uma geração. É igualmente ideológica ao transmitir a mensagem de 
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que, apesar de existir uma juventude contestadora, esta não é capaz de mobilizar 

mudanças efetivas, visto que se vive hoje num contexto social repleto de situações que 

necessitam ser modificadas. Isso reafirma a naturalização dos acontecimentos, das 

relações e das condições sociais, deixando implícita a ideia de que, independentemente 

da ação humana, o mundo seguirá um curso pré-determinado.   

Associada a essa concepção naturalizada de indivíduo, encontramos a crença 

numa concepção liberal de homem, a qual acredita que o oferecimento de oportunidades 

proporciona igualdade entre todos os indivíduos de uma sociedade, tornando-os, 

portanto, aptos para o sucesso. O estudo, nessa conjuntura, aparece vinculado a uma 

concepção liberal de homem, pois se constitui como a principal ferramenta para garantir 

a igualdade de oportunidades. Nesse contexto o desemprego é analisado como uma falta 

de competência individual e não como um problema social. Essa crença na falta de 

competência individual pode ser percebida, não apenas como uma inabilidade para 

exercer determinada função, mas, como aponta D., na incapacidade de escolher 

acertadamente uma profissão. Em ambos os casos persiste a ideia de que está no 

indivíduo a falha e não no social e reforça-se a crença de que o estudo e o esforço 

pessoal bastam para conquistar o almejado sucesso profissional.  

Disso decorre a confiança exagerada depositada na educação, que é vista como o 

grande instrumento para a ascensão pessoal. Visando ascender socialmente, por meio 

dos estudos, os jovens dessa pesquisa percebem o conhecimento escolar como um 

instrumento para obter um emprego. Dessa forma, o conhecimento é destituído de seu 

caráter mediador para uma ação mais consciente e efetiva no mundo.  R. relatou que 

apenas conseguiu entender a realidade política e econômica com uma professora de 

geografia, no entanto, esse entendimento se dissipou com a saída da professora. A 

compreensão do mundo declinou, mas as notas permaneceram altas. D. e R. esperam 

que o trabalho possibilite o financiamento da faculdade e depositam nele a satisfação da 

necessidade de independência.  

Apesar de depositarem tantas expectativas nos estudos, para a aquisição de um 

emprego e de uma condição social e econômica melhor, os sujeitos de nossa pesquisa 
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não se interessam pela escola. O objetivo escolar fica restrito a tirar notas boas, “passar 

de ano” e obter um diploma, acreditando serem estas as exigências para se conquistar 

um emprego.  Além disso, esperam que a educação seja a panaceia para os problemas 

sociais, demonstrando um otimismo exagerado nessa instituição, atribuindo-lhe poderes 

que não possui. Vale destacar que D. e R., assim como o demais adolescentes do grupo 

de discussão, não consideram que a escola tenha sido determinante no desenvolvimento 

de seus sistemas valorativos. D. e R., apesar de mencionarem professores que exerceram 

papel fundamental na constituição de subjetividades reflexivas, percebem que, de um 

modo geral, a escola não está preocupada com a formação de pessoas que compreendam 

e promovam questionamentos sobre a realidade em que estão inseridas. D. percebe a 

escola como um meio para aquisição de um trabalho, enquanto que para R. a escola é 

um local para fazer amizades e aprender alguns princípios de sociabilidade.  

Acreditamos que a escola possa dar inegáveis contribuições para a formação do 

indivíduo, no que tange à constituição de princípios éticos e morais, pois está inserida 

na cotidianidade, esfera em que prevalecem a mesmice e a não-reflexão, mas também 

onde circulam os afetos e as contradições. Essa contradição pode gestar a possibilidade 

de ações humanas inovadoras, assim como o questionamento que favorece a 

desnaturalização desse modo de relacionar-se na cotidianidade e, portanto, a elevação 

das ações para além dessa cotidianidade. No entanto, para esse grupo de adolescentes, a 

escola figura um papel secundário na constituição de valores orientadores da escolha 

moral.  Atribuímos isso à realidade específica da comunidade escolar em que estes 

jovens estão inseridos, que oferece poucos espaços de discussão e participação discente, 

assim como, privilegia métodos educacionais em que a reflexão é pouco exigida. Sendo 

assim, essa escola mais reproduz as situações cotidianas e os modelos de interação dessa 

esfera, do que favorece a criação de novas possibilidades de enfrentamento, menos 

cristalizadas e estereotipadas, que denotem uma suspensão da cotidianidade.   

Frente a situações de violência, miséria e descrença na possibilidade de um mundo 

melhor, a religiosidade surge como um elemento que ameniza o sofrimento. A 

religiosidade é um fator bastante importante na constituição das subjetividades dos 
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adolescentes da pesquisa. As igrejas são vistas como instituições de contestação dessa 

realidade cruel, devido aos princípios cristãos que veicula. Identificamos vários 

princípios religiosos nos relatos de D. e R., e muitos deles orientadores das suas 

escolhas; como não julgar o próximo e tratar o outro “como a ti mesmo”. Ou ainda, não 

tentar mudar aquilo que Deus criou.   

O prazer é outro orientador das escolhas, e estando no âmbito do particular, visto 

que nos remete ao imediato, ao “aqui-e-agora”, implica numa despreocupação com o 

depois, com as consequências. Pautar-se apenas pelo prazer, também favorece a 

instalação de uma alienação da moral, pois valores antagônicos podem ser assimilados 

sem que isso cause conflito ao indivíduo. Das entrevistas com D. e R. depreendemos 

que o prazer é preponderante em alguns processos decisórios, configurando-se como 

figura, enquanto que a razão parece ser o fundo. Enquanto D. escolhe os grupos de 

pares, fundamentando-se basicamente no prazer que eles lhe proporcionam, R. dirige 

grande parte de suas ações para garantir o bem-estar das outras pessoas, o que por sua 

vez, lhe traz muito prazer.  A orientação, pautando-se basicamente no prazer, aproxima-

se da concepção de que a criança tem uma natureza instintiva corruptível, pois não é 

guiada por sua razão e sim pelos sentidos. Sendo a adolescência o período 

imediatamente posterior ao da infância, pode significar que apresente, ainda, resquícios 

dessa natureza infantil.  

Apesar do prazer, na maioria das vezes, ser preponderante, não podemos deixar de 

mencionar que, tanto D., quanto R. percebem a importância do exercício da reflexão. 

Além disso, apontam situações em que a reflexão torna-se figura no processo decisório. 

Os dois adolescentes relataram que procuram ter vários pontos de vista acerca de 

determinadas situações, vislumbrando as várias possibilidades de ação. Importante 

destacar que a reflexão na vida de R., tem sofrido uma ressignificação, pois seu uso o 

tem afastado de seus pares, também tem impedido o estabelecimento de ações eficientes 

no cotidiano e desencadeado um tormento mental. Acreditamos que esse processo esteja 

intimamente relacionado ao meio em que R. está inserido, que favorece significações de 

que a reflexão é desnecessária e até, mesmo, prejudicial para sua vida.  
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Conclusão 

 

Ao término dessa pesquisa consideramos ser possível contribuir nos aspectos 

teórico e metodológico para posteriores produções de conhecimentos científicos. 

Acreditamos que, ao ampliar a compreensão do real, ou seja, ao produzir conhecimento 

fundamentado em categorias teóricas que possibilitam, não apenas descrever a 

realidade, mas principalmente explicá-la, seja possível proporcionar formas de 

intervenções mais efetivas, junto à população adolescente. Além disso, consideramos 

que esta pesquisa também possa fornecer contribuição metodológica, visto que as 

estratégias utilizadas nos grupos de discussão, associadas às entrevistas individuais, 

mostraram-se extremamente fecundas para estudar o fenômeno da subjetividade, em sua 

historicidade. Por meio dessa metodologia foi possível resgatar a gênese de algumas 

determinações das escolhas morais dos sujeitos pesquisados, transcendendo à aparência 

desse fenômeno psicológico, assim como, pudemos aproximarmo-nos de algumas zonas 

de sentido que, segundo González Rey (2005), são “espaços de inteligilibilidade que se 

produzem na pesquisa científica e não esgotam a questão que significam, senão que 

pelo contrário, abrem a possibilidade de seguir aprofundando um campo de construção 

teórica.” (p. 6.) Assim, ao produzirmos alguns espaços de inteligibilidade acerca da 

dimensão subjetiva da escolha moral na adolescência, articulando-os com a teoria, 

acreditamos que não finalizamos as múltiplas possibilidades desse estudo, no entanto, 

avançamos na produção de novos conhecimentos acerca dessa temática.   
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Não restam dúvidas que a autoridade docente nos dias de hoje vem sendo 

radicalmente deslocada, que professores não mais encontram apoio num passado 

supostamente estável para o exercício de seu governo e nem modos sacralizados 

institucionalmente para evitarem seu desamparo. Em nossos tempos, muitos docentes 

precisam fazer um esforço abissal para que seu lugar, sempre em risco de destituição, 

assegure-lhes alguma autoridade e disciplina. Há cotidianamente um exercício esmerado 

para restituir um lugar discursivo apagado por gestões institucionais vacilantes, por 

políticas públicas ensaístas, por condições de trabalho desmobilizadoras, como também, 

e sobretudo, pelo escárnio, apatia, confronto ou violência discente. Diante disso, muitos 

desdobram-se para estudar novas prescrições formativas e modalidades de 

planejamento; desenhar metodologias e estratégias de ensino menos tradicionais; buscar 

aquecer as aulas com novas tecnologias educacionais e novas “criações” dos tentáculos 

pedagógicos; bem como estabelecer práticas avaliativas menos ortodoxas, de acordo 

com alguma teoria efêmera, que contagia de tempos em tempos o meio educacional. 

Mas a realidade é precária. Alguns revelam dificuldades de manter a disciplina e uma 

rotina de trabalho que envolva seus alunos. Boa parte deles tende a transformar suas 

tarefas em meras repetições de períodos letivos em períodos letivos e, quando 

interrogados, não deixam de apontar para o que são levados em conseqüências de tal 

fenômeno: à “catatonia pedagógica”, ao “adoecimento mental”, à “síndrome de 

Burnout” (estado de exaustão prolongada e diminuição de interesse em relação ao 

trabalho, especialmente, ao trabalho docente), entre outros modos atuais do sintoma. 

Desmoralização, desrespeito, desvalorização são outros dos termos empregados 

pelos professores para caracterizarem esse fenômeno ou o que, de maneira geral, 
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passamos a denominar desautorização docente na contemporaneidade. Mas há de se 

perguntar se se sofre mesmo desautorização ou se a questão da autoridade está sendo 

radicalmente modificada em nossos tempos. É fato, porém, que a profissão docente foi 

acometida de considerável desgaste intelectual, cultural e econômico e que, no 

imaginário social, a saudosa noção de mestria, harmônica e sem conflito, cedeu lugar a 

um profissional sucumbido à massificação industrial, comunicacional e tecnológica de 

hoje. Professores vêm padecendo de um ostensivo desgaste de seu ofício: a 

depauperação das condições de trabalho, o pouco reconhecimento profissional, a 

sobrecarga de tarefas, a baixa remuneração percebida, a necessidade de multiplicar 

empregos para manutenção de despesas, a proletarização da profissão, a entropia 

política das estruturas e dos sistemas de ensino pelos quais são gestados. Além disso, há 

uma queixa recorrente: “Os alunos não querem saber de nada”. O desinteresse pelos 

estudos de boa parte do alunado é tido como mais uma das causas dessa suposta 

desautorização. O escárnio, a zombaria, o boicote e a apatia de muitos discente também 

vêm se juntar ao que se pode denominar sintoma educacional contemporâneo. 

 

De onde vem o professor urbano? 

 

Se o ofício de mestre parece vir de longa data, a profissão professor não excede a 

dois pares de século. O advento da modernidade trouxe em sua valise a necessidade de 

educar as massas, de fazer valer o projeto antropocêntrico, liberal e burguês de garantir 

o processo civilizador ao máximo de pessoas possíveis. Nesse ínterim, a partir do séc. 

XVI, as reformas religiosas, as ideias iluministas e as revoltas republicanas exerceram 

fundamental influência para a criação de ciências e profissões que disseminassem e 

levassem a cabo o projeto da mística modernizadora em contraste com os valores 

impingidos pelo antigo regime e pela ordem medieval. Voltarei a isso adiante. 

Mas, professores, onde recrutá-los? E, uma vez recrutados, como emprestar-lhes 

o sentido nostálgico de serem mestres do saber, quase transcendentes, e, ao mesmo 
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tempo, dar-lhes um sentido essencialmente terreno e proletarizado de um profissional 

que deve se incumbir de levar a boa nova do processo civilizador às massas?  

Definitivamente, uma sociedade agora de mortais deve produzir professores 

também mortais para uma massa de iguais. Em se tratando dos ideais modernos, não faz 

mais sentido buscar professores exclusivamente numa ordem transcendental, xamã ou 

maga; nem mesmo numa ordem filosófica helenista ou no budismo zen; tampouco em 

modelos sacerdotais e esclarecidos dos tempos medievais. O professor sim é um mestre, 

mas é um mestre encarnado. No sentido pedagógico restrito, ele é um profissional que 

se situa, no que concerne ao seu ofício, entre a proletarização e a autonomia. 

Na realidade, o advento da modernidade trouxe também às cidades a 

centralização da economia, da cultura e do poder. Professores se tornaram seus 

moradores e experimentaram, em certa conta, o deslocamento da autoridade junto à 

deposição do que os historiadores chamam de pais sociais ou daqueles que 

representavam a autoridade política stricto sensu.  

As escolas das cidades apareceram sob uma urgência do século XIX em criar um 

novo panorama social com ares republicanos e racionais. Surge, então, uma necessidade 

imediata de se regular as populações nômades, dissolutas, marginais e degeneradas que 

coabitam as cidades no que concerne aos seus espaços suburbanos e favelizados. A 

condição moral e intelectual desses citadinos pobres, bem como a condição de miséria 

indiferenciada, passam a compor o quadro de preocupações das mais variadas facções 

político-sociais, como as conservadoras, as liberais, as socialistas ou as utilitaristas.  

A educação barata representa em si parte da solução desse problema. Introduz-

se, pois, uma maquinaria pedagógica com fins de normalização desse quadro novo e 

complexo. Através da escola viu-se a possibilidade de moldar cientificamente hábitos 

morais e produzir uma sociedade cada vez mais disciplinada e civilizada. Não é difícil 

imaginar que tal empreendimento só poderia ser levado a cabo mediante aplicação de 
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técnicas panópticas
2
 polivalentes, baseadas num sistema de vigilância, prêmios e 

castigos.  

É necessário pensarmos o quanto a função docente capitulou os ideais mais 

tradicionais de mestria. Os mestres-escolas passaram cada vez mais a habitar as 

organizações destinadas ao ensino. Para isso, as inspeções governamentais e as 

sociedades beneficentes, paulatinamente, mostraram-se preocupadas com a índole e a 

preparação do bom professor, mas, evidentemente, às expensas do brio e do código 

moral. A criação de um novo espaço donde o professor poderia transmitir valores éticos 

às crianças das classes trabalhadoras era um elemento central desse juízo moderno. 

Desde o início a formação docente ocupou-se, sobretudo, dos fundamentos ético-

morais, que se ordenam através dos atos que infundem condutas e controlam a 

disciplina. As considerações sobre os conteúdos curriculares sempre foram secundárias. 

Era importante assegurar uma imagem do professor como moralmente imaculada e, 

igualmente, irresistível, cuja atração magnética transformaria os infantes das classes 

trabalhadoras e dos que se encontravam à margem da sociedade em sujeitos éticos 

dispostos a responder de maneira adequada à ordem vigente. Mesmo que algo da alma 

da mestria pré-moderna e do início do Renascimento, fundamentada na erudição e no 

rigor, seja ainda mantido, sua função passa agora a albergar um certo adestramento 

mecânico e uma instrução quase monástica. A moral, que talvez fosse antes o pano de 

fundo da erudição e da experiência, ganha de vez centralidade.  

Os séculos XIX e XX presenciaram o crescimento do número de 

estabelecimento de ensino, resultando também na multiplicação do número de 

professores para atender a essa demanda aumentada. Desde esses tempos, os mestres 

deixaram de ser, exclusivamente, os fidalgos – os filhos de algo ou os filhos das 

famílias nobres –, e passaram a proceder de ordens sociais menos legítimas. A classe 

trabalhadora também passou a produzir mestres. Eles descendem, igualmente, dos 
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ver, p.e., A verdade e as formas jurídicas, 1973, em especial, as aulas IV e V. 
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pequenos comerciantes, dos operários industriais, dos ambulantes e de tantos outros que 

compõem as massas. Ora, uma vez originando-se das esferas mais “humildes” da 

população, esses novos mestres comuns receberam e recebem atenção minuciosa por 

parte dos agentes formadores, escolas normais e universidades, para que se garantam os 

requisitos civilizadamente essenciais ao exercício do magistério.  

Essas escolas e centros formadores são estabelecidos visando observar, entre 

outras coisas, o rigor da formação docente, sua correção moral e sua obediência às 

estruturas de supervisão e à máquina pedagógica. Os aspirantes a mestres têm de se 

imputar uma disciplina sacerdotal; têm de se submeter a uma verdadeira técnica de 

confessionário; além de serem, periodicamente, examinados quanto às suas capacidades 

intelectuais. Como um noviço, o futuro professor admite esse “princípio religioso” do 

seu ofício. Assim, os vícios corrosivos do intelecto, a arrogância de espírito e a 

degeneração cedem lugar às virtudes da moralidade e da humildade. A inculcação de 

um determinado governo de seu corpo e de suas vontades, seguindo pressupostos de 

técnicas de auto-regulação, superam, notadamente, a própria formação intelectual dos 

aspirantes ao ensino.  

Entretanto, esse quadro vem se mantendo pouco estável. A “fabricação” de 

professores, assim como a de massas controladas, gera resistências e subversões. A 

superação de problemas concretos, a tomada de decisões efetivas e in loco, a invenção 

de surpresas no cotidiano diante do desinteresse ou da insurreição de algum aluno, 

enfim, o ato forjado nas condições de incerteza favorecem o surgimento de uma feição 

da função docente que não estava prescrita. Tal feição faz do professor uma figura 

suspeita a se exercer sobre ele, continuamente, uma tecnologia examinadora, capaz de 

estabelecer uma utopia disciplinar e moral. Através da constituição da mestria, ao longo 

de toda existência humana, desde o tempo xamã à nossa era moderna, pode-se seguir a 

linha da transformação das próprias tecnologias morais que, na verdade, parecem pouco 

controlar o que de novo o ato docente inocula. 

Da filosofia à história, da antropologia à psicanálise, muitos são os estudos que 

registram uma unissonância. O professor parece se situar entre uma moral 
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disciplinadora imposta pelos tempos modernos e uma insurreição de atos subversivos 

ditada pela contemporaneidade. Ambas o aturdem. Cada vez mais, ele conhece com isso 

o peso de seu destino mortal na experiência cotidiana, ao mesmo tempo em que precisa 

restaurar a si o valor disciplinar de uma tradição que requer de si magnificência e 

exemplo a seguir. Em outros termos: de um lado, sua função professoral não o 

diferencia dos demais irmãos de uma sociedade republicana de iguais – iguais em sua 

condição de insuficientes, mortais e precários –; do outro, o professor necessita 

descolar-se da massa fraterna, diferenciar-se dela e bancar-se imaculado, modelar e 

exemplo de grandeza para a imberbe geração que a ele se subordina.  

Ironia do destino: um professor de hoje, geralmente, tem sua origem nas classes 

populares, foi criado neste meio e, à custa de esforço ou acaso, submetendo-se aos 

modos ora mais sutis ora mais explícitos de vigilância moral e intelectual das agências 

formadoras, conseguiu se licenciar como docente. Deve, portanto, exercer este ofício de 

maneira imaculada e fascinante, ser exemplo a seguir. Em regra, passam a ministrar 

aulas em escolas de classes populares, quando não o fazem em escolas de sua própria 

comunidade de origem. Encontra-se, pois, entre iguais. Conhece em geral os alunos, 

suas famílias, o que fazem, por onde andam, os delitos, os desvios, os comportamentos, 

os hábitos. Da mesma forma, as famílias da comunidade, os alunos, os moradores o 

conhecem, sabem igualmente de seus hábitos, desvios, intimidades. Ora, como manter 

entre os seus iguais um certo tipo de autoridade, baseada num padrão de conduta moral 

e fascinante? Como manter uma diferença exemplar num ambiente que preserva pouco 

sua intimidade? Em outros termos, como o professor em nossa contemporaneidade deve 

fazer valer o apagamento da diferença e, ao mesmo tempo, fazer valer a restauração da 

autoridade, que a maquinaria pedagógica trata de inculcar? 

A mística modernizadora parece errar a mão quando insiste em igualar ou apagar 

tanto possível as diferenças, por exemplo, entre professores e alunos. É evidente que um 

nivelamento como esse só pode se consumar às custas de um rebaixamento da 

autoridade docente. E isso lhe é um golpe, pois o professor atormenta-se num calvário 

de ser magnificente e mortal ao mesmo tempo.  
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A pedagogia, ciência racional, própria do iluminismo ocidental, surge contra os 

antigos modos de pensar, de querer e de viver da sociedade dos tempos medievais, do 

antigo regime e das culturas não-ocidentais. Através da promoção de condutas 

padronizadas, previsíveis e programáveis, a pedagogia torna-se uma das mais fortes 

ilusões da mística moderna. Para isso, ela exclui certos conhecimentos, faz uso do juízo 

moral para concebê-los, privilegia alguns modos de transmissão de saber ou de 

apropriação da experiência, em favor de representações coletivas e de idéias dominantes 

tão ao sabor da história. A seu modo, de acordo com as tendências da boa hora, o 

discurso pedagógico exprime as relações de força e os conflitos que agitam o corpo 

social. Não existe, então, nenhuma razão para as instituições pedagógicas decidirem 

fazer prevalecer a reflexão científica sobre qualquer outro modo de iniciação. Na 

realidade, para exercer seu ofício, o professor não precisa mais, como se imaginou 

outrora, deitar a mão no aprofundamento filosófico, no saber científico, no 

entendimento das questões religiosas, tampouco na experiência estética. Ele talvez tenha 

se tornado um mero e geral conhecedor das coisas, pouco destro e muito superficial em 

lidar com o conhecimento e com a experiência. Isso lhe deixa apenas a um passo adiante 

daqueles para os quais destina seu ensino. 

Uma ciência do ensino em geral, como pretendeu ser a pedagogia moderna, 

contribui pouco para que professores aprofundem seus conhecimentos e senso estético. 

Ao contrário, seguindo a inspiração republicana de igualdade e liberdade, ela visa abafar 

as diferenças em prol de um mundo de iguais. Professores e alunos são vistos, cada vez 

mais, como semelhantes, irmanados quase que na mesma condição. Há de se notar, por 

exemplo, o quanto professores de hoje são chamados, sob diversas circunstâncias, de 

“orientadores”, “facilitadores”, “instrutores”, “tutores”, “mediadores”, entre outros 

termos que parecem querer docilizar uma diferença que está posta na origem: a 

diferença entre mestre e não-mestre.  

– “Turma, eu sou apenas mais um entre vocês! É assim que quero que vocês me 

vejam.” Ao dizer isso, um professor sela o destino ao qual foi induzido pela mística 

modernizadora de sermos todos iguais. Mas não sem um preço. Tal ato não deixa de 
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desembocar num certo cinismo social, pois, quando evocados, os professores devem se 

apresentar como autoridade, mas, se assim o fazem, correm o risco de sofrerem 

escárnio, confronto e oposição. As teorias pedagógicas, ao contribuírem para colocar em 

suspensão parte da autoridade docente, parecem tê-lo abandonado, como também seus 

alunos, à sua própria sorte. Se fizerem bem esse exercício e se souberem desviar do 

cinismo lançado contra si, enfim, se puderem driblar a atual crise política de autoridade, 

é possível que possam alongar sua sobrevida por um tempo maior que o insuficiente. 

Porém, isso não os tira propriamente da precariedade do seu cotidiano. Nem mesmo 

uma esmerada formação pode ser tida como garantia de alguma redenção. 

 

Autoridade e modernidade 

 

Devemos entender as forças que provocam esse quadro: a “fabricação” pela 

época moderna do discurso pedagógico que acelera essa dramática, lança cada mestre à 

solidão de seus próprios recursos e corrobora o esvaziamento do debate político do 

trabalho docente. Em outras palavras, o mundo republicano – o mundo dos 

supostamente iguais e livres – nivela mestres e não-mestres, tomando-os como iguais. 

Tal fato os joga, de chofre, num declínio político da autoridade, causa fundamental da 

crise educacional de nossos tempos. Sobre isso, as admoestações de Nietzsche e Freud 

nos orientam. Na mística modernizadora, marcada pelos ideais iluministas e revoltas 

republicanas, tanto Deus, como concebido pelos tempos medievais, quanto o Pai, seu 

maior representante e legislador, já não são reconhecidos como tais. Nietzsche, por 

exemplo, é quem genial e sinteticamente nos anuncia através de seu Assim falou 

Zaratustra: “Deus morreu”. Não há modo mais axiomático de condensar os passos do 

homem moderno. Desse mesmo modo, com base numa mitologia científica forjada por 

si próprio, Freud, em Totem e tabu, cria uma complexa metáfora para dizer que numa 

cultura humana, uma cultura de irmãos, o Pai como tal só o é morto; ou seja, a 

fraternidade, um dos emblemas da modernidade, só pode ser conquistada e levada a 

cabo numa sociedade de iguais ou numa sociedade em que o Pai deve ser tão somente 
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uma exceção, um lugar vazio lembrado e reverenciado por todos. Então, se as “mortes” 

de Pai e de Deus forem uma máxima de nossos tempos, será necessário estabelecermos 

novas formas de vínculo social para que algo da autoridade política do professor seja 

restituída ou que, uma vez deslocada, seja reconsiderada na experiência. 

Esmiucemos isso: a falência das instituições sociais, o aumento da violência e 

criminalidade urbanas, a perplexidade de projetos educacionais ante a diversidade 

cultural, entre tantos problemas contemporâneos, em regra, vêm associados a uma crise 

de autoridade, a um declínio dos valores tradicionais e a uma deposição da sociedade 

eminentemente patriarcal. Tais questões ganharam bastante centralidade em nossos 

tempos. Há de se reconhecer que, mesmo sob revés, a autoridade é tida como um pilar e 

um símbolo político-social da civilização que nos acolhe. Ela se encontra por si 

desgastada, erodida e desafiada. Podemos suspeitar que a crise de natureza política do 

mundo atual consiste também, e fundamentalmente, numa crise da autoridade. Uma 

sociedade até então regida pelo pater ou por Deus assiste hoje ao solapamento das 

fundações políticas e das instituições sociais. Mas trata-se de uma questão ambígua. Se 

as revoluções da época moderna, a exemplo da francesa, da inglesa, da norte-americana 

e, no Brasil, da conjuração mineira, significaram ou defenderam uma ruptura radical 

com os modos de vida que as antecederam, elas também não deixaram de ser 

gigantescas tentativas de reparação. De um lado, elas propiciaram a efetivação na vida 

comum das ideias que emergiam à época: razão, direitos do homem, igualdade, 

liberdade, mobilidade social, república, fim da escravidão etc.; por outro, elas buscaram 

renovar o fio rompido da tradição, restaurando tais instituições mediante a fundação de 

novos organismos políticos, mas assegurando que esses organismos mantivessem algo 

de deífico e paterno. Em outras palavras: depusemos um deus abstrato e edificamos o 

Deus-Estado; afrouxamos o poder do pai e entronizamos o Pai-Razão. Isso parece se 

opor ao hábito intelectual que advoga em favor do declínio de uma sociedade 

eminentemente paterna e divina e da ascensão de outra, agora, regida pela confraria de 

irmãos. 
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Ora, por mais que rompêssemos com os princípios do antigo regime ou de uma 

sociedade pré-moderna, absolutista, temerosa a Deus e obediente ao Pai, não deixamos 

de ser ainda marcados por evidentes indícios de uma Vatersehnsucht (nostalgia do pai) 

– Freud (1913) –, que entendem a civilização humana instaurada sob a sombra do Pai e 

de Deus. Isso ocorre, deve-se dizer, mesmo sob princípios republicanos de uma ética 

fraterna. Não há dúvida que essa ética acaba por explorar esse lugar vazio do Pai e de 

Deus – ponto fundamental para se conceber o homem moderno –, mas acaba por 

também arrastar consigo, água abaixo, o lugar da Lei, do Estado e de toda instituição 

social, que, de alguma forma, se alimentam dos valores simbólicos extraídos do Pai e de 

Deus. Se tais valores – um tanto sólidos, simbolicamente – foram pulverizados e 

esgarçados nos dias de hoje, a noção de autoridade, que neles se assenta, também. 

Em nossa sociedade as imagos do Pai e de Deus tornaram-se cada vez mais 

desnaturalizadas, afrouxadas e divididas, mas é ainda em nome deles que a nova ordem 

se institui. O Estado quis consolidar tal divisão, já que repartiu com os pais da realidade 

a responsabilidade pela educação dos infantes. Os gestos revolucionários que 

compuseram a virada moderna, de fins do século XVII ao início do XIX, nada mais 

fizeram do que civilizar a arbitrariedade paterna sobre os destinos dos filhos. A questão 

da universalização da escola e da nova ordem republicana, que a consagra como laica, 

gratuita e obrigatória, parece bastante emblemática. Se, em princípio, poderíamos 

pensar que se trata de um avanço claro e distinto, no sentido de uma deposição social da 

figura do pai, por outro lado, poderíamos admitir que a escola universal, como qualquer 

instituição, faz subtrair desde sempre algo da paternidade em nome de outra instância 

que a ultrapassa, Deus.  

O sacrifício bíblico de Abraão pode ser usado aqui como metáfora. A 

personagem das escrituras está disposta a sacrificar seu filho em nome de Deus. Isso 

historicamente parece ter sido uma prática comum do judaísmo arcaico, debatida e 

esclarecida por historiadores das religiões. Porém, acerca dessa passagem, estou mais 

afeito ao seu caráter de metáfora do que a especulações históricas, mesmo que se 

mostrem fundamentais. Tal sacrifício assinala o quanto a imagem do pai se enfraquece 
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enquanto a consistência simbólica do filho ganha força. Tudo isso em nome de uma 

instância divina que, ao final das contas, recupera a relação entre pai e filho, fazendo 

este ser grato ao primeiro por lhe poupar a vida. Ora, sabemos, no entanto, que o pai só 

o fez sendo uma vez ordenado, mas nem por isso perde ele todo o seu poder.  

A escola moderna pode ser pensada com base nisso. Há um isomorfismo no qual 

podemos fazer eqüivaler a passagem bíblica do mandato divino de sacrificar o filho e o 

ato de um pai entregar o seu filho aos cuidados da escola. Ao proceder assim, esse pai 

faz perpetuar um gesto que contém em si uma ambigüidade já assinalada: de um lado, 

ao entregar o filho à escola, ele enfraquece sua imagem ou seu poder imaginário, tendo, 

no fim das contas, como Abraão, não apenas seu filho vivo, mas, sobretudo, educado 

em seu nome. Por outro lado, a criança, ao entrar no universo escolar, substitui o 

romance familiar por uma narrativa pública e, dessa forma, sela duplamente o pacto 

fraterno que está na base da própria lei que tornou a instrução laica, gratuita e 

obrigatória. 

Então, em vez de afirmar, em consonância com grande parte dos pensadores 

sociais, que a modernidade comprometeu alguma consistência simbólica do pai, que fez 

declinar os valores divinos em nome da ascensão de uma sociedade fraterna, “talvez 

caiba dizer que, ao contrário, a modernidade elevou o pai a um nível superior de 

espiritualidade, ao ponto tal de reforçar a potestade do reconhecimento simbólico, 

colocando o laço filial ao abrigo da arbitrariedade das vontades” (Lajonquière, 2000, p. 

56-57). 

Sobre a questão peculiar do pai na modernidade, que está intimamente ligado à 

questão do mestre e do professor, há ainda algo específico que convém examinar. 

Muitos autores debruçaram-se sobre essa causa. Freud não fez diferente. Desde o 

período que entremeou as grandes guerras, ele já se inquietava com a problemática 

moderna do declínio da imago paterna, que não deixa de ser, ao lado dos estudos sobre 

histeria e das concepções sobre sexualidade, um dos pilares da invenção da psicanálise. 

Podemos encontrar a mesma inquietação em historiadores e sociólogos, ainda que não 

em conteúdo e extensão. Há mais de um século, eles predizem o quanto a sociedade 
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industrial de massa é caracterizada pelo declínio de uma sociedade eminentemente 

patriarcal. É fato que a imagem do pai socialmente se modificou. O pater familias de 

outrora murchou e, com ele, sua autoridade – pelo menos assim reclamam os cientistas 

sociais. O pai da contemporaneidade parece ter cedido à mística modernizadora de 

dividir com o Estado a responsabilidade da educação dos infantes e dos jovens. Ele 

tornou-se, desse modo, o demissionário de uma autoridade unívoca em favor de uma 

autoridade dividida e coletivizada; a mesma que faz Dostoievski ter na relação paterna 

um fator decisivo que o divide entre a “autoridade do Estado” e a “crença em Deus” 

(Freud, 1928, p. 216). 

Nas sociedades tradicionais, pré-modernas, o pai assegurava a continuidade de 

sua linhagem, tendo, em regra, uma numerosa descendência. Além disso, ele era o pivô 

da passagem dos filhos do estado de pré-púbere ao estado de adulto; da vida privada à 

vida pública. Ele como tal era o senhor todo poderoso da palavra, sobre a qual se dava o 

fascínio da transmissão; o responsável pela progenitura e o negociador da economia de 

trocas e dos casamentos. Nisso a equação “ser homem é igual a ser pai” era 

relativamente estável. Contudo, na civilização industrial o pai tornou-se tecnicamente 

limitado à sua especialidade. O que ele tem de transmitir parece de bem pouco peso com 

relação ao que o infante deve receber do laço social. Ora, desde antes do nascimento e 

durante toda vida, tantos são os que se introduzem entre a criança e o pai, que colocam 

em questão o tecido homogêneo da imago paterna, porém não deixam sempre de fazê-lo 

em seu nome. 

Antes mesmo do advento do Estado moderno e do aparelho que o compõe, as 

universidades medievais já antecipavam esse desígnio. Elas se tornaram, precocemente, 

tanto ou mais responsáveis por extrair sujeitos de suas arbitrárias educações familiares 

em nome da produção de conhecimento e da história das idéias universais. O 

despotismo foi cedendo terreno ao poder popular; a razão celeste foi cedendo terreno à 

razão humana. Por sua vez, a imagem do pai, torpedeada e desacreditada, foi cedendo 

lugar a uma ordem dispersiva, que não mais a unificou à imagem de Deus e de mestre.  
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Essa disjunção nos atordoa. Hoje, alguns “pais sociais” até podem se fazer 

tirânicos e centralizadores, mas a queda não lhes tarda. Professores, por exemplo, como 

todos aqueles que exercem a função de autoridade, ou seja, que exercem o governo do 

corpo do outro, só o fazem às expensas do risco da impostura (Pereira, 2008). Sem 

eufemismo, autoridade e desmentido parecem estar intimamente ligados. O fato é que 

prática ou teoricamente não estamos mais em posição de saber o que é realmente a 

autoridade. Ela foi deslocada no mundo moderno e, junto dela, deslocou-se também os 

outros dois suportes de sustentação da humanidade ocidental: a religião e a tradição. 

A autoridade que perdemos no mundo moderno não é propriamente uma 

“autoridade em geral”, como diz Arendt (2002), mas uma forma bem específica, que 

fora válida em todo mundo ocidental durante longo período de tempo. Sua natureza é 

essencialmente política. A ascensão de movimentos dessa natureza e o desenvolvimento 

de novas formas totalitárias de governo foram fundamentais para uma quebra mais ou 

menos geral e dramática de todas as autoridades tradicionais. Isso se faz refletir até 

mesmo em relações pré-políticas, como a de professores e alunos, nas quais a 

autoridade, lato sensu, é aceita como necessidade natural. Nem mesmo o desamparo da 

criança, que precisa ser guiada e educada, como também a necessidade política de 

continuidade da civilização, que exige a presença de mestres, foram imperativos 

suficientes para conservar a autoridade em si. Sua perda é meramente a fase final, muito 

embora decisiva, de um processo que durante séculos a solapou. 

A educação moderna antes de ser uma solução à questão da crise do ocidente, 

isto é, da autoridade, da religião e da tradição, estabelece-se como um problema. Esse 

esvaziamento político faz o mundo ficar “fora do eixo”. Logo, estamos sempre 

educando para um mundo que está “fora do eixo” ou que para ele caminha. Trata-se de 

um mundo que se desgasta a olho nu. Nossas instituições e valores se alteram muito 

rapidamente, uma vez não podendo se regular segundo preceitos divinos ou paternos 

mais estáveis. O discurso pedagógico, mesmo sem poder assegurar, continua 

empunhando a bandeira de ser possível educar de modo a pôr ordens nas coisas. Para 

tanto, tal discurso, por sua natureza, não pode abrir mão nem da autoridade, nem da 
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tradição. Mas como fazê-lo se tanto uma quanto a outra encontram-se solapadas pelo 

ideário moderno? Como evocar a si a autoridade e a tradição se a civilização ocidental 

não se vê mais nem estruturada, nem mantida por ambas? 

 

O que fazer? 

 

Estamos diante de um impasse que o discurso pedagógico e a própria pedagogia 

– modo imediato de aplicação desse discurso – têm enfrentado do ponto de vista do 

fenômeno e o adiado do ponto de vista do debate político e intelectual. Há de se notar: a 

questão da autoridade política do professor, quando muito, recebe apenas reflexões 

superficiais e óbvias. A produção sobre esse tema, na maioria das vezes, circunscreve-se 

a aspectos metodológicos de como manter a autoridade dentro da sala de aula; a 

aspectos morais que se reduzem a “o professor deve ser capaz de manter-se firme diante 

dos alunos”; e a discussões rasas, repetidas de maneira irrefletida, sobre a necessidade 

de se diferenciar “autoridade” de “autoritarismo”. 

É fato que é exigido ao professor, deixado nesse caso à sua própria sorte, que ele 

se apresente na escola contemporânea como semblante de um lugar sublime, 

transcendente, moralmente ilibado, intelectual e esteticamente incorrigível, bem ao 

sabor da imagem que herdamos do que é ser um mestre verdadeiro. Ao mesmo tempo, é 

exigido que ele se apresente como mais um dos iguais, a ser colaborador eficiente para 

que o regime republicano funcione em sua plenitude. A abnegação, a devoção, o tom 

sacrificial e religioso – “da sagrada missão pedagógica” – foram até então, mesmo 

precariamente, capazes de equacionar essa ambigüidade, fazendo o professor ser ao 

mesmo tempo mestre, fundindo-o à ideia de Pai e Deus, e mundano, tornando-o um 

cidadão mortal e comum. Isso foi posto a nu na contemporaneidade. As relações e os 

valores foram esgarçados a ponto de o professor olhar-se no espelho e ver apenas uma 

imagem nostálgica do que ele nunca foi: nem o mestre, nem o cidadão comum. Mas a 

ordem pedagógica ainda não sabe disso e permanece exigindo-lhe abnegação, devoção e 

espírito democrático. Pode-se até mesmo fazer vista grossa a algum tolerável ímpeto 
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colérico, próprio do exercício, desde que seja assegurada sua dupla missão: sacrificial e 

republicana.  

Obviamente, as teorias didáticas, por sua própria natureza, desabonam qualquer 

prática de incivilidade vinda de professores. Mas é possível tacitamente tolerar algum 

infortúnio desarrazoado desde que os valores régios da ordem pedagógica sejam 

mantidos e até reforçados pela cólera de uns poucos. É extraordinário perceber como os 

ideais pedagógicos levam a todo custo docentes a tentarem abnegar-se de sua 

banalidade e elevar-se à semelhança do que é sagrado. Porém, trata-se mais de uma 

tentativa do que de uma conquista. Por mais que o discurso pedagógico incuta valores 

românticos à formação e ao exercício docente, conferindo aos seus profissionais as mais 

altas exigências de sublimação e de apoteose, todo esse esforço não conhece êxito 

razoável, quem dera absoluto. 

Como saída para esse impasse acerca do contemporâneo deslocamento da 

autoridade política do professor, talvez possamos ter uma prática em que o docente não 

se alongue interminavelmente no seu ato de mestria. É fato que, quando ele despolitiza a 

sua função ou quando ocupa quase fixo o lugar de todo-saber, ele tem de criar 

estratagemas para forjar, via espetáculo, uma onda quase acéfala de discípulos para que 

o cinismo, a apatia, o confronto não sejam lançados contra si. Entretanto, é fato também 

que a chamada pós-modernidade, por sua própria natureza desiludida e cínica, vem 

criando novos mestres menos “institucionalizados”, crônicos e perenes, ao mesmo 

tempo, mais pontuais, imediatos e provisórios. Docentes fixos em condutas e saberes 

que não se alteram com o passar dos anos produzem os efeitos do saldo cínico.  

No que concerne à experiência, por que numa mesma disciplina, no decorrer de 

um mesmo período letivo, não se pode ter vários professores, cada um ministrando o 

saber com o qual mais se identifica, sobre o qual deseja transmitir e através do qual 

recupera alguma autoridade erodida? Porque, ao invés de ter de dominar um conteúdo 

extenso, ser vigiado para que tal conteúdo seja transmitido sob criteriosa ordem moral, o 

professor possa fazer do caráter provisório de sua função o imperativo ético de seu 

exercício? 
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Escolas menores, disciplinas plurais, organismos mais artesanais, menos 

complexos e mais horizontais, talvez sejam mais favoráveis à face do que denomino de 

“mestre provisório” (Pereira, 2008). Definitivamente, temos de entender que, cada vez 

mais, o vínculo social característico das sociedades ocidentais contemporâneas é 

horizontal. A própria transmissão de saber obedece a essa configuração, que desconhece 

cada vez mais a submissão voluntária aos discursos de autoridade – sempre relativizada 

pela própria multiplicidade de enunciados de saber. Até que ponto necessitaremos de 

professores perpétuos, mestres verdadeiros, situados verticalmente no topo da hierarquia 

e senhores do todo-saber? E, sob a face da resistência, até que ponto esses mesmos 

professores terão de ser desautorizados politicamente ao serem emparelhados ao vazio-

de-saber? 

Proponho que o ato de ensinar seja muito mais provisório do que absoluto, mais 

contingente do que necessário, mais circunstancial do que planejado. Aquele que ensina 

deve salvar nossa capacidade humana de pensar, de produzir saberes, não tanto com 

base nas boas técnicas pedagógicas, que inflacionam mais frustrações do que 

conquistas, mas muito mais com base na sua experiência e arte de viver. São elas que 

restituem a memória, as escolhas, a lei e induzem aos desejos. A autoridade política do 

professor está não em se fazer como aquele que detém o saber categórico, o código 

inviolável de uma moral, mas como aquele que ativa o desejo de saber por também 

desejá-lo; é a sua estilística. Isso produz pensamento. De outro modo, se o mestre se põe 

como o grande sabedor, como o condutor de massas acéfalas, o que ele produz é o vazio 

do saber pelo silêncio do desejo. Diferentemente do passado, que estabeleceu 

referências externas e transcendentes, hoje nossas referências são mais terrenas, por 

isso, mais circunstanciais e provisórias. Ainda assim, devem ser sempre evocadas, para 

que alunos sejam provocados a estabelecerem as suas próprias, a manterem-se curiosos, 

a intuírem e experimentarem.  

Situar-se como provisório talvez seja assentir com um lugar intermediário de 

poder, de passagem, segundo o qual não se exige nem tanto o nada saber, sendo 

cúmplice de uma debilidade, nem tanto o tudo saber, expressão de uma arrogância. Não 
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se trata de ponto de equilíbrio ou de harmonia, como se a mestria pudesse um dia chegar 

à condição paradisíaca e não-castrada de um céu idealizado, mas apenas de admitir que 

um professor nunca é o derradeiro, ele é apenas uma passagem, uma dobradiça, através 

da qual se abre a janela a incitar os tantos conduzidos à travessia. 
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O fracasso escolar brasileiro possui diversas facetas. No que se refere à leitura – 

instrumento fundamental de acesso à cultura formal, a ponto de confundir-se com o 

próprio objetivo da escolarização – os diversos níveis de ensino impõe sucessivos e 

progressivamente maiores obstáculos a serem vencidos pelo aluno. Ao contrário do que 

usualmente se supõe, contudo, o prejuízo gerado com o impedimento do acesso à leitura 

e à escrita nos primeiros níveis de ensino não pode ser reposto. O aprendizado humano 

possui, sim, uma dimensão temporal, que não pode ser confundida com o tempo do 

trabalho, transmutado no valor que se deseja incutir ao ser em formação, atropelando 

crianças em compromissos inúmeros a furtar-lhes a experiência e os prazeres da 

infância. A questão é outra: trata-se de fornecer à criança instrumentos para seu 

desenvolvimento. Se diante de um fracasso escolar acumulado, faz-se mais do que 

necessária a existência de um programa sério de educação de jovens e adultos, por 

exemplo, por outro lado é preciso insistir, no caso da leitura, que o tempo perdido pelo 

aluno em bancos escolares mal propostos não pode ser recuperado a posteriori com 

programas de aceleração. A exclusão que se processa no interior da escola rouba tempo 

dos alunos, e importa consequências diversas. Uma delas, frequentemente relegada, 

envolve o fato de que a crescente especialização no mundo do trabalho tem feito 

encolher cada vez mais o espaço dedicado a uma educação humanista, ampla e genérica, 

empurrada para as primeiras fases do percurso escolar. Justamente a formação que tem 

por escopo fornir o sujeito com elementos para sua constituição subjetiva. É importante 

apontar para a contradição pedagógica de se relegar a formação genérica às fases 

iniciais, mas merece grave destaque o fato de que é justamente aí, no início do processo 
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de escolarização, que se localizam os maiores gargalos da educação brasileira, com 

evidente e gritante prejuízo para a capacidade do sujeito vir a apropriar-se do 

conhecimento coletivamente construído, e assim construir sua própria participação no 

mundo. 

A invenção da escrita e posteriormente a difusão do livro constituíram elementos 

absolutamente fundamentais para o desenvolvimento da humanidade de um modo geral, 

possibilitando ao homem alargar incrivelmente sua capacidade mnemônica e de 

comunicação. Com o livro, tornou-se possível a promoção de um círculo de 

acumulação/disseminação do conhecimento dantes inimaginado: o homem passou a 

acessar e manipular uma quantidade de dados que nem mesmo a massificação dos 

meios modernos de comunicação oral e televisiva puderam superar. A própria idéia – 

bastante recente – de começarmos a pensar em uma história da leitura ao invés de 

pensarmos em uma história da filosofia ou do conhecimento em si, ou da ciência, ou da 

literatura, como objetos estanques providos de uma realidade destacada da vida 

cotidiana das pessoas, aproxima-nos do fato de que a humanidade não poderia ter 

construído uma milionésima parte do que realizou até o presente sem a trajetória nada 

linear de homens que acessaram livros, os leram, reelaboraram, e a partir deles 

discutiram e por sua vez também escreveram. Enquanto povo, ao impedirmos o acesso 

do aluno à leitura em seus diversos níveis, impedimos não apenas o acesso do indivíduo 

à cultura formal, mas decretamos nossa incapacidade coletiva de criar alternativas para 

a vida dentro de nosso contexto. Condenados à repetição de trilhas infinitas vezes 

percorridas, acabamos obrigados a importar não apenas tecnologia externa, mas também 

sentidos fora de lugar: a vida de cada um de nós explicada em um quadro emoldurado 

fora de nossa história, e a partir de uma perspectiva exclusivamente outrem. Sob um 

ponto de vista econômico, perpetua-se o ciclo de exclusão, enquanto do ponto de vista 

cultural permanecemos consumidores, quando muito de bons artigos, ainda que 

antropófagos. 

Trazer esta questão para o campo da Psicologia faz-se relevante na medida em 

que a cultura está absolutamente entrelaçada à subjetividade. Necessário dizer, porém, 



 

 

 

que esta relação, por príncípio, apresenta contornos absolutamente variados, e que a 

concepção de cultura e também de subjetividade aí envolvidas nos portarão a caminhos 

bastante diversos de reflexão. Faço um exemplo: a associação entre desenvolvimento 

psicossexual e cognitivo e o potencial de criação artística do sujeito é tomada como fato 

inexorável no caso dos testes projetivos; entretanto, que critérios são utilizados 

atualmente para avaliar a qualidade de um desenho, e consequentemente a capacidade 

do sujeito de fazer uso das técnicas empregadas em sua produção? Até que ponto os 

psicólogos têm clareza desta correlação? Ou ainda, quando uma pessoa atribui 

significado a uma figura, faz desta figura um símbolo, que aspectos estão envolvidos 

nesta representação, e a partir de que ponto de vista a analisamos? Até que ponto esta 

técnica de interpretação é válida em diferentes contextos históricos, sociais e culturais? 

No caso da leitura, estas questões não se apresentam tão evidentes num primeiro 

olhar. Isto porque tendemos a avaliar a habilidade de leitura como a capacidade de uma 

pessoa em compreender e reproduzir conteúdos dispostos em um texto escrito, em um 

sentido único, do texto para o leitor, tomando-se por parâmetro a capacidade do leitor 

em aproximar-se no maior grau possível de uma outra leitura externa tida por completa 

e ideal. No caso do aluno em sala de aula, a leitura afirmada correta será aquela do 

professor, ou, em última instância, do próprio psicólogo. Daí uma primeira questão que 

pode soar excessivamente relativista quando olhamos de dentro da escola, mas que vem 

movimentando, há alguns anos, discussões inflamadas entre psicólogos, filósofos, 

sociólogos e críticos literários: é possível sustentar a existência de uma leitura absoluta 

do texto escrito? 

Até a década de 1960 essa questão simplesmente não se colocava. Os debates 

estéticos em literatura se concentravam nos aspectos relacionados à produção da obra 

literária. Enquanto os formalistas se dedicavam principalmente à compreensão dos 

mecanismos textuais que conferiam plasticidade à obra de arte, marxistas e 

estruturalistas procuravam compreender as condições sociais, culturais (incluindo 

linguistiscas) e econômicas que permitiram o aparecimento da obra dentro de um dado 

contexto ou estrutura. Com seu crescimento enquanto disciplina, a Psicologia, 



 

 

 

sobretudo a partir do início do século XX, também começará a seguir o boom da crítica 

literária imanentista. Sem dúvida Freud, dentre outras figuras de destaque, deu um passo 

relevante nesse sentido, na medida em que passará a utilizar conceitos da Psicanálise 

para encontrar no texto expressões do não dito pelo autor, isto é, aspectos do 

inconscientes envolvidos na elaboração do texto que não aparecem de forma explícita 

na obra, mas que poderiam ser interpretados por aquele que lê. Muitos de seus textos 

caminharão nessa direção, desde Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen até Moisés e o 

Monoteísmo, além da própria idéia original do complexo de Édipo como interpretação 

da tragédia de Sófocles. Contudo, a fortuna da psicanálise como instrumento de crítica 

literária tornou-se alvo de fortes ataques, sobretudo a partir da metade do século XX, 

quando passa-se a considerar uma crítica psicanalítica da obra literária infrutífera, desde 

que suas conclusões não ultrapassavam a afirmação de seus próprios postulados. Tal 

crítica ganha notável expressão com os trabalhos de Roland Barthes (Barthes, 1969), e 

seu destaque para a fato de que o texto literário reporta-se a um leitor imaginado, não 

sendo portanto possível uma crítica literária encerrada na relação texto-autor. A obra de 

arte é autônoma em relação àquele que escreve. Se a filologia tradicional, afirma 

Barthes, há por função fixar o senso literal de um enunciado, sem apresentar nenhuma 

ligação com seus sentidos secundários: 

R. Jakobson insistia sobre a ambiguidade constitutiva da 

mensagem poética (literária); isto significa que esta 

ambiguidade não depende de uma idéia estética sobre a 

"liberdade" da interpretação (...): a língua simbólica à qual 

pertence a obra literária é, por estrutura, uma língua plural, o 

código é feito em modo tal que cada palavra (cada obra) 

deste gerada há mais de um sentido. (Barthes, 1969, p.46) 

 

Sob esta perspectiva, a tentativa de interpretar a obra por meio da biografia do 

autor não contribuiria para a compreensão da obra. Não apenas a psicanálise, mas 

também outras teorias psi empregadas na análise do texto literário passam a ser vistas 

como "psicologismo", de frágeis pressupostos naturalistas. Tais assertivas não encerram 



 

 

 

o debate sobre a relação entre Psicologia e Literatura, que, contudo, não 

desenvolveremos aqui, tendo em vista os fins desta breve exposição. 

A partir dos anos 1950, os diálogos entre Psicologia e teoria literária ganham 

fòlego nos Estados Unidos, por meio da Reader-Response-Criticism. Tal movimento 

despontava na esteira de uma mudança de foco da crítica de arte, que se deslocava da 

produção em direção à recepção da obra literária. A nova perspectiva vinha ao encontro 

de uma tendência em curso principalmente na Sociologia, destinada a avaliar o consumo 

e a formação de público a partir do impacto do rádio e do cinema – contra a qual se 

voltaram os esforços de Theodor Adorno de 1938 a 1941, em suas pesquisa sobre o 

rádio e a música popular que o conduziram à formulação do conceito de indústria 

cultural (Carone, 2003) – estudos relevantes para a compreensão da leitura a partir do 

uso das media nas sociedades modernas. 

Dentro à Reader-Response Criticism, autores como Stanley Fish e Norman 

Holland passarão a afirmar que um texto não possui um significado ou valor em si 

mesmo: adquire sentido apenas no momento em que é lido. A leitura torna-se ela 

mesma uma performance, e o caráter de um texto virá analisado em função de critérios 

subjetivos do leitor. O contexto em que a obra é recebida passa a merecer destaque, o 

que inclui a história de vida do sujeito e seus caminhos de leitura, relacionados por sua 

vez, em comunidades determinadas de leitores (Fish, 1987). 

No campo estrito da teoria literária, desponta aquela que ficou conhecida como a 

escola de Constança, baseada em um tripé crítico que envolve: a) a denúncia de um 

modelo positivista de história refletido sob a caricatural idéia de compêndios nacionais 

de história da literatura, destinados ao uso de uma burguesia ilustrada interessada na 

solução de "charadas literárias", e sua estipulação de cânones literários voltados à 

classificação arbitrária de obras tidas como "ápice evolutivo" de um determinado 

momento da história; b) a crítica ao "subjetivismo" presente nos postulados da escola 

americana, responsável por uma interpretação arbitrária do texto, que o desconsidera 

dentro do fenômeno; c) o privilégio dado pelas teorias marxistas e estruturalistas ao 



 

 

 

autor em detrimento do leitor, o qual vem desconsiderado do ponto de vista analítico 

quando, ao contrário, este último possui participação crucial para o fato literário. 

Nesse sentido, Robert Jauss, um dos maiores expoentes da escola de Constança, 

irá sustentar a necessidade de uma estética da recepção, que considere o leitor "em seu 

papel genuíno, imprescindível tanto para o conhecimento estético quanto para o 

histórico: o papel do destinatário a quem, primordialmente, a obra literária visa." (Jauss, 

1994, p.23). Para uma crítica de orientação marxista o público destinatário acaba 

incorporado à obra através de sua forma – expressão de verdade de uma obra de arte – , 

passível de ser identificado, portanto, em uma análise formal desta (Adorno, 2006). Para 

os teóricos da recepção, porém, o estudo imanentista da obra não esgota a questão da 

recepção. É necessário averiguar como a obra foi recebida por seu público inicial, de 

modo a identificar a distância entre o que Jauss chama de horizonte de expectativa, ou 

seja, entre o já conhecido da experiência estética anterior do público e a "mudança de 

horizonte" exigida pela acolhida à nova obra. Assim é que se torna possível determinar, 

do ponto de vista da estética da recepção, o caráter estético de um trabalho literário. 

A teoria da recepção parte de pressupostos, alguns deles assumidos seja pelos 

diferentes críticos marxistas seja pelos formalistas russos, de que o caráter estético de 

uma obra literária está relacionado ao seu efeito, tanto mais artístico quanto mais capaz 

de provocar um estranhamento junto ao público, seja ao admirar de um quadro, seja na 

leitura de uma poesia ou romance. Compreender o que é percebido como estranho por 

alguém é um argumento central não apenas para a crítica de arte, mas também para a 

Psicologia. Os formalistas russos diriam que existe um procedimento para destacar um 

objeto de seu cotidiano e transformá-lo em uma obra de arte. Agnes Heller, que ainda 

hoje oferece por meio de seu conceito de cotidiano (Heller, 1972) as bases para uma 

psicologia escolar crítica, e com este os instrumentos teóricos para identificarmos as 

relações cristalizadas no interior da escola, ao lado de Lukács e da chamada escola de 

Budapeste, dialogou intensamente com a então inovadora escola literária russa, da qual 

Viktor Šklovskij constituía uma das figuras mais expressivas. Com sua visão da obra de 

arte como procedimento, Šklovskij (1968) elabora uma teoria literária baseada na 



 

 

 

capacidade do autor em criar imagens estranhas através do texto, conferindo aos objetos 

um sentido diverso daquele que lhe atribuímos usualmente em nossa vida comum, onde 

estes normalmente desaparecem imersos no automatismo cotidiano. A criação literária 

vem assim concebida como um técnica, uma técnica perceptiva de reelaboração de 

imagens. Ao "procedimento" assim concebido corresponde também a idéia de que o 

pensamento é constituído por imagens vinculadas aos objetos, bem como à linguagem 

que os nomeia. Do mesmo modo, um modelo mecânico de percepção, atrelado às ações 

habituais do sujeito, acaba inserido em um esquema econômico e algébrico, que, se em 

desuso no campo da literatura, ainda hoje sustenta grande parte dos estudos sobre 

percepção em Psicologia. Neste caso, é quando o caráter histórico e cultural dos 

fenômenos associados à percepção cedem lugar a rígidas explicações naturalistas, no 

momento em que padecem de uma falta de visão acerca da historicidade e da qualidade 

representativa dos modelos explicativos que contróem enquanto buscam a regularidade 

dos fenômenos perceptivos. 

Ainda que dotados de um mesmo "equipamento" visual e neurológico, contudo, 

os seres humanos têm sua percepção profundamente afetada pela experiência. Para além 

da tendência em "completar" as informações faltantes em um objeto, Baxandall (1988) 

nos mostra como a experiência estética renascimentista ofereceu habilidades perceptivas 

novas ao expectador de uma obra. A capacidade de discriminar o emprego de técnicas 

tridimensionais utilizadas na pintura de um afresco, por exemplo, foram gradativamente 

aprendidas pelo público, que não podia passar indiferente e sem comentários diante de 

uma obra de arte inovadora em seu gênero. Com o tempo, o artista passa a poder contar 

com a habilidade do observador na visão de um afresco – elemento fundamental para a 

compreesão de uma obra como por exemplo l'Annunciazione de Piero della Francesca, 

na capela de São Francisco em Arezzo. 

Para além da percepção em si, a própria noção do que seja "estranhamento" é 

passível de ser retrilhada historicamente (Ginzburg, 1996). É possível recuperar, a partir 

dos exemplos citados por Šklovskij em sua teoria da prosa as fontes em que ele se 

baseou para construir sua noção de estranhamento, e identificar como esta, longe de 



 

 

 

encontrar uniformidade conceitual dentro de sua obra, apresenta sbstancial variação em 

relação aos próprios autores com quem ele dialoga. Recuperando uma linha de leitura 

que começa com Tolstói – com o modo como este promove estranhamento ao contar 

uma história a partir do ponto de vista de um cavalo – e prossegue até o imperador 

Marco Aurélio, por sua vez inspirado aos estóicos gregos (interessado portanto em um 

autoaprendizado, olhar para os objetos que o aproximasse da realidade destes), o 

historiador Carlo Ginzburg torna possível identificar em Tostói a influência que suas 

leituras do Iluminismo francês operaram em seu contato com as Meditações de Marco 

Aurélio, que por sua vez afetarão também a recepção do próprio Šklovskij. 

A questão em torno do que provoca ou não estranhamento a partir de uma 

estética da recepção, passa a depender menos do modo como o artista compõe sua obra 

e mais de como a obra se insere em um certo contexto artístico – o que não significa 

colocar em relação as obras primas daquele período, mas, ao contrário, pensar nas 

condições em que a obra vem recebida junto a um público determinado, ao qual 

inicialmente esta se destina (que inclui o eventual acesso a obras de arte de seu tempo). 

Somos então levados a pensar em quem constitui este público, em sua formação, 

interesses, ou seja, nos aspectos tanto objetivos quanto subjetivos envolvidos na 

recepção de uma obra. Tal questão nos abre um amplo leque de reflexões. 

Recuperemos por um momento a questão acerca da possibilidade de uma leitura 

absoluta do texto escrito: do ponto de vista estético, se partimos de um outro critério de 

definição do caráter artístico de um texto literário, modifica-se também o rol de 

perguntas que dirigimos ao texto. Pensar a questão a partir de uma estética da recepção 

implica necessariamente construir uma história da literatura em relação a uma história 

da leitura. Parte-se do pressuposto de que a leitura de um texto depende de um conjunto 

de fatores que não se esgota no texto em si, ainda que, diferentemente do postulado 

pelos teóricos da Reader-Response Criticism, esta não passe ao largo do texto, isto é, 

não depende exclusivamente do leitor. Mas quais fatores, então, estão implicados na 

leitura de um texto? O que os psicólogos têm a dizer a respeito deste problema? 



 

 

 

Se pensamos exclusivamente em função do texto a ser lido, um primeiro fator a 

ser considerado se refere à distância posta entre nós e o público inicial da obra. Tal 

distância pode implicar o estabelecimento de uma relação absolutamente diversa com o 

texto, uma vez que a obra vem endereçada a leitores de características diversas das 

nossas. Isto envolve individuar desde o modo como comparativamente efetuamos esta 

leitura (incluindo posição física, velocidade de leitura, local escolhido) e motivo pelo 

qual lemos até a possibilidade e qualidade das experiências supostamente 

compartilhadas por intermédio do texto, além da atribuição de diferentes significados a 

palavras e expressões, que variam em função do contexto cultural no qual autor, texto, 

livro e leitor se inserem. 

Nas palavras de Darnton, hoje em dia estamos talmodo familiarizados com a 

leitura, que pensamos compreendê-la em sua intereza. Entretanto, se verdadeiramente 

soubéssemos decodificar e extrair os significados de tantos pequenos signos impressos 

em uma página, estaríamos em condição "de penetrar no mistério mais profundo de 

como nos orientamos no mundo dos símbolos tecidos em torno nós pela cultura" 

(Darnton, 1988). Reportando-nos a outras épocas, isso equivale a ver-se diante de 

mentalidades diferentes da nossa, idéia que nos recoloca diante do problema da 

alteridade: os outros são outros, não pensam como nós. Assim, se desejamos 

compreender seu modo de pensar, devemos buscar compreender esta diferença. 

Num exemplo bastante interessante encontrado nos arquivos da Biblioteca 

Nacional de Paris, Robert Darnton nos expõe o caso de um leitor do século XVIII 

chamado Ranson, que nutria grande predileção pelos livros de Jean-Jacques Rousseau. 

Por meio de sua vasta produção epistolar, endereçada tanto a editores e comerciantes de 

livros quanto ao próprio Rousseau, tornou-se possível a Darnton esquadrinhar o modo 

como Ranson lia, comparando-o a um suposto leitor ideal rousseaniano. 

No tempo de Ranson, os livros ainda eram feitos à mão. As folhas eram 

impressas individualmente em papéis quase artesanais, e depois costuradas à mão. Os 

leitores faziam grande atenção ao exemplar, avaliando seu peso, transparência, 

elasticidade, impressão dos caracteres, margens. E escreviam cartas reclamando quando 



 

 

 

o produto recebido não apresentava a qualidade editorial esperada. O livro era 

degustado como se degusta um bom vinho, como objeto dotado de uma fisiognomia, 

para além de seus conteúdos. As pessoas aprendiam a ler por meio de lições expressas 

em manuais. É possível retrilhar, dentre as leituras empreendidas por Ranson, a 

predileção pelo manual de leitura escrito por um certo Viard, dotado de uma teoria 

sobre o aprendizado das palavras, e pleno de comparações entre a linguagem oral e a 

linguagem escrita, mas, para além disso, dotado de um grande conjunto de preceitos 

morais: as crianças devem, acima de tudo, aprenderem como serem boas; a leitura é um 

tipo de exercício espiritual, que prepara não para a literatura, mas para a vida. 

A pedagogia não encantava muito a Rousseau em Émile, mas o tema da leitura, 

sim. Ali, Rousseau descreve como aprendeu a ler, o tempo passado com o pai na fruição 

de clássics literários ao pé do fogo. Os romances eram considerados por ele um perigo à 

moralidade (assim como a vida mundana de Paris ao tempo de seu rompimento com o 

partido dos filósofos, de Diderot e D'Alembert). Entretanto, o próprio Rousseau seria 

responsável por testar sua fórmula de literatura como corrupção, não apenas do ponto de 

vista do conteúdo de sua produção literária, como no romance em que narra a história de 

sedução de uma aluna por seu preceptor, mas principalmente por meio da idéia de que 

os livros só seriam úteis na medida em que os leitores fossem capazes de se "desfazer da 

bagagem cultural do mundo adulto, e aprender de novo a ler", como crianças. (Rousseau 

apud Darnton, 1988). 

Estava aberta a via de uma nova relação entre leitor e texto, que abria as portas 

para o Romantismo. Recuperava-se um modo de ler que outrora fora dominante, nos 

séculos dezesseis e dezessete: ler para a assimilar a palavra (de Deus), sem 

intermediários. Debruçando-se sobre o tema da correpondência entre namorados, 

Rousseau transformava seu leitor em uma espécie de voyeur, a ponto de esses, na 

dúvida sobre a veracidade da história de amor. Não é surpreendente que seus leitores, 

dentre os quais o próprio Ranson, se correspondessem com ele como se gozassem de 

uma certa intimidade com o filósofo. Ranson declara amar Jean-Jacques assim como a 

sua obra: o considerava um amigo, no sentido real da palavra, de quem sempre queria 



 

 

 

notícias, sobre a saúde, as novas edições de seus livros. Seu filho receberá o nome de 

Èmile. 

Se os textos de Rousseau eram propositadamente responsáveis pela leitura que 

se fazia deles, também é verdade que La Nouvelle Heloïse é ilegível hoje: uma obra 

composta em seis volumes sem nenhuma trama, violência, sexo, nada. Ainda assim, este 

foi um dos maiores best-sellers do século, e as estatísticas produzidas sob o Antigo 

regime mostram que a domanda superava a oferta a ponto dos livreiros alugarem o livro 

por dia, às vezes por hora. Seus leitores arrebatados emocionalmente, liam com as 

portas fechadas, para chorar à vontade. O rousseaunismo constituiu um fenômeno 

importante na França pré-revolucionária, embora seja difícil dizer em que medida. 

Ranson é um exemplo de leitor que lia tanto de modo intensivo – lenta e repetidamente, 

poucos livros e de modo coletivo – quanto extensivamente – quer dizer, consumindo 

grande quantidade de artigos impressos, como jornais, romances, folhetos, lidos em 

velocidade e posteriormente comentando-os nas rodas sociais. Os leitores de Rousseau 

lançavam-se aos livros com enorme paixão. 

Procurar a leitura de um texto que nos aproxime de seu sentido original envolve 

uma imersão cultural no mundo para o qual a obra foi projetada. Isto não se refere 

apenas a textos compostos em períodos historicamente outros, mas também às obras do 

presente, que dialogam com uma grande quantidade de realidades culturais diversas. 

Verdade que quanto mais distantes nos encontramos do horizonte de expectativa da 

obra, proporcionalmente maiores serão as nossas dificuldades. A começar pelas 

diferenças linguísticas. Ainda que nos mantenhamos dentro de uma mesma língua, e 

muitas vezes compartilhando o mesmo repertório de palavras e registro linguístico do 

autor, ao ler um texto colocamo-nos diante dele como estrangeiro: modo de nos 

tornarmo-nos capazes de compreendê-lo e contar a respeito do que lemos; transformar o 

que Kenneth Pike chama de linguagem EMIC (phonemic), plena de significados e sons 

apartenentes a seu contexto, em linguagem ETIC (phonetic), embebida de nossos 

conhecimentos e esforços objetivos. 



 

 

 

Quando um aluno torna-se um mero reprodutor de mensagens cifradas, esta 

transformação não ocorre – não se corre risco de incompreensão exatamente porque não 

se leu. Dentro da sala de aula descobrimos que a questão da cópia está articulada à 

ausência de material didático adequado para consulta, leitura e realização de exercícios 

– relaciona-se à falta de livros, justamente. A cópia mecânica se faz necessária para 

suprir a reprodução de conteúdos como requisito para a prática posterior do aluno, e 

acaba ocupando o espaço da mesma. Condiciona-se a criança a ler sem entender, uma 

vez que o tempo da cópia é um tempo funcionalmente perdido. Mais do que um texto 

autônomo, neste contexto, os cadernos escolares acabam se configurando textos de 

múltiplos autores, quase um mosaico de discursos circulantes no interior da escola. Para 

fomentar nossa discussão, gostaria de recuperar a questão deixada anteriormente em 

aberto: Que leitura o psicólogo, tendo em vista a especificidade de seus conhecimentos, 

pode ou vem a realizar dos materiais produzidos pelo aluno na escola? 
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Resumo 

A estrutura da atividade enquanto processo psicológico, conforme entendido por 

Leontiev, implica a coincidência entre o objeto de ação do sujeito e o motivo de sua 

atividade. Ao objetivar materialmente a necessidade que deu origem à atividade, é o 

motivo que a estimula, que lhe confere direção. As ações desencadeadas e os 

instrumentos escolhidos visam objetivar o seu motivo, dar-lhe materialidade. A partir 

dessa compreensão, a formação do professor pode constituir-se para ele como atividade, 

particularmente como atividade de ensino, possibilitando mudanças efetivas na prática 

docente, na medida em que os seus motivos para participar de uma proposta de 

formação coincidam com os objetos da atividade na qual ele se encontra. O espaço 

colaborativo de trabalho pode favorecer a transformação de motivos ao permitir que 

ações planejadas coletivamente constituam-se para o sujeito em respostas mais 

significativas para a sua necessidade de organizar o ensino, resultando em nova 

objetivação da necessidade. Diante do resultado dessa ação o motivo inicial é revisto e, 

no decorrer da própria atividade do sujeito, transformado. Novos motivos permitem a 

construção de novos sentidos e, assim, o novo fazer do professor é indissociável dos 

novos sentidos construídos na atividade de ensino, entre momentos de produção teórica 

e momentos de produção prática e pode ser constituído na situação coletiva, por meio da 

interação entre os sujeitos na busca coletiva da resolução do seu problema de ensinar. 
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Introdução 

Investigar a formação docente e possíveis elementos desencadeadores de uma 

mudança de prática dos professores tem sido um grande desafio para os pesquisadores 

dado a complexidade do processo formativo e de constituição profissional dos sujeitos. 

Particularmente, ao olharmos para esse fenômeno a partir dos aportes teóricos da 

psicologia histórico-cultural e, especialmente, da Teoria da Atividade proposta pelo 

psicólogo soviético Alexei N. Leontiev (1983; 2001), a articulação entre as categorias 

motivo e sentido torna-se elemento central na compreensão sobre o fenômeno da 

formação docente ao possibilitar ao pesquisador subsídios que revelem esse processo de 

formação em movimento. 

Neste texto apresentamos alguns dos resultados de uma pesquisa realizada por 

Moretti (2007) junto a professores da rede oficial de ensino que investigou um momento 

da formação continuada desses professores em atividades de ensino. Para isso, o 

conceito de atividade foi entendido conforme proposto Leontiev (1983; 2001) e 

assumiu-se o conceito de trabalho em seu caráter ontológico, de constituição do ser 

humano. A análise dos resultados apontou para a necessidade de formação continuada 

de professores que priorize o trabalho docente como mediação necessária para a 

aprendizagem do professor. Isso porque, como constatamos, a atribuição de novos 

sentidos à ação, à mediação e à escolha de instrumentos pedagógicos mediadores da 

aprendizagem dos alunos só foi possível à medida que os professores, em situação de 

trabalho colaborativo, atribuíram novos motivos à atividade de formação proposta. Ou 

seja, nas palavras de Leontiev, temos que “o sentido é antes de mais nada uma relação 

que se cria na vida, na atividade do sujeito” (1972, p. 103). 



 
 

 

Nessa perspectiva teórica a mediação é elemento fundamental na 

constituição do humano, uma vez que permite a este se apropriar
3
 da produção histórica 

e social da humanidade ao agir sobre a realidade de forma mediada por instrumentos e 

signos produzidos culturalmente. Essa mediação “é a mediação integral de um sujeito 

que pensa e que se coloca ativamente diante da experiência” (GONZÁLEZ REY, 

2005b, p. 190) e, sendo assim, um elemento importante de diferenciação entre os 

enfoques histórico-cultural e o sócio-cultural é a teorização sobre a categoria sentido 

pessoal. Além disso, na perspectiva histórico-cultural a palavra é entendida como a 

forma “ideal de cristalização da experiência social, da práxis social da humanidade” 

(LEONTIEV, 1983, p. 225) e, portanto, não tem um caráter apenas semiótico. 

Atividade, motivo e sentido 

O conceito de atividade é associado de forma geral à idéia de movimento, de 

ação. É entendido como o processo pelo qual um agente modifica uma determinada 

matéria exterior a ele e obtém como resultado um produto. Sánchez Vázquez (1977, 

p.186) afirma que essa compreensão da “atividade em geral” não especifica o tipo de 

agente, a natureza da matéria-prima, nem mesmo qual a espécie de atos que 

caracterizariam a atividade. A atividade assim compreendida não é exclusividade do ser 

humano. O que a caracteriza é a necessária articulação entre os diversos atos que a 

constituem.  

Já a atividade humana embora envolva também a articulação dos atos tem a 

especificidade de ter a sua determinação por meio da intervenção da consciência. 

Assim, a atividade humana começa com um projeto ou com o objeto ideal que se deseja 

produzir. Desta forma, para que uma atividade se configure como humana é essencial 
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que seja movida por uma intencionalidade. Essa intencionalidade por sua vez, busca 

responder à satisfação das necessidades que se impõe ao homem em sua relação com a 

natureza. Além disso, ao negar a realidade, o homem cria novas necessidades, planeja 

sua transformação e por meio da atividade produz uma nova realidade e produz-se a si 

mesmo nesse processo.  

Na relação entre atividade prática e atividade teórica se configura a práxis. Isto 

porque se por um lado a práxis é compreendida como uma “atividade material, 

transformadora e ajustada a objetivos”, por outro “não há práxis como atividade 

puramente material, isto é, sem a produção de finalidades e conhecimentos que 

caracterizam a atividade teórica” (Sánchez Vázquez, 1977, p.208). 

É apenas através do conceito de práxis que se torna possível falar de 

conhecimento, dentro de uma concepção histórico-cultural. Daí a sua importância se 

buscamos compreender um pouco melhor as possibilidades do trabalho docente. 

Dentro do campo de análise da psicologia histórico-cultural, Leontiev (1983) 

propõe que a atividade teórica interna e a atividade prática externa dos sujeitos mantêm 

a mesma estrutura geral. Além disso, a atividade interna “que se origina a partir da 

atividade prática externa, não se separa dela, mas conserva uma relação fundamental e 

bilateral com a mesma” (Leontiev, 1983, p.83). 

Para esse autor, atividades são “processos psicologicamente caracterizados por 

aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com 

o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” (Leontiev, 

2001, p.68). Um sujeito encontra-se em atividade quando o objetivo de sua ação 

coincide com o motivo de sua atividade. 

Para Leontiev (1983), o que diferencia uma atividade de outra é o seu 

objeto, ou seja, o seu motivo real, uma vez que ambos necessariamente devem coincidir 

dentro da atividade. O motivo que impulsiona a atividade “pode ser tanto externo como 



 
 

 

ideal, tanto dado perceptualmente como existente só na imaginação, na idéia” 

(LEONTIEV, 1983, p. 83). 

O fundamental é que o objeto, ou motivo real, sempre responde a uma 

necessidade criada pelo sujeito e é este objeto que confere a direção à atividade. Desta 

forma, assim como o motivo, também a necessidade que motiva a atividade pode ser 

“tanto de nível cognitivo quanto de nível material” (MOURA, 2000, p. 29). Assim, 

temos uma necessidade material se o objeto da atividade for um produto material, fruto 

de ações na atividade prática externa do homem. Por outro lado, a necessidade pode ser 

cognitiva e motivar uma atividade cognoscitiva que tenha como objeto um produto ideal 

como, por exemplo, um conceito, uma teoria, uma representação da realidade ou uma 

hipótese (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 203). 

Referindo-se aos motivos, Leontiev (2001, p. 70) destaca que é possível 

identificarmos os chamados “motivos compreensíveis” ou ainda os “motivos eficazes”. 

Os primeiros são aqueles que não coincidem com o objeto da atividade. Assim, por 

exemplo, se uma criança faz as lições pedidas pela professora porque essa foi a 

condição colocada pelos seus pais para que ela pudesse brincar, o seu motivo – brincar – 

não coincide com o objeto de sua atividade – as lições. Da mesma forma. Se um 

professor participa de uma proposta de formação porque é obrigado ou porque busca a 

certificação, seu motivo não coincide com o objeto de sua atividade. Temos então um 

motivo compreensível. No entanto, são exatamente os motivos compreensíveis que se 

tornam motivos eficazes. 

As condições objetivas de realização da atividade vão determinar quais os 

instrumentos a serem utilizados bem como quais ações e operações o homem 

desenvolverá nesse processo de objetivação de um resultado ideal. Leontiev diferencia 

os conceitos de atividade, ação e operação embora estes estejam em constante 

movimento dependendo de como se constitui, na atividade, o motivo que a direciona. 

Assim, por ação compreende 



 
 

 

o processo que se subordina à representação daquele resultado que 

haverá de ser alcançado, quer dizer, o processo subordinado a um 

objetivo consciente. Do mesmo modo que o conceito de motivo se 

relaciona com o conceito de atividade, assim também o conceito de 

objetivo se relaciona com o conceito de ação (Leontiev, 1983, p.83). 

Desta forma, temos que as ações são ao mesmo tempo estimuladas pelo motivo e 

direcionadas para o objetivo, mas o motivo da ação não coincide com o seu objetivo e 

sim com o motivo da atividade da qual ela faz parte (Leontiev, 2001, p.69). Além disso, 

uma ação pode fazer parte de mais de uma atividade, ou seja, existe uma independência 

relativa entre elas. 

Por outro lado, enquanto a ação está relacionada com os objetivos da atividade, 

as operações se correlacionam com as condições, ou seja, as operações são as “formas 

de realização de uma ação” (Leontiev, 1983, p.87). 

Ainda segundo Leontiev (1983), existe um movimento de transformações 

constantes dentro da atividade. Se uma determinada atividade perde o seu motivo ela 

então se transforma em uma ação mas, se uma ação adquire um motivo que a direcione 

então ela transforma-se em uma atividade. Pode acontecer ainda que uma ação seja 

apenas um procedimento dentro de outra ação vinculada à outra atividade. Nesse caso, a 

ação converte-se em uma operação. Temos então uma ação se operacionalizando através 

de sua inserção dentro de outra ação. 

Como pudemos ver pelo que foi exposto acima, o conceito de atividade 

entendido dentro dos pressupostos histórico-sociais e, particularmente, a partir dos 

trabalhos de Leontiev (1983) diferencia-se da idéia de ação. A atividade assim 

entendida pressupõe uma dimensão teórica e uma dimensão prática e é só nessa unidade 

que ela existe. Na sua dimensão teórica encontramos o motivo, o objetivo, o plano de 

ações a serem realizadas, a escolha dos instrumentos... Já na dimensão prática temos as 

ações, as operações e o objeto da atividade. 



 
 

 

Dentro da Teoria da Atividade, dois conceitos ainda aparecem como 

fundamentais para a compreensão da constituição psicológica do homem: o sentido e o 

significado. Se, dentro da perspectiva histórico-cultural o homem constitui-se na 

atividade especificamente humana, é preciso destacar que essa atividade - 

dialeticamente interna e externa – é sempre uma atividade mediada e significada. Isto 

porque, ao agir sobre a natureza de forma mediada, opera com signos e instrumentos 

que são construções históricas e sociais. 

Vigotski (2002) aponta que a principal diferença entre os conceitos de signo 

e instrumento refere-se à sua orientação no tipo de atividade que o homem desenvolve: 

A função do instrumento é servir como condutor da influência humana 

sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 

necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio 

pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o controle e 

domínio da natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o 

objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade 

interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é 

orientado internamente. (VIGOTSKI, 2002, p. 72-73, grifos do autor). 

Signo e instrumentos objetivam a experiência humana construída 

socialmente. Leontiev (1983) explica que assim como o homem singular domina por 

meio da atividade o uso de instrumentos – portadores materiais de significação -, da 

mesma forma domina um sistema de significações que encontra já feito e formado 

historicamente. Esse autor entende que: 

A significação é a generalização da realidade que é cristalizada e 

fixada num vetor sensível, ordinariamente a palavra ou a locução. É a 

forma ideal, espiritual da cristalização da experiência e da prática 

social da humanidade. A sua esfera das representações de uma 

sociedade, a sua ciência, a sua língua existem enquanto sistemas de 

significação correspondentes. (LEONTIEV, 1972, p. 100). 

Desta forma, Leontiev reforça a constituição histórica e social do homem 

destacando que é por meio da significação - fenômeno objetivamente histórico – que o 

homem se apropria das experiências das gerações precedentes. Nas palavras do autor, “a 



 
 

 

significação é a forma pela qual um homem determinado chega a dominar a experiência 

da humanidade, refletida e generalizada” (LEONTIEV, 1983, p. 225, tradução nossa). 

Embora represente uma generalização da experiência humana, a significação não existe 

independentemente dos sujeitos. 

O sentido, de acordo com Leontiev (1983; 1972) é sempre o sentido de algo, 

sendo que não podemos falar em sentido puro. Além disso, é na atividade que o sujeito 

atribui sentido pessoal às significações sociais. Sendo assim, “o sentido é antes de mais 

nada uma relação que se cria na vida, na atividade do sujeito” (LEONTIEV, 1972, p. 

103). 

O sentido pessoal está sempre ligado ao motivo que incita o sujeito a agir e, 

portanto, ao objeto para o qual suas ações estão direcionadas uma vez que, na atividade, 

motivo e objeto coincidem. A dissociação entre o motivo da atividade e o seu produto 

objetivado leva à “alienação” (LEONTIEV, 1972, p. 130). Essa dissociação se agudiza 

dentro da sociedade capitalista uma vez que sob suas condições o trabalhador se aliena 

do produto do seu trabalho. Nesse contexto, 

A sua atividade de trabalho transforma-se, para ele em qualquer coisa 

de diferente daquilo que ela é. Doravante, o seu sentido para o 

operário não coincide com a sua significação objetiva. (LEONTIEV, 

1972, p. 130). 

Trazendo as reflexões sobre sentido e significado para o âmbito da educação 

– entendida como apropriação das produções humanas históricas pelo sujeito e, 

portanto, não necessariamente idêntica ao ensino, ou educação formal - Leontiev deixa 

claro que não é possível ensinarmos o sentido de algo uma vez que o sentido é atribuído 

pelo sujeito no transcurso da atividade, no decorrer da própria vida. O sentido pode ser 

educado e sua unidade com a significação social é possível na unidade entre a educação 

e o ensino (LEONTIEV, 1983, p. 234). 

Desta forma, pensarmos uma educação escolar, que tenha como meta a 

humanização dos sujeitos envolvidos no processo educativo, passa por revermos a 



 
 

 

relação entre o sentido e o significado dos conceitos que permeiam o ato educativo. 

Como afirma Leontiev, 

[...] o decisivo é o lugar que o conhecimento ocupa na vida do 

indivíduo, se o conhecimento constitui para ele uma parte de sua vida 

real ou somente uma condição externa, imposta desde fora. 

(LEONTIEV, 1983, p. 247). 

Ou seja, é fundamental o sentido que os conhecimentos adquirem para o 

sujeito que aprende, de modo que esses possam se transformar, nas palavras do autor 

(Ibid., p. 246), em “conhecimentos vivos” mediando a relação do sujeito com o mundo. 

O conceito de atividade pode trazer contribuições para o trabalho pedagógico 

tanto no que diz respeito à aprendizagem do aluno quanto ao que se refere ao trabalho e 

à formação contínua do professor. Isto porque na busca da compreensão da atividade 

dos sujeitos envolvidos no processo educativo, alguns elementos destacam-se como 

importantes subsídios para a organização do trabalho docente, como por exemplo, a 

necessidade, o motivo e as ações. 

Se dentro do referencial histórico-cultural, o sujeito só é conhecedor do 

objeto que conhece pela atividade teórico-prática - pela reflexão e ação sobre ele - ou 

seja, pela práxis, entendendo esta como atividade teórico-prática transformadora, 

acreditamos que organizar o ensino a partir dos pressupostos da teoria da atividade pode 

contribuir para a produção coletiva – alunos, professores, gestores, formadores de 

professores - de uma educação humanizadora que considere os conhecimentos como 

objetivações humanas e por isso mesmo só possível de serem apropriados pelos sujeitos 

por meio da atividade humana (Sánchez Vázquez, 1977, p.152). 

Ao contribuir para que o professor supere a alienação de seu trabalho através da 

qual o professor propõe a seus alunos atividades de ensino – objetos de seu trabalho - 

nas quais ele não se reconhece (Sánchez Vázquez, 1977, p.135), o conceito de atividade 

permite a este, fundamentado na prática, refletir sobre esta ao revisitá-la enriquecido 

pela teoria e nesse processo transformá-la e transformar-se. Ao fundamentar a prática 



 
 

 

pedagógica o conceito de atividade permite ao sujeito professor a reflexão e ação sobre 

o seu objeto de trabalho buscando objetivá-lo na materialidade escolar tendo como 

motivo primeiro a humanização dos sujeitos envolvidos no processo educativo dentro 

da escola. Como conseqüência, se entendemos que o conhecimento só é possível na 

práxis, o conhecimento do professor sobre o seu próprio trabalho só é possível na práxis 

pedagógica.  

Professores em atividades de ensino: análise e conclusões 

Na investigação realizada sobre o processo de formação de professores em 

atividades de ensino, os professores movidos pela necessidade de organização do ensino 

agiram coletivamente ao objetivar essa necessidade em propostas de ensino que foram 

trabalhadas com seus alunos e, posteriormente, reelaboradas pelo grupo de professores. 

Os dados provenientes dessas elaborações coletivas de propostas de ensino, 

socializações dessas produções e materiais de alunos que foram analisados à procura de 

evidências que revelassem mudanças na forma de organização das ações dos 

professores e como as mediações feitas em situação coletiva foram apropriadas por eles 

em seus discursos e planos de ação. 

Na análise dos dados, focamos na análise as categorias ação, mediação e 

instrumentos que entendemos como centrais dentro do referencial teórico que 

assumimos e buscamos identificar se na (re)organização de suas ações, os professores 

atribuíram novos sentidos às próprias ações, à mediação e à escolha de instrumentos. 

Buscamos ainda selecionar momentos que revelassem como as mediações feitas em 

situação coletiva foram posteriormente apropriadas pelos professores em seus discursos 

e planos de ação. Para isso nos utilizamos da idéia de episódios proposta por Moura 

(2004) segundo a qual são selecionados momentos nos quais encontramos “ações 

reveladoras do processo de formação dos sujeitos participantes” (MOURA, 2004, p. 

272). 



 
 

 

Ao investigarmos o movimento dos professores em atividades de ensino, ao 

organizarem e reorganizarem suas ações em um período específico de sua formação, 

buscamos fazê-lo não de forma estática e sim tentando identificar as mudanças 

ocorridas nesse processo de forma que pudéssemos acompanhar o processo de formação 

em seu movimento uma vez que, como afirma Vigotski referindo-se ao método 

dialético, “é somente em movimento que um corpo mostra o que é” (VIGOTSKI, 2002, 

p.86). 

A partir da análise dos dados evidenciou que a atividade de ensino 

transformou-se à medida que o motivo do professor para elaborar sua ação também se 

transformou. Como decorrência o professor atribuiu novos sentidos à organização das 

ações que permitiram a objetivação de sua necessidade de ensinar e de garantir 

condições de aprendizagem para seus alunos. Assim, nesse processo de formação, o 

professor viu-se diante da necessidade de reorganizar suas ações e o fez por meio de 

apropriações das formas coletivas de realização da atividade de ensino. Ou seja, 

partindo das ações que foram planejadas no espaço coletivo, os professores 

reorganizaram suas próprias ações visando garantir momentos de trabalho coletivo em 

sala de aula e escolhendo novos instrumentos adequados às novas ações entendidas 

agora como significativas para a objetivação do motivo que os impulsionam na 

atividade de ensino. 

Ao mesmo tempo em que o novo sentido, atribuído à organização das ações, 

se constituiu para os professores no decorrer da própria elaboração coletiva das 

propostas de ensino, foi também, no decorrer da própria atividade, que muitos dos 

motivos foram revistos e modificados. O aspecto coletivo da atividade permitiu que 

algumas ações propostas, cujo desenvolvimento junto aos alunos foi relatado por algum 

professor, fossem reconhecidas, por outros professores, como mais significativas diante 

da necessidade de organizar o ensino para favorecer a aprendizagem de seus alunos. 

Desta forma, o motivo da atividade foi revisto pelo sujeito diante do resultado de uma 

ação proposta, no espaço coletivo, por outro colega. Pudemos perceber a partir da 



 
 

 

análise dos dados que, como conseqüência desse processo, o professor passou a 

reorganizar as próprias ações apropriando-se de ações ou de sugestões propostas no 

coletivo. O movimento de transformação de motivos e ações, descrito acima, corrobora 

a afirmação de Leontiev (2001, p. 70) de que a transformação do motivo da atividade 

ocorre quando o resultado da ação é, para o sujeito, “mais significativo [...] do que o 

motivo que realmente a induziu”. 

Ao transformar o motivo da atividade principal de modo que este passasse a 

coincidir com o objeto da ação, o professor transformou essa ação em atividade. Por 

exemplo, podemos imaginar que para algum professor elaborar propostas de ensino 

tenha sido, em um primeiro momento, uma ação na atividade principal „conseguir a 

certificação do curso‟. No entanto, quando o professor reconheceu na proposta 

elaborada por ele ou por algum colega uma resposta à sua necessidade cotidiana de 

ensinar, a ação ganhou um novo motivo e transformou-se em atividade. Ou seja, como 

afirma Leontiev (2001, p. 69), quando o objeto da ação se transformou no motivo da 

ação, então a ação se transformou em atividade. 

Ao atribuir novos sentidos à atividade de ensino na qual se encontrava, o 

professor passou a atribuir novos sentidos também à escolha de instrumentos 

mediadores. Assim, se em um primeiro momento, a escolha dos instrumentos 

determinou a organização das ações dos professores e foi fundamentalmente apoiada no 

livro didático, no decorrer da atividade de ensino, esse processo ocorreu de forma mais 

autônoma e criativa. Partindo da definição do objetivo da atividade, o professor 

organizou ações que entendeu como adequadas para atingi-lo e elegeu instrumentos que 

contribuíram com as condições objetivas de realização da atividade. Ou seja, no 

decorrer da atividade de ensino, pudemos constatar que a escolha de instrumentos 

passou a ser norteada por objetivos que, por sua vez, foram redefinidos num processo de 

transformação de motivos compreensíveis em motivos eficazes. 



 
 

 

Nesse processo de reflexão, avaliação e reorganização das próprias ações no 

decorrer do próprio trabalho foi reforçado o aspecto orientador do plano de ações. 

Pudemos perceber na análise dos dados que à medida que o professor foi constituindo-

se como autor da proposta - o que incluiu a definição de objetivos, a escolha ou criação 

de instrumentos e a organização autônoma de ações – essa reorganização das ações 

constituiu-se como etapa necessária do trabalho e decorrente da própria avaliação do 

professor. Esse movimento autônomo de criação e recriação das propostas de ensino nos 

indica a apropriação do professor sobre o próprio objeto de trabalho. 

Essa apropriação, por sua vez, só foi possível na unidade dialética entre a 

teoria e a prática docente, ou seja, no contexto investigado por essa pesquisa temos que 

a práxis pedagógica configurou-se como o espaço de formação dos professores. 

Além disso, o produto objetivado na atividade de ensino traz em si as 

marcas do trabalho colaborativo dos professores uma vez que foi na construção coletiva 

para a situação-problema de organizar o ensino, no intuito de favorecer a aprendizagem 

dos estudantes, que o objeto se constituiu. Ao reconhecer o espaço coletivo como 

espaço de produção de conhecimento sobre o próprio objeto de trabalho o professor 

passou a assumi-lo também como importante no processo de aprendizagem dos alunos. 

Desta forma, o trabalho coletivo de alunos passou a ser entendido pelos professores 

como facilitador não só na busca da solução do problema proposto, como também no 

processo de compreensão sobre o conceito em questão na sala de aula. 

A análise dos dados forneceu-nos indícios que nos permitem afirmar que, ao 

trabalharem colaborativamente, articulando momentos de atividade teórica e momentos 

atividade prática, os professores em atividade de ensino transformaram a si mesmos 

num processo de apropriação do objeto do próprio trabalho e, de forma autônoma, 

criaram condições para que os alunos, ao resolverem de forma coletiva situações-

problema desencadeadoras de aprendizagem, também se transformassem ao 

apropriarem-se de elementos da cultura humana construída historicamente. 



 
 

 

A apropriação dos professores sobre o próprio objeto de trabalho revelou-se 

também no processo de escolha dos instrumentos mediadores. Enquanto nas primeiras 

propostas apresentadas os instrumentos tinham, em geral, a função de exemplificar e 

explorar o aspecto formal do conceito, sendo em alguns casos selecionados antes da 

definição dos objetivos da atividade de ensino, no decorrer do curso essa busca ou 

(re)construção de instrumentos didáticos passou a ser norteada por objetivos que, por 

sua vez, foram redefinidos no processo de transformação de motivos compreensíveis em 

motivos eficazes da atividade de ensino. 

No movimento de mudança dos motivos, decorrente da própria atividade 

dos professores que lhes permitiu confrontar o resultado de ações planejadas 

coletivamente com o motivo inicial, foram atribuídos novos sentidos à atividade de 

ensino e, conseqüentemente, à escolha de instrumentos. Nesse percurso, o sentido do 

instrumento aproximou-se de sua significação social, ou seja, “objeto material no qual 

estão cristalizados precisamente os métodos, as operações, e não as ações, nem os 

objetivos” (LEONTIEV, 1983, p. 87) e, à medida que os professores foram tomando 

consciência das ações que entendiam como mais adequadas para objetivarem o novo 

motivo da atividade, passaram a buscar no instrumento o detalhamento da forma de 

realização da atividade e não mais as ações ou o objetivo da atividade. O instrumento 

deixou assim de ter o papel de objeto da atividade e passou a ser assumido pelos 

professores como mediador entre o aluno e o conhecimento. 

A relação entre as propostas reelaboradas pelos professores e o movimento 

de mudança e constituição de motivos dos sujeitos, acompanhado no decorrer dessa 

pesquisa, nos permite evidenciar a complexidade do processo de formação docente. Isso 

porque as novas ações propostas coletivamente, ao mesmo tempo em que são 

objetivações que permitem aos sujeitos reverem seus motivos, são também resultado da 

busca de formas de objetivação de novos motivos transformados no espaço coletivo. 

Assim, o novo fazer do professor é indissociável dos novos sentidos construídos na 

atividade de ensino, entre momentos de produção teórica e momentos de produção 



 
 

 

prática, e foi apenas na situação coletiva, por meio da interação entre os sujeitos na 

busca coletiva da resolução do seu problema de ensinar, que pôde ser constituído. 

Nesse sentido, essa pesquisa demonstra o caráter social do processo de 

aprendizagem docente e a sua necessária articulação com a práxis pedagógica uma vez 

que o fazer do professor constituiu-se em unidade dialética com a sua atividade teórica, 

o que incluiu momentos de (re)definição de objetivos, de planejamento de ações, de 

busca de instrumentos adequados às formas de realização da atividade e de avaliação de 

resultados das ações propostas. 

Portanto, o coletivo assumiu importância fundamental para a reelaboração 

das propostas analisadas não somente ao se constituir como espaço privilegiado de 

sugestões e críticas, mas, fundamentalmente, ao propiciar condições e objetivações que 

possibilitaram o movimento de transformação dos sentidos. 

Durante o trabalho empírico desenvolvido nessa pesquisa, os professores 

relataram o quanto situações como as vivenciadas no curso são raras na realidade 

escolar, uma vez considerados fatores já conhecidos tais como o excesso de trabalho, o 

pouco (ou nenhum) tempo disponível à formação e a ausência de propostas que 

viabilizem materialmente – espaço, tempo, remuneração – situações de trabalho 

colaborativo. 

Entendemos que a perspectiva de aprendizagem docente que investigamos, 

na qual o professor apropria-se de objetos que são produzidos por meio do trabalho 

realizado de forma colaborativa, corrobora o coletivo como espaço de produção de 

conhecimento novo para o grupo de professores e, desta forma, contribui para a 

superação da primazia da competência individual dos sujeitos como referência para a 

aprendizagem e, conseqüentemente, para a formação docente. Sendo assim, a educação 

é assumida como um processo social e não individual dando-se, portanto, entre 

indivíduos movidos por objetivos comuns. 



 
 

 

Nesse contexto no qual o trabalho é entendido em sua dimensão ontológica, 

criar condições de formação para o professor implica assumir o trabalho docente como 

mediação necessária para a sua aprendizagem. Na práxis pedagógica, ao apropriar-se do 

objeto que é produzido coletivamente, o professor passa a conhecer o próprio processo 

de trabalho em sua totalidade. Essa nova compreensão é o que lhe permite criar e recriar 

de forma autônoma o objeto diante de novas necessidades decorrentes da realidade 

escolar. 

Assim, o fazer do professor não se reduz a uma dimensão prática, mas é 

construído socialmente de forma articulada com a teoria. O conhecimento teórico do 

professor não se reduz ao método de trabalho, mas engloba também conhecimentos 

específicos sobre os conceitos a serem ensinados, sobre diferentes perspectivas de 

aprendizagens, sobre a realidade social... O objeto que é produzido nesse processo de 

trabalho traz em si a forma e o conteúdo da atividade de ensino. Nesse objeto, a forma é 

inseparável do conteúdo ao mesmo tempo em que o expressa. Forma é conteúdo. 

Considerando as conclusões as quais chegamos nessa pesquisa, entendemos 

que pensar a formação continuada de professores passa por viabilizar condições de 

trabalho colaborativo no ambiente escolar. Essas condições não se resumem apenas ao 

tempo de trabalho necessário, embora isso seja condição imprescindível. Implicam 

também a organização desses momentos de trabalho de forma que seja possível a 

produção coletiva de propostas de ensino adequadas às necessidades dos professores em 

relação à realidade de seus alunos e em articulação com as expectativas da comunidade 

escolar expressas no Projeto Político Pedagógico de cada escola. De forma articulada a 

essa organização do trabalho coletivo, é fundamental que sejam propiciados aos 

professores referenciais teóricos que possam ser (re)visitados, quando necessário, de 

modo que, num movimento entre teoria e prática, os professores produzam propostas de 

ensino que, por um lado respondam às suas necessidades de ensinar e das quais eles se 

apropriem e, por outro, criem condições de superação do senso comum de forma que 

seus alunos possam apropriar-se do conhecimento humano construído sócio-

historicamente. 
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Introdução 

O presente texto tem como objetivo apresentar uma proposta de utilização 

clínica das produções escolares, em especial os cadernos de alunos do ensino 

fundamental, para o diagnóstico e intervenção em queixas escolares, sob uma 

perspectiva crítica. Tal proposta é fruto da realização de estudos etnográficos em salas 

de aula da primeira etapa do ensino fundamental de escolas públicas do interior paulista.  

Os cadernos escolares são objetos indissociáveis da idéia de estudo e educação. 

São suportes de escrita que assumem grande importância como mediadores materiais de 

processos cognitivos e afetivos que se dão na escola. Da pré-escola à pós-graduação, é 

possível encontrá-los. O uso é tão corrente que a sua utilização não chega sequer a ser 

discutida ou questionada; desse modo, o caderno é um objeto que passou a ser visto 

como natural no contexto escolar (Gvirtz, 1999). Como descreve Dancel (2000), os 

cadernos estão tão presentes que acabam por se tornar invisíveis na escola. Fala-se deles 

sem que se pense neles (Chartier, 1999). Pais de alunos não estranham ou se opõem ao 

fato de ter que adquirir cadernos no início do ano letivo; professores não se reúnem para 

decidir se utilizarão ou não cadernos em seu trabalho com os alunos.  

O interesse pelo estudo dos cadernos escolares surgiu em atendimentos 

psicológicos a crianças com queixas escolares. Nesse enquadre, era possível identificar 

que os cadernos eram instrumentos interessantes para conhecer aspectos da vida escolar 

e podiam ser mediadores para o estabelecimento de diálogos com a criança e com a 

família. No entanto, na Psicologia, eram escassos os conhecimentos sobre as produções 

escolares. Era necessário constituir referenciais psicológicos para a compreensão desses 



 
 

 

materiais e, assim, foi desenvolvido um estudo em busca de conhecer como tomavam 

forma esses documentos. 

A dificuldade em encontrar caminhos para compreender e retirar informações a 

partir dos materiais escolares é bastante compreensível. De modo geral, os cursos 

voltados para a formação de profissionais que atuam no atendimento à queixa escolar 

não apresentam estas produções como recursos para o diagnóstico e a intervenção. 

Se realizarmos uma busca bibliográfica, identificaremos a dificuldade de 

encontrar trabalhos que abordem o assunto. Alguns dos poucos trabalhos que o fazem 

também não auxiliam a compor uma abordagem crítica de atendimento, dado que 

propõem que os cadernos sejam utilizados para a identificação de „distúrbios de 

aprendizagem‟ e de características afetivas e de personalidade dos alunos.  

Costa (1983, 1993), por exemplo, adota o referencial teórico-metodológico da 

neuropsicologia e apresenta um trabalho especialmente dedicado ao estudo da escrita no 

qual propõe que os cadernos escolares sejam um instrumental para a realização de 

diagnósticos. Costa (1993) defende a vantagem da utilização dos cadernos, em 

comparação com o uso de testes, para a realização de uma avaliação neuropsicológica, 

apresentando três argumentos: os cadernos possibilitam o acompanhamento de um 

maior período de tempo, desta forma revelam manifestações que deixariam de aparecer 

nos testes; são materiais que têm uma linha de continuidade que possibilitaria identificar 

se algum „desvio‟ seria ocasional ou definitivo e, além disso, “a produção do caderno é 

natural e espontânea, excluindo assim, as possibilidades de vieses da situação de testes.” 

(p. 4) A autora afirma que os cadernos podem ser uma importante ferramenta 

diagnóstica para a identificação de disgrafias, dislexias, afasias e discalculias, por serem 

“um dos registros de como o cérebro funciona.” (p. 190)  

Outro modo utilizado por psicólogos para atribuir significados aos cadernos e 

demais produções escolares, considera que “o caderno representa um importantíssimo 

elemento de projeção dos estados afetivo-emocionais da criança” (Costa, 1983), ou que 

possa ser uma forma de conhecimento da personalidade do aluno. A partir desta 

abordagem, tanto a apresentação dos materiais escolares, quanto o seu conteúdo passam 



 
 

 

a ser utilizados como base para inferências relativas ao funcionamento psíquico da 

criança. Por exemplo, Antunha (1972) propõe a seguinte análise: “é muito freqüente que 

se encontre cadernos todos rasgados, puídos, riscados, sem capa, com orelhas, cheios de 

desenhos perseverativos, tudo revelando desligamento, desprezo, violência ou agressão 

simbólica.” (p. 157) 

Identifica-se que as propostas mais difundidas de análise dos materiais 

produzidos na escola compreendem-nos numa mesma chave utilizada para a 

interpretação dos testes psicológicos
1
. Desta forma, consideram-nos reveladores de 

aspectos mais ligados à inteligência e ao funcionamento neuropsicológico, ou às 

questões afetivo-emocionais ou de personalidade. São compreendidos de modo 

descontextualizado, que desconsidera o conjunto de relações e regras em meio às quais 

tomam forma as produções escolares, sendo considerados como produções individuais, 

naturais e espontâneas que teriam o poder de espelhar características dos alunos.  

Diferentemente disso, os estudos realizados em contextos escolares (Santos, 

2002 e 2008) indicam que o psicólogo disposto a utilizar os cadernos e demais registros 

escolares, como ferramenta de trabalho deve considerá-los um conjunto de indícios. 

Informações que devem ser investigadas cuidadosamente junto aos alunos, famílias e 

professores, buscando identificar em que condições institucionais, relacionais e 

situacionais foram produzidos tais documentos. 

 

Método 

Para conhecer a respeito dos cadernos escolares, fez-se necessário adotar uma 

abordagem teórico-metodológica que implicasse uma inserção bastante intensa no 

contexto pesquisado. A perspectiva etnográfica foi eleita como a opção mais adequada e 

coerente. Como bem detalha Rockwell (1987), a etnografia caracteriza-se por uma 

longa convivência do pesquisador com o contexto pesquisado. Cabe ao pesquisador 

participar dele, observar o cotidiano, conversar com as pessoas a respeito do que vivem, 
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 A crítica à utilização dos testes psicológicos como instrumentos de avaliação vem sendo feita, de modo 

extenso por diversos autores (Gould, 1999; Patto, 1990 e 2000; Moysés, 2001). 



 
 

 

ou seja, realizar uma observação participante. E, além disso, é necessário manter um 

cuidadoso registro escrito das informações obtidas.  

O trabalho de cunho etnográfico também é caracterizado pela produção de um 

texto descritivo – chamado por Geertz (1989) de “descrição densa” – que tem como 

intenção a explicação de uma trama de significações que constitui uma determinada 

cultura. Geertz (1989) afirma que “a etnografia é descrição densa” (p. 7).  

A permanência em campo e a convivência com as pessoas possibilita algo 

fundamental para, realmente, conhecer uma cultura: estabelecer relações de confiança 

com os informantes. Bosi (2003) aponta que da qualidade do vínculo depende a 

qualidade das conversas que podem ser estabelecidas. Os momentos de diálogo com os 

participantes da pesquisa são momentos privilegiados para checar informações e 

hipóteses que o pesquisador vai formulando à medida que  prossegue o trabalho de 

campo (Rockwell, 1987; André, 1983).  

O estudo a respeito dos cadernos escolares então conduzido (Santos, 2002, 2008) 

foi dividido em duas etapas. A primeira consistiu no acompanhamento de uma sala de 

aula de primeira série do ensino fundamental. No segundo momento, as atenções 

voltaram-se para uma sala de quarta série do ensino fundamental.   

 O estudo realizado na sala de primeira série foi movido pela curiosidade por 

conhecer como as crianças aprendiam a usar os cadernos. Assim, buscou-se uma sala de 

aula na qual as crianças estivessem tendo seus primeiros contatos escolares com esse 

suporte de escrita. Um espaço interessante para desenvolver o estudo foi encontrado em 

uma sala de aula de primeira série na cidade de Hortolândia, município no interior de 

São Paulo que no ano 2000 ainda não tinha estruturado sua rede de educação infantil. 

Assim, foi acompanhado todo o ano letivo da sala de aula de Ana
2
, uma professora 

bastante jovem que vivia sua primeira experiência com alfabetização. Com freqüência 

semanal foram realizadas observações das atividades da classe.  

 A pesquisa desenvolvida na primeira série possibilitou importantes avanços no 

que se refere ao conhecimento dos bastidores das produções de registros escolares. No 
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 Ana e os demais nomes citados neste artigo são fictícios.  



 
 

 

entanto, as informações obtidas auxiliavam a compreender especialmente a iniciação 

dos alunos na utilização dos cadernos. Para compreender como os registros feitos pelos 

alunos – tais como cadernos e provas – tomavam forma, a partir dos referenciais da 

psicologia escolar, fazia-se necessário continuar o estudo em um momento mais 

avançado de escolarização. Assim, alguns anos depois, em 2004, o estudo teve 

continuidade na mesma escola, numa sala de aula de quarta série de ensino 

fundamental.  

 

 Um dos importantes achados da pesquisa: os bastidores dos cadernos, 

aquilo que não é passível de registro 

Conforme foi apontado anteriormente, os cadernos são materiais que se tornam, 

ao longo da trajetória escolar, registro de aprendizados, retrocessos, tentativas, erros e 

acertos. Gvirtz (1999) e Nóvoa (1993) apontam a importância dos cadernos para a 

realização de pesquisas de caráter histórico, sobre tempos passados, pois neste caso são 

limitadas as possibilidades de se ter acesso àquilo que efetivamente ocorreu. Julia 

(2001) defende que as produções escolares são fundamentais para que se tenha acesso à 

cultura escolar e atribui aos cadernos de notas tomadas pelos alunos o importante papel 

de reconstituir as práticas escolares que a eles deram origem. Hébrard (2001) descreve 

os conteúdos dos cadernos como “prova irrefutável do trabalho realizado”. Ou seja, os 

cadernos escolares são considerados pelos pesquisadores como importantes fontes de 

informação sobre o contexto de ensino. Também professores e psicólogos clínicos que 

trabalham com queixas escolares utilizam os cadernos como instrumento 

psicodiagnóstico, ou seja, como forma de ter acesso àquilo que se passa com o aluno, 

com seu desenvolvimento e aprendizagem escolares. Estas utilizações dos cadernos 

conduzem a um importante questionamento: afinal, o que registram e o que não 

registram os cadernos? 

A pesquisa, por ora apresentada, não se propõe a responder tão complexa 

pergunta. Porém, é possível apresentar algumas informações que tragam algumas luzes 

para tal questão, em especial no que se refere aos cadernos das séries iniciais. Uma 



 
 

 

situação protagonizada por Mateus, um dos alunos da sala de aula de primeira série 

estudada, pode ser útil nesta empreitada. Mateus era um aluno que não primava por 

cumprir as tarefas propostas, era mal-visto pela professora e considerado pelos colegas 

como um mau aluno. Em uma das últimas aulas do primeiro semestre, a professora Ana, 

como de costume, colocou na lousa o cabeçalho e a frase do dia
3
, da seguinte forma: 

 

HORTOLÂNDIA, 03 DE JULHO DE 2000 

SEGUNDA-FEIRA 

“SOU MUITO CAPRICHOSO E ATENCIOSO COM MEU 

CADERNO E MINHAS LIÇÕES”  

 

Em seguida escreveu as letras do alfabeto, uma abaixo da outra formando duas 

colunas, com um “DE” à frente de cada uma das letras. Depois de terminada esta etapa, 

ela começou a conversar com a sala de aula, solicitando nomes de animais que 

começassem com cada uma das letras. Os animais sugeridos pelos alunos eram anotados 

na lousa à frente da respectiva letra inicial. Para exemplificar, segue o resultado da 

atividade para as primeiras letras do alfabeto: 

 

A  DE   ABELHA, ÁGUIA, AVESTRUZ, ARARA, ARANHA 

B  DE   BEIJA-FLOR, BALEIA, BURRO, BOTO, BÚFALO 

C  DE   CABRA, CAVALO, CACHORRO, CABRITO, 

COBRA 

D DE   DRAGÃO, DINOSSAURO, DROMEDÁRIO 

E  DE   ELEFANTE, ÉGUA, EMA, ESCORPIÃO 

 

Ao final dessa etapa da atividade a lousa estava repleta, para cada letra havia 

cerca de cinco nomes de animais. Ana solicitou que os alunos copiassem. Até essa 

altura do ano, não era habitual a cópia de conteúdos tão longos. Mateus iniciou a cópia 

pelo cabeçalho, depois a frase do dia e, finalmente, a atividade propriamente dita. Ele 

                                                 
3
 A frase do dia era um recurso utilizado, quase que diariamente, pela professora no intuito de promover a 

prática de leitura e escrita e de indicar aos alunos como a escola esperava que eles fossem e procedessem.  



 
 

 

começa copiando, em coluna, as letras do alfabeto, assim como havia feito inicialmente 

a professora, e depois, ainda em colunas, os D‟s à frente de cada letra, posteriormente os 

E‟s e, em seguida, as primeiras letras dos nomes dos animais. Ou seja, Mateus 

prosseguiu copiando o conteúdo da lousa em colunas. Inicialmente, fez o trabalho a que 

se propôs sem grandes problemas e copiando corretamente o conteúdo de cada coluna, 

porém sem levar em consideração as linhas. Assim, a coluna de E‟s terminava uma 

linha abaixo das anteriores, enquanto a coluna com as primeiras letras dos animais 

começava uma linha antes e terminava duas acima. Porém, à medida que Mateus 

prosseguia na atividade, essa se tornava crescentemente difícil. Afinal, se a princípio era 

fácil encontrar colunas para copiar, a partir da terceira ou quarta letra dos nomes de 

animais era quase impossível estabelecer colunas no conteúdo escrito em linhas na 

lousa, conforme as convenções da escrita ocidental. Ainda assim, era possível encontrar 

na lousa “colunas” correspondentes às colunas escritas por Mateus em seu caderno. 

Contudo, a tarefa a que se propôs Mateus ficava a cada coluna mais difícil, até que ficou 

impossível de ser realizada. Por fim, diante da dificuldade de encontrar uma forma de 

copiar, Mateus desistiu da tarefa. O registro em seu caderno, incompreensível e repleto 

de borrões, consistia numa série de letras espalhadas a partir das quais sequer era 

possível deduzir uma palavra. 

A lógica utilizada por Mateus, que de modo algum pode ser considerada 

absurda, dificilmente poderia ser abstraída observando-se o registro elaborado por ele. 

Facilmente é possível supor que o aluno tenha feito a atividade com desleixo, descuido 

e desinteresse. No entanto, foi com muito esforço que ele fez a mal-sucedida tentativa 

de copiar o que havia sido solicitado.  

Assim como há trabalhos elaborados com empenho e dedicação que ficam 

registrados sob a forma de atividades incompletas ou incorretas, há cópias feitas sem 

interesse, ou de modo mecânico, que não implicam em conhecimento sobre o conteúdo 

copiado e que se revelam nos cadernos como registros feitos com correção e perfeição 

estética.  

 



 
 

 

Uma proposta de olhar  

 

As potencialidades e limites dos cadernos enquanto instrumentos de registro de 

aspectos do contexto escolar e das relações de ensino-aprendizagem se apresentam 

como um desafio ao psicólogo disposto a compreender tais documentos. 

Caminhando no sentido de encontrar maneiras cada vez mais adequadas de 

compreender os materiais produzidos na escola, em especial os cadernos, apresento 

algumas sugestões. Não há a intenção de apresentar um protocolo de análise, mas 

algumas indicações que buscam adotar um referencial crítico diferenciado daqueles que 

correntemente têm sido adotados. 

O caderno escolar pode ser um útil instrumento para o diagnóstico e a 

intervenção em questões escolares. Porém, em vez de ser um material repleto de 

respostas sobre a criança e a sua situação escolar, pode funcionar como um importante 

desencadeador de perguntas.  

Considerando que os cadernos pertencem à criança, é importante que seja com a 

sua concordância que o psicólogo tenha acesso a esse material. Muitas vezes a criança 

não se sente à vontade em expô-los, especialmente quando as produções escolares 

representam para o aluno o não-saber e fracasso na escola. Neste caso, pode ser 

interessante buscar outras formas de aproximação. Conforme aponta Moysés (2001), 

uma mesma característica, habilidade ou capacidade pode ser expressa de modos 

diversos em diferentes situações. Uma criança pode, por exemplo, saber escrever, ter 

conhecimentos matemáticos, capacidade de organização, coordenação motora, 

independentemente de expressar isso ou não nos cadernos. Assim como conhecimentos 

ainda não adquiridos podem fazer parte, de modo impecável, do conteúdo destes 

materiais. Há casos de alunos copistas, que se encontram num estágio muito inicial de 

alfabetização, mas que apresentam cadernos completos, bem apresentados e com 

atividades realizadas com perfeição (Temple, 2007). Certamente há modos de 

organização das atividades em sala de aula que facilitam isso, enquanto outros 

inviabilizam.  Desta forma, convém sempre verificar como aquilo que o caderno nos faz 



 
 

 

supor, a partir de um olhar clínico, se manifesta em outros contextos e em outras 

situações, considerando tanto o processo de escolarização quanto outros espaços 

culturais e sociais.   

Sadalla, Bariani e Rocha (1999), ao dar indicações para a análise de material 

escrito, enfatizam pertinentemente a importância de que a criança seja ouvida e possa 

comentar o seu próprio material e produções. Desta forma, é possível: compreender o 

que seleciona de seu trabalho como sendo bom ou ruim; quais são os critérios que julga 

serem os mais importantes ao trabalhar com os cadernos – estética, qualidade da letra, 

realizar corretamente as atividades, receber menções de aprovação da professora, dentre 

outras; obter informações sobre as situações em que determinadas atividades foram 

realizadas; ouvir comentários sobre aspectos diversos dos cadernos. É possível, ainda, 

que o diálogo com base nos materiais escolares traga elementos sobre sua relação com a 

escola, colegas, professor, família. Ou seja, o caderno pode ser um importante 

mediador nas conversas com a criança, possibilitando o acesso a informações 

referentes, direta ou indiretamente, à sua escolarização. 

Algo bastante interessante oferecido pelos cadernos é a existência de produções 

realizadas ao longo de um determinado tempo. Tal característica permite observar 

oscilações de desempenho, progressos, retrocessos ou estagnações
4
. Mais do que 

constatar esses processos, seria interessante investigar em que situações acontecem. 

Como a criança se sai em diferentes tipos de atividades (cópias, produções mais livres, 

diferentes disciplinas etc.). Houve mudança de procedimento do professor?  

 

Conteúdo dos cadernos 

É importante investigar em que condições foram elaboradas as diferentes 

atividades que são apresentadas. Um dos aspectos importantes é diferenciar aquilo que 

foi realizado por meio de cópias e o que foi uma produção mais autônoma do aluno. Há 
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 Em diversas culturas, como pude observar mais diretamente em materiais brasileiros, franceses e 

portugueses, os cadernos utilizados no princípio do ano, em geral, revelam atividades realizadas com 

maior esmero, o que resulta em trabalhos mais organizados e com uma apresentação estética mais 

cuidada. Esse fenômeno também é freqüente com cadernos enquanto novos. 



 
 

 

formas de organização da atividade didática que possibilitam que o aluno copie quase a 

totalidade dos conteúdos e das resoluções de exercícios de uma disciplina. 

As atividades produzidas de modo mais autônomo podem trazer informações 

sobre aquilo que o aluno domina. As cópias também podem trazer elementos 

interessantes, sobretudo nos erros que revelam. Por exemplo, quando uma criança copia 

a palavra „acidente‟ como „assidente‟, ou seja, cometendo um erro ortográfico, é 

possível supor que ela já tenha feito importantes aquisições neste campo de 

conhecimento. Afinal, em vez de efetuar apenas a operação de reproduzir letras 

apresentadas na lousa, realiza uma operação que envolve os sons da palavra copiada. 

O conteúdo dos bilhetes encontrados nas páginas dos cadernos também pode ser 

revelador, podendo dar indícios a respeito das exigências que vigoram em sala de aula, 

sobre a relação entre o professor e o aluno, bem como sobre as estratégias que vêm 

sendo adotadas pelo professor em sala de aula para lidar com as dificuldades. 

Ainda que as atividades registradas nos cadernos não possam ser consideradas 

documentos que revelem fielmente as práticas pedagógicas adotadas e nem os 

conteúdos abordados em sala de aula, podem dar indícios a respeito de como são 

organizadas as atividades didáticas em sala de aula. Por meio dos registros, é possível 

conhecer quais são as estratégias que o professor utiliza para ensinar. Serão as 

atividades propostas interessantes ou desinteressantes? Variadas ou repetitivas? 

Adequadas ou não ao nível de conhecimento do aluno? Por exemplo, são recorrentes as 

queixas escolares de crianças que passam a aula distraídas ou fazendo bagunça. E seus 

cadernos revelam solicitações de atividades que requerem a interpretação de textos, 

apesar de ainda se iniciarem no processo de aprendizagem da leitura e escrita. 

 

Conversa com professor 

O diálogo com a escola tem se revelado uma das estratégias fundamentais para a 

compreensão e intervenção em casos que incluem questões escolares. Também neste 

momento, os cadernos escolares podem intermediar o diálogo, sobretudo com 

professores.  



 
 

 

É interessante proporcionar que o professor comente as produções de seu aluno. 

Quais considera boas? Com quais não ficou satisfeito? Por quê? A possibilidade de 

conversar com o professor a respeito do material pode ser um momento fundamental 

para compreender em que situações as produções se deram. Para conhecer qual é o seu 

modo de trabalhar com a sala de aula como um todo e, em especial, com a criança em 

questão. Para investigar quais são as estratégias que utiliza. Também pode ser um 

momento interessante para compreender situações que levaram o professor a escrever 

bilhetes. Como os bilhetes são, em geral, direcionados aos pais, podem possibilitar que 

sejam tematizadas as concepções que o professor tem a respeito da família da criança e 

qual é a relação que estabelece com ela.   

Verificar materiais de outros alunos da mesma sala de aula pode ajudar a 

compreender quais são as regras e as exigências vigentes. Pode, ainda, dar elementos 

para avaliar como está o aluno em questão em relação aos demais alunos de sua classe. 

O momento de conversa com o professor pode ser interessante também do ponto 

de vista da intervenção. O atendimento clínico já pode ter revelado elementos 

interessantes para discutir e problematizar com o professor. Produções que se 

diferenciem do que comumente é apresentado pelo aluno em seus cadernos, por 

exemplo, podem ser interessantes no sentido de produzir reflexões.  

Assim, as produções escolares podem ser recursos auxiliares muito úteis na 

tarefa de obter informações a respeito da criança e de sua situação escolar.  

 

Concluindo 

Os cadernos escolares, se compreendidos como produções unicamente da 

criança por meio de análises que os descontextualizam e desconsideram o conjunto de 

relações e as questões institucionais em meio às quais são produzidos, podem conduzir a 

interpretações errôneas.  

Retomemos a cena que foi apresentada no início deste capítulo: a criança que 

chega ao consultório por uma queixa escolar. Não é possível tomar seus cadernos e 

demais registros realizados na escola e compreendê-los somente a partir daquilo que 



 
 

 

apresentam em si, mas é preciso realizar uma análise que faça desse material um 

conjunto de indícios, pistas iniciais que devem ser averiguadas cuidadosamente. 

 Certamente, não é possível ter acesso a todas as informações de como os 

cadernos são produzidos na escola. No entanto, essa impossibilidade, em vez de 

paralisadora, deve ser instigadora na busca de informações que transcendam as 

aparências imediatas e que nos auxiliem a problematizar aquilo que nos é apresentado 

sob a forma de registro. Sob esta perspectiva, os cadernos podem constituir úteis 

recursos de avaliação e intervenção clínicas, possibilitando a aproximação e a 

investigação das questões escolares. 
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Este trabalho
3
 refere-se a uma pesquisa de natureza bibliográfica, que contou 

com o estudo de fontes primárias
4
 (os escritos do autores russos e soviéticos) e 

secundárias (textos e documentos a respeito do atendimento às pessoas com surdez, 

cegueira e surdocegueira e de intérpretes da teoria vigotskiana) sob a perspectiva da 

Psicologia Histórico-Cultural e contempla uma análise fílmica do documentário As 

borboletas de Zagorsk (1992), tendo por temática o estudo das contribuições de L. S. 

Vigotski (1896-1934)
5
 para a Educação Especial, e mais precisamente, para a educação 

de deficientes físicos sensoriais. Objetivamos expor subsídios teóricos acerca do 

atendimento educacional ao cego; identificando no documentário citado alternativas de 

aplicação dos estudos vigotskianos na prática pedagógica atual.  

Justificamos esta ênfase à escola especial soviética porque entendemos que, após 

mais de 70 anos dos estudos e escritos vigotskianos terem sido efetivados, ainda há 

muito que se investigar a respeito da pertinência e importância dos mesmos no tocante à 
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aprendizagem e ao desenvolvimento da pessoa com deficiência – considerando-se a 

proposta de educação inclusiva que defende a acessibilidade escolar para todos. 

 De início, marcamos que nosso posicionamento teórico, com base na escola de 

Vigotski, reconhece que o que diferencia o ser humano ou o ser humanizado dos demais 

animais é a sua consciência, e esta está em estreita relação com o mundo exterior.  Dito 

de outro modo, a prática social protagonizada pelos homens incide sobre eles mesmos, 

refletem sobre seus psiquismos. As relações sociais do homem são determinadas pelo 

modo de produzirem a vida material. Como escrevem K. Marx e F. Engels (1974, p. 135-

136), em citação bem conhecida: 

[...] na produção social da sua vida, os homens contraem 

determinadas relações necessárias e independentes de sua vontade, 

relações de produção que correspondem a uma determinada fase de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto 

dessas relações forma a estrutura da sociedade, a base real sobre a 

qual se levanta a superestrutura jurídica e política, a qual 

correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de 

produção da vida material condiciona o processo da vida social, 

política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determina o seu ser, mas, pelo contrário, o ser social é que determina 

a sua consciência. 

Por este entendimento, fica evidente que pessoas com e sem deficiências 

constituem seus psiquismos da direção interpsíquica para a intrapsíquica e que mundo 

externo e mundo interno não podem ser tomados de modo cindido. Outro ponto 

importante a ser destacado é de que esse processo de formação histórica e social da 

consciência se dá ante as ações do homem em sua vida social, mediadas pelo uso de 

instrumentos e de signos. É justamente, a criação e a apropriação de ferramenta e de 

instrumentos psicológicos (signos) que se efetiva o trabalho instrumental, o que o 

diferencia dos animais. È por meio da atividade mediada e pelo uso de instrumentos e 

signos que o homem transforma a natureza e transformando-a, transforma-se a si 

mesmo ou torna-se um ser humanizado, com as características humanas (com 

linguagem, valores, etc.). 

Se Marx já expunha, em 1948, que a sociedade burguesa é a forma mais 

desenvolvida que a humanidade já criou, perguntamos como essa sociedade, que 

continua em pleno desvendamento do mundo e das leis que o regem, pode levar pessoas 
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com deficiências a alcançarem o mesmo patamar de desenvolvimento que as sem 

deficiência. Para esta indagação, a teoria de Vygotski (1997) pode ser elucidadora, pois 

explica que, devido a esse processo criativo que envolve o domínio da natureza e o 

tornar humano pelo emprego de ferramentas e instrumentos, os homens podem ter uma 

ação indireta, planejada e mais ampla sobre o mundo, tendo ou não deficiências. Ao 

apresentá-las, deve ser conduzido pela escola, a dominar vias colaterais de 

desenvolvimento, substituindo os órgãos e funções que se encontram deficitários ou 

comprometidos, por aqueles que estão íntegros, em prol da apropriação dos conteúdos 

sistematizados que a humanidade já produziu.  

Com base na teoria vigotskiana, podemos afirmar a defesa de que pessoas com 

deficiências auditivas, visuais, e outras, podem vir a conquistar um nível de 

desenvolvimento elevado dos seus psiquismos e consciência, valendo-se do pensamento 

e da linguagem verbais para apreenderem o mundo e compreendê-lo para, depois, 

intervir sobre o mesmo. A escolarização deve, portanto, permitir-lhes que dominem e 

depois superem os saberes cotidianos, os conceitos espontâneos, e que possam se 

apropriar dos saberes científicos. Essa defesa, em nosso entendimento, dá um norte 

diferenciado ao trabalho de formação de professores e demais profissionais que atuam 

junto à Educação Especial ou Inclusiva. 

Nesta direção, Duarte (2000) destaca a importância de entendermos que a 

psicologia vigotskiana direciona para uma pedagogia onde a escola tem papel 

fundamental no desenvolvimento do indivíduo, pois possibilita a apropriação do 

conhecimento, objetivo historicamente acumulado, como forma de instrumentalização 

do indivíduo, que não é passivo neste processo, mas que se torna “sujeito de suas 

ações”.  

Assim como Vigotski (1997) e Leontiev (1978), Saviani (1994, p. 17-18) 

acredita que a escola está relacionada a um processo de humanização, afirmando que 

[...] o homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo 

ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, e 

agir. Para saber pensar e sentir; para querer, agir ou avaliar é preciso 

aprender, o que implica o trabalho educativo. 
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 “As Borboletas de Zagorsk” (1992), trata-se de um documentário que mostra, 

justamente, a transformação pela qual passaram alunos surdocegos que freqüentavam a 

Escola de Zagorsk, que trabalhava com os pressupostos teóricos de Vigotski orientando 

a prática pedagógica de educadores para o processo de metamorfoses (SIERRA 

UEM/2007). 

REFLETINDO SOBRE O MÉTODO 

 A Teoria Histórico-Cultural preconizada por Vigotski assenta-se na filosofia e 

métodos marxistas. Nas ciências humanas, em especial, não há como desvincular os 

estudos e análises de uma visão de homem e de mundo inerentes às conclusões e 

caminhos que tomamos para estudar um objeto específico. Shuare (1990, p. 13) diz a este 

respeito: 

Qualquer teoria científica, em especial as chamadas ciências humanas, 

responde a uma concepção geral sobre a essência do homem, sua 

origem, a natureza do conhecimento, etc. Por isso, os resultados 

concretos e os princípios básicos de qualquer teoria científica não 

podem deixar de expressar uma determinada concepção de mundo e 

um certo enfoque filosófico. O problema não é como evitar esta 

situação, como “limpar” a ciência deste conteúdo inevitável. Pelo 

contrário, se trata de explicitar ao máximo esta dependência e 

esclarecer as funções da filosofia e da concepção de mundo no 

conhecimento científico. 

 

O método materialista histórico e dialético, como explica Shuare (1990) implica 

na necessidade de determinar as dependências do objeto, de superar as limitações e 

reconhecer o caráter dialético do conhecimento, entendendo que a fonte do 

desenvolvimento do objeto é a unidade da luta dos contrários, e que este 

desenvolvimento se dá em saltos qualitativos, em constante movimento interno. O 

materialismo histórico e dialético examina a sociedade como criação do próprio homem, 

com e sem deficiência, não como uma força estranha, externa, à qual deva adaptar-se. 

Também, o homem não assume posicionamento passivo diante ela, antes é, ao mesmo 

tempo, sujeito e produto das e nas relações sociais. Assim, só é possível estudar o 

homem, com e sem deficiência, em qualquer aspecto, se levarmos em conta que é um 

ser histórico e social. Nesse entendimento, o limite biológico não é o determinante para 

o não desenvolvimento do surdo, do cego, do surdocego. A sociedade sim, é quem cria 
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os limites para essas pessoas não se desenvolverem plenamente. Esta foi uma das 

principais teses de defesa de Vigotski ao criticar a defectologia da sua época: ela se 

atentava mais aos déficits que às possibilidades (BARROCO, 2007). 

Desta forma, as funções psicológicas superiores – FPS –, aquelas que diferem o 

homem dos outros animais (atenção voluntária, memória, abstração, etc), são resultantes 

da interação do indivíduo com o mundo, mediada pelos instrumentos  e signos criados 

pelo homem. É importante destacar que os signos estão entre as funções primárias e 

superiores. Por meio do seu emprego, o homem deixa de agir diretamente sobre o meio; 

a ação sai dos limites do processo natural e instintivo e passa a incorporar elementos do 

meio, resultando em um comportamento novo, mediatizado e cultural. Daí se pode 

alcançar a atividade duplicada, isto é, de primeiro se ter um planejamento mental e, 

posteriormente, executar o planejado, pelas mãos ou pelo corpo.  

 A Psicologia Histórico-Cultural empreendeu a superação da concepção do 

caráter natural do desenvolvimento humano, e também lançou luzes sobre a viabilidade 

de se intervir junto a indivíduos limitados biológica ou organicamente em algumas 

funções motoras, sensitivas, e/ou corticais superiores (Luria, 1981). 

Vigotski leva-nos a compreender o processo do desenvolvimento complicado por 

uma deficiência. Para ele um fator complicador do desenvolvimento e da personalidade 

da criança é “de um lado, o defeito é a limitação, a debilidade, a diminuição do 

desenvolvimento; por outro lado, porque precisamente origina dificuldades, estimula o 

movimento elevado e intensificado pelo desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1989, p.5). 

Para Vigotski (1989), um fator de suma importância refere-se à posição ocupada 

na sociedade pela criança deficiente. As suas relações sociais, todos os momentos que 

determinam o seu espaço no meio social, seu papel e seu destino como participante da 

vida e de todas as funções sociais, passam por uma reorganização. Aponta que o 

desenvolvimento da criança é duplamente condicionado pelo meio social. Um desses 

aspectos é a realização social da deficiência (o sentimento de menos–valia ou de 

inferioridade), o outro é a tendência social da compensação para a adaptação às 

condições do meio. 
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Após a Psicologia Histórico-Cultural reconhecer a importância da ação educativa 

para a aprendizagem e para o desenvolvimento humanos, transpondo as barreiras do 

determinismo biológico, possibilitando a intervenção, abre-se a possibilidade de 

reconhecermos que a escolarização promove avanço no desenvolvimento das crianças, 

criando novas zonas de desenvolvimento proximais. 

 

VIGOTSKI E A EDUCAÇÃO DOS CEGOS, SURDOS E SURDOCEGOS 

 

Muitos teóricos tentaram entender ou explicar a cegueira por meio das lentes das 

pessoas videntes, que enxergam, mas Vigotski buscou mostrar, por uma retrospectiva 

histórica, como se deu a passagem da concepção popular a respeito da cegueira para 

outra, científica. Esta é que permite a libertação dos limites que a cegueira impõe. Para 

o autor: 

Cegueira não é apenas a falta da visão, meramente a ausência da visão 

(o defeito de um órgão específico), senão que assim mesmo provoca 

uma grande reorganização de todas as forças do organismo e da 

personalidade. A cegueira, ao criar uma formação  peculiar de 

personalidade, reanima novas forças, altera as direções normais das 

funções e, de uma forma criadora e orgânica, refaz e forma a psique da 

pessoa . Portanto, a cegueira não é somente um defeito, uma 

debilidade, senão também, em certo sentido, uma fonte de 

manifestação das capacidades, uma força (por estranho e paradoxal  

que seja!) (VIGOTSKI, 1989, p. 74). 

 

Segundo Vigotski, uma peculiaridade positiva nas crianças com deficiência não 

é o desaparecimento de uma ou outra função observada nas crianças normais, e sim que 

o desaparecimento de algumas funções faz com que surjam novas formações que vão 

representar uma unidade, uma reação da personalidade diante da deficiência, a 

compensação no desenvolvimento. Ele afirma: 

Se uma criança cega ou surda alcança o mesmo  desenvolvimento de 

uma criança normal, então as crianças com deficiência alcançam esse 

desenvolvimento de um modo diferente , por outra via, com outros 

meios  e para o pedagogo é muito importante conhecer essa 

peculiaridade da via pela qual ele deve conduzir a criança. A lei da 

transformação e da compensação proporciona a chave para se chegar a 

essa peculiaridade (VIGOTSKI, 1989, p.7). 
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Do que Vigotski expõe, comparando a surdez à cegueira, podemos, 

resumidamente, concluir que em relação à orientação espacial e a liberdade dos 

movimentos  e no aspecto biológico o cego tem perdido mais que o surdo. No entanto, a 

surdez pode  provocar  a mudez, priva da linguagem, isola o homem e o tira do convívio 

social que se apóia na linguagem, enquanto que com o cego, como personalidade, como 

uma unidade social, encontra-se numa situação bem mais favorável: tem a linguagem e 

com ela a possibilidade da validade social. 

Tendo como base a psicogênese da linguagem, a dimensão sócio-histórica do ser 

humano mediado pela linguagem, Vigotski, apesar de não ter tido tempo de rever sua 

obra, deixou-nos um importante legado marcado pelo conceito de inclusão, deturpado 

nos nossos dias, por conta de políticas que, em nome da inclusão, “fazem” uma 

educação de forma bastante segregadora. 

A respeito da deficiência auditiva, Vigotski explica que, para uma criança cega ou 

surda, a deficiência significa normalidade e não uma condição de doença, ela só irá 

perceber sua condição de deficiente de modo indireto, secundariamente, no contato 

social. Portanto, deve ser aceito que a cegueira ou a surdez significam nada além que a 

ausência de uma forma condicional que faz a ligação com o meio ambiente. São órgãos 

que recebem e analisam elementos externos do ambiente, que dividem o mundo dentro 

de suas partes separadas, dentro de estímulos que unidos representam nossas reações, 

ajudando assim o organismo a se adaptar ao meio ambiente. 

Vigotski afirma que tanto na psicologia como na pedagogia, o problema da 

criança surda deve ser apresentado e compreendido como um problema social, pois é a 

causa primária e não secundária. Sobre isso, declara: 

Deve-se olhar audaciosamente para este problema como um problema 

social. Se, psicologicamente falando, a deficiência física significa um 

descarrilamento social então, pedagogicamente falando, educar esta 

criança significa trazê-la de volta para o curso correto da vida do 

mesmo modo que um organismo desarticulado ou prejudicado é 

restabelecido. Na formulação de nossa demanda para uma pedagogia 

guiada para inclinações naturais como formas cultivadas, nós 

abordamos o ponto inicial de qualquer sistema de educação para as 

crianças surdas, isto é, a educação pré-escolar e a importância dela, 
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visto como sei, tem sido subestimada na teoria e na prática em 

inúmeros países (VIGOTSKI, 1989, p. 91). 

 

Em algumas discussões em relação ao pensamento e linguagem, Vigotski opõe-

se ao estudo em separado dos processos de inteligência prática e de fala na criança, 

argumentando que tal abordagem decorre da adesão dos investigadores ao modelo 

zoológico, que toma o ser humano na sua inserção na escala animal. Estuda-se a criança 

em suas ações inteligentes, como se estuda o chimpanzé. E, como a criança fala, mas o 

chimpanzé não, a linguagem é examinada enquanto uma linha de desenvolvimento em 

separado. Para salientar a especificidade humana, Vigotski focaliza as relações entre 

inteligência prática e a linguagem verbal na infância, bem como, as relações entre 

pensamento e linguagem. 

Numa de suas análises Vigotski faz observações a respeito da reação de uma 

criança e um chimpanzé tentando alcançar um doce. E é numa situação como essa que a 

essência da distinção entre o comportamento humano e a outros animais é apontada: a 

utilização da fala auto-orientada passa a estruturar a ação da criança. Não se trata da 

inteligência prática de uma criança que, por acaso fala, trata-se de uma inteligência 

prática que assim se estrutura porque a criança fala. 

O processo de linguagem, configurada pela emergência da auto-orientação, 

marca o momento do entrecruzamento da inteligência prática com a linguagem verbal 

na criança. A fala orientada para si altera radicalmente a estrutura da atividade, por 

permitir ações mediadas, que ampliam a liberdade frente ao campo perceptual e a 

possibilidade de transformar uma situação. Há um desdobramento de atividade, sendo 

que as formas de ação sobre as coisas e as pessoas passam a incluir, com a fala para si, 

os processos de análise, antecipação, planejamento, organização. 

As relações pensamento e linguagem são examinadas no contexto de análise da 

fala interior; Vigotski afirma que a fala auto-orientada vai se distinguindo funcional e 

estruturalmente da fala para o outro e se transforma em fala interior que se origina das 

relações da criança consigo própria. Passa a permitir que a criança tome sua própria 

atividade como objeto de atenção; não tem mera função de acompanhar a atividade; não 
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se dissipa, mas se internaliza, continuando a transformar-se no plano interno. Assim a 

fala da criança se desenvolve no plano das interações sociais e, ao ser internalizada, 

participa da organização das transformações dos processos mentais. 

Nas questões a respeito do processo conceitual e sobre significado e sentido da 

palavra, fica ressaltada a idéia de que a criança não significa o mundo para depois 

nomeá-lo com a linguagem. O conceito não se reduz a um conjunto de impressões, que 

é, na seqüência, representado ou designado pela palavra. Esta relação permite recortar 

as coisas do mundo, abstrair e generalizar suas propriedades, ou seja, implica um 

processo de significado. É na dinâmica da fala viva que se estabelecem os 

conhecimentos e as relações com a cultura. 

Com esse papel fundamental, a linguagem participa da constituição do 

pensamento e repercute sobre as funções mentais, propiciando transformações na 

atenção, na memória, no raciocínio, etc. Também é tomada como instância de 

significação, na relação do homem com as coisas, com os outros homens e consigo 

próprio. Com isso, o desenvolvimento cultural só pode constituir-se pela linguagem 

verbal (oral, escrita, sinalizada). 

Em relação ao desenvolvimento da linguagem na criança surda, as análises de 

Vigotski se orientam para a questão educacional. Nos seus trabalhos nessa área são 

apresentadas críticas tanto, à avaliação diagnóstica quanto ao planejamento educacional 

por se centrarem no que falta ao indivíduo.  

A respeito da linguagem e do atendimento educacional da criança surda, 

Vigotski (1989) modifica o seu posicionamento. A princípio apresenta fortes críticas aos 

métodos para o desenvolvimento da fala que caracteriza como mecânicos, artificiais e 

penosos. Qualifica como cruéis os métodos que envolvem treinamentos árduos de 

articulação de sons e proibição da “mímica”. Mas essas críticas não se afastam da idéia 

de tornar a oralização do surdo como meta central. Sugere que a fala precisa ser 

desenvolvida como recurso necessário e interessante para a vida da criança surda. 

Posteriormente, percebemos uma alteração na análise do autor, posto que afirma 

que se a fala consumir totalmente os investimentos educacionais, se for tomada como 
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um fim em si, ela perde a vitalidade. A criança surda acaba sendo ensinada a pronunciar 

palavras, e não a falar. A ênfase nos exercícios de articulação frente ao espelho traz um 

prejuízo ao desenvolvimento da linguagem, porque conversar com espelho (neste caso) 

não é, afinal, conversar, é uma fala morta. 

O autor começa a dar importância à mímica e propõe o uso de múltiplos 

recursos, inclusive da linguagem escrita, visando dar, ao surdo, acesso à linguagem 

falada e aos conhecimentos sistematizados. Vigotski baseia-se nos estudos com o surdo 

para subsidiar suas discussões sobre pensamento e linguagem. Afirma que a linguagem 

não depende da natureza do meio material que utiliza, o que importa é o uso efetivo dos 

signos (SIERRA, 2005). 

A criança nasce imersa em relações que se dão por meio da linguagem. Na 

surdez essas relações ficam impossibilitadas, principalmente, quando se trata de surdez 

congênita ou precoce em que há problemas de acesso à língua falada. A Língua de 

Sinais mostra-se necessária para que a criança tenha acesso às relações interpessoais que 

contribuem para o funcionamento nas esferas cognitivas e afetivas e ajudam na 

construção da subjetividade. Não há limitações cognitivas ou afetivas inerentes à 

surdez, tudo depende das oportunidades oferecidas pelo grupo social para seu 

desenvolvimento, em especial para a consolidação da linguagem.  

Nessa perspectiva teórica, o desenvolvimento da criança surda deve ser 

compreendido como processo social, e suas experiências de linguagem concebidas 

como instâncias de significação e de mediação nas suas relações com a cultura, classe 

social e nas interações com o outro. 

A respeito da surdocegueira, é necessário registrar que a criança sob essa 

condição não soma os déficits, antes, faz adaptações para cada um deles e fica numa 

situação caótica, sem ter como apreender, categorizar e generalizar o mundo em que 

está inserida. Nesse sentido, o educador ou outro indivíduo mediador constituir-se-á em 

motivo e vontade dessa criança – daí as implicações éticas envolvidas na Educação 

Especial.  
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Analisando a obra Fundamentos de Defectologia constatamos que Vigotski se 

deteve bem mais nos estudos das outras deficiências. Para o pesquisador russo, a 

educação da criança surdocega traz dificuldades muito grandes e mais obstáculos que a 

educação do cego ou do surdo. Quando os sistemas nervoso e psíquico estão íntegros, 

nessas pessoas, elas podem ter um desenvolvimento ilimitado. Vigotski destaca os 

nomes de Hellen Keller e de Laura Bridgman, surdocegas que conseguiram 

praticamente todos os domínios dentro das ciências, fazendo não só um movimento de 

compensação, com o uso racional dos seus recursos bio-psíquicos, mas uma 

supercompensação, produzindo, como diz o autor um excedente na inserção e adaptação 

ao mundo. Vigotski (1989, p. 163), destaca que a base da educação das crianças 

surdocegas é ensinar-lhes a falar. “Somente ao dominar a linguagem ele pode chegar a 

ser um ser social, isto significa dizer, um homem em seu verdadeiro sentido da palavra”. 

Nesse sentido, Vigotski coloca-nos que essas pessoas têm que estar em contato 

permanente com as pessoas que as rodeiam para que possam através do tato, da 

linguagem datilológica
6
, e mesmo do Sistema Braille, aprender, a compreender a 

linguagem e também a ler. Destaca ainda que ensinar a surdocegos, em comparação a  

ensinar a cegos ou a surdos, é   muito mais difícil, pois como não vêem e não ouvem, se 

limitam exclusivamente a guiar-se pelo tato. 

 

DE CRISÁLIDAS ÀS BORBOLETAS 

 

O trabalho desenvolvido na ex-União soviética, acerca da transformação de 

crianças deficientes, indo de crisálidas às borboletas, como exposto no documentário 

“As Borboletas de Zagorsk” (1992), merece atenção.  

Produzido pela TV BBC - Londres, o documentário faz parte da série “Os 

transformadores” e foi exibido no Brasil pela TV Cultura – Fundação Padre Anchieta de 

São Paulo, no início da década de 1990.Em Zagorsk, cidade localizada a 80 km de 

Moscou, na Rússia, localiza-se o “Lar Zagorsk”, fundado em 1963 para abrigar crianças 

                                                 
6
 Linguagem que se utiliza das letras do alfabeto que se formam mediante diferentes posições dos dedos 

das mãos.  
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com surdocegueira. Segundo o documentário, desenvolvia-se lá um trabalho, pelo 

menos no período referido, ainda  sem paralelos no ocidente, que livrava o surdocego do 

isolamento e preparava-o para conviver em sociedade. 

Pelo documentário, no Lar, as crianças, desde que acordam, já convivem e se 

comunicam com seus professores. A comunicação acontece de diferentes formas, pois 

há crianças com  diversos níveis de comprometimento, desde totalmente surdas e cegas, 

às que têm algum resíduo visual, outras com algum resíduo auditivo e ainda poucas com 

resíduos auditivos e visuais. Dependendo do comprometimento, a comunicação pode 

ocorrer: apenas pelo toque, vibração da caixa vocal, através da língua de sinais, língua 

de sinais associada ao sistema Braille, língua de sinais tátil... Não importa qual o meio 

ou o instrumento utilizado para que ocorra essa comunicação, o importante é que ela 

ocorra, pois lá a linguagem é considerada “um poder”. 

Todas as manhãs, professores, alunos e funcionários participam de um encontro, 

sendo possível observar que a deficiência não os  impedia de participar e compreender 

todas as informações, porque nesse momento percebe-se, de maneira emocionante, uma 

verdadeira diversidade de formas de comunicação num coletivo em que cada um é 

único em sua forma de entender e se expressar.  

De início já se percebe a importância de se estabelecer um canal de comunicação 

com a criança, uma linguagem viva, que permita essa interação. Isso fica evidente com 

a chegada de Mansur no Lar procedente do Uzbequistão, uma república ao sul da 

extinta União Soviética, uma criança com cegueira total e um comprometimento de 

90% de audição, que escola nenhuma se atreveria a aceitá-lo para qualquer tipo de 

intervenção educacional. Mansur, nos primeiros dias, rechaça a todos que dele tentam se 

aproximar; após três semanas a professora já consegue estabelecer com ele uma 

comunicação, já se sente mais seguro e responde às atividades propostas e 

gradativamente vai apresentando mudanças. 

Outro exemplo de desenvolvimento é o de Oksana, uma ucraniana de 13 anos, 

que há um ano ficou cega e está praticamente surda, caminhando para surdocegueira. É 

uma promissora e exímia pianista. A perda da audição para esla poderia se constituir em 
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tragédia, se fosse deixada entregue a si mesma. Porém, Oksana aprendeu a enxergar as 

palavras com os dedos, pelo braile, e com a mesma mão a se comunicar em sinais em 

russo e em ucraniano, sua língua materna. Aprendeu a tocar pela memória auditiva e 

pela vibração sonora do piano. Essas compensações não lhe tiraram a dor pela perda das 

funções sensoriais, mas lhes abriram outro modo de existir, de se sentir como ser 

humano. 

Natasha, ex-aluna do Lar e produto da fantástica escola de Zagorsk, tornou-se 

filósofa e psicóloga, e casou-se com Yuri com o qual teve duas filhas. Mesmo morando 

em Moscou, não deixou de freqüentar, como voluntária e professora de inglês, o Lar. 

Natasha expôs que no Lar ela se sentia mais livre, segura e mais feliz que em sua casa, 

na época em que começou a perder a visão e a audição, pois lá aprendeu um outro modo 

de se comunicar, pelo Braille, datilologia e língua de sinais, ordenando seu mundo que 

começou a ficar caótico. 

Vigotski morreu em 1934. Décadas depois Natasha e Yuri se encarregaram de 

defender e ir repassando a essência das idéias e ideais desse autor, pois acreditam 

também no que ele preconizava desde 1922, que até as crianças com muitas deficiências 

podiam ser educadas, e ela mesma se coloca como exemplo da veracidade dessa tese, 

após sua ida para o Lar, onde foi “reintegrada ao mundo” por meio do trabalho realizado 

pelos professores com a teoria vigotskiana. 

Natasha tornou-se especialista em psicologia infantil, e acredita que por meio da 

psicologia ela pode ajudar a evitar sofrimentos semelhantes aos seus, às crianças de 

Zagorsk. No entanto, Natasha avalia que o Lar está se afastando da filosofia, e afirma: 

Estão negando detalhadamente a extensão da deficiência e 

esquecendo-se de que Vigotski afirmava „que as mais sérias 

deficiências devem e podem ser superadas com técnicas físicas e 

psicológicas de compensação para que a criança possa estudar e 

crescer entre as pessoas normais, também dizia que as crianças 

deficientes deveriam desenvolver seus sentidos normais para 

compensar os sentidos perdidos‟ (AS BORBOLETAS..., 1992). 

 

Fica evidente que a maioria das crianças, antes de chegarem ao Lar, eram 

consideradas, pelas pessoas dos locais onde convivem, além de surdocegas, também,  
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mentalmente comprometidas. Após um período e com o domínio da linguagem, não 

importando qual delas, elas passam a entender o mundo e a se comportarem como 

crianças normais. O Lar conta com o apoio do Instituto para Deficientes de Moscou, 

fundado por Vigotski em 1924, que desenvolve pesquisas sobre todas as deficiências, 

em seus dezoito laboratórios, nos quais  desenvolvem métodos e instrumentos especiais 

que possibilitam educar as crianças. Há mais de sessenta anos o instituto trabalha com o 

método
7
 de Vigotski, explorando a zona do  desenvolvimento próximo, baseando-se em 

seu postulado as crianças deficientes devem ser estimuladas a desenvolver os sentidos 

sadios para poderem compreender o mundo. 

 

DA APLICAÇÃO DOS ESTUDOS VIGOTSKIANOS NA PRÁTICA 

EDUCACIONAL 

 

 Após vermos as crisálidas se transformando em lindas borboletas, livres, 

coloridas e podendo alçar seus vôos com independência em as “As borboletas de 

Zagorsk”. Podemos compreender porque Vigotski escreve que “a linguagem é poder”. 

(apud AS BORBOLETAS..., 1992). É por meio de linguagens alternativas que vias 

colaterais para a aprendizagem e para o desenvolvimento vão sendo constituídas, o que 

consiste no emprego racional dos recursos psíquicos para se estar e interagir no/com o 

mundo (VIGOTSKI, 1989). 

Alguns autores concordam com Vigotski, como Luria, seu colaborador e 

continuador, que coloca a linguagem como o elo de ligação entre pensamento e 

comunicação, declarando: 

A linguagem serve ao homem como instrumento do pensamento e da 

comunicação. Por ela, o homem não só consolida suas relações com os 

outros membros do seu grupo social, como também, enquanto 

possibilidade de representação da realidade, faculta-lhe a 

complexidade de sua atividade psicológica  (LURIA, apud KLEIN e 

ZIMERMANN, 1990, p.28). 

 

                                                 
7
 No documentário, a proposta psicológica de Vigotski é trazida como um método. 
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 Bakhtin (1990, p.113) teórico russo, considerado como um dos maiores 

pensadores do nosso tempo, e que se interessava pela prosa e pela poesia como formas 

substancialmente diferenciadas de “apropriação da linguagem”, declara que a linguagem 

é tomada como atividade interacional entre sujeitos socialmente organizados e observa: 

A linguagem é direcionada tanto pelo fato de que procede de alguém, 

como pelo fato que se dirige a alguém. Ela constitui justamente o 

produto de interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 

expressão a um em relação a outro. Através da palavra, defino-me em 

relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. 

A palavra é uma ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia 

sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu 

interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor (BAKHTIN 1990, p.113). 

 

Outros pensadores contemporâneos também nos ajudam a constatar essa 

importância. Almeida (1987, p.34) cita que o pensamento não está dissociado da 

linguagem e que esta se inicia com a ação imitativa e passa a ser estruturada. Já os sinais 

verbais primitivos se generalizam em esquemas mais amplos. 

E para reforçar mais ainda o poder da linguagem, Brito (1993, p75)  declara: 

A língua (aqui entendida como linguagem), além de ser o principal 

veículo de comunicação, é também o mais importante meio de 

identificação do indivíduo com sua cultura e o suporte do 

conhecimento da realidade que nos circunda. 

 

Retomando Vigotski, este defende que é na atividade prática, nas interações que 

os homens estabelecem entre si e com a realidade objetiva, que se originam e que se 

desenvolvem as funções complexas do pensamento. Ou seja, é participando na 

coletividade, partilhando das relações entre pessoas, que o sujeito se apropria da 

linguagem e dos objetos físicos disponíveis em sua cultura, o que promove seu 

desenvolvimento. A interação social é o fator pelo qual ocorre o desenvolvimento do 

pensamento. Todo o conhecimento produzido pela humanidade ao longo da história vai 

sendo transmitido, de geração a geração, por meio da mediação entre o social e o 

indivíduo, tendo como veículo a linguagem e os objetos físicos. E, através de interação 

com outras crianças, com adultos, que a criança vai incorporando o saber, o conteúdo já 

elaborado e também o conhecimento acumulado nos instrumentos. Com isso, a Escola 
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de Vigotski atribui uma importância muito grande à apropriação pelo indivíduo da 

experiência histórico-cultural, dos conhecimentos historicamente produzidos e já 

existentes no mundo em que o indivíduo está inserido. 

Pelo documentário analisado, entendemos que o Lar Zagorsk busca recuperar as 

funções sociais da criança com deficiência; isso retrata bem o que Vigotski propõe 

como novo papel para a escola especial: 

Em outras palavras, a escola deve não só adaptar-se às deficiências da 

criança, lutar contra elas e vencê-las. Nisto consiste o terceiro ponto 

fundamental do problema prático da defectologia; à parte do comum 

dos objetivos que tem diante de si a educação geral e a especial, de um 

lado a particularidade e a peculiaridade dos meios aplicados na escola 

especial, é seu caráter criador que faz desta uma escola de 

compensação social e não uma escola de “retardados mentais”, que 

impõe não se adaptar à deficiência, mas vencê-la, se apresenta como o 

ponto necessário do problema da defectologia prática (VIGOTSKI, 

1989, p. 26). 

 

 Para Vigotski, no momento em que a criança começa a desenvolver a 

linguagem, ocorre um salto quantitativo em seu desenvolvimento, e isso fica muito claro 

na atitude das crianças que chegam ao Lar em Zagorsk, sem a linguagem a maioria 

deles é considerada mentalmente comprometida. A interação e as mediações ocorridas 

com os professores permitem uma superação qualitativa dos fatores biológicos 

existentes em cada função psicológica, como a percepção, a memória, a imaginação, 

enfim as funções são redimensionadas a partir dos significados atribuídos pela 

linguagem. Exemplo disso foi o caso que citamos, de Mansur, que chega já com oito 

anos e sem nenhum comportamento social aceitável, demonstrando ainda seu 

componente primitivo, biológico, instintivo. Só a partir do atendimento e introdução de 

um tipo de comunicação, bem rudimentar de início, é que ele começa a assumir caráter 

diferenciado, saindo aos poucos do isolamento e do caos em que se encontrava. Essa 

comunicação, essa linguagem vai dando a ele estrutura com a qual ele vai conseguindo 

o domínio próprio. No atendimento a Mansur, a professora não pára de falar e começa 

introduzir o Sistema Braille, numa espécie de estimulação com celas maiores do 

tamanho normal da escrita braile. Por meio desse trabalho inicia-se a ordenação do 
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mundo caótico de Mansur, pois, como não tem referências de som e de imagens, vai 

apreendendo o mundo através das mãos. Sua professora conserva-se atuando na zona de 

desenvolvimento próximo, desenvolvendo com ele uma linguagem por meio do toque.  

Analisando as atividades do Lar, partindo da reunião da manhã quando discutem 

as atividades cotidianas, como, por exemplo, a faxina feita por meninos e meninas, 

[algo importante para uma sociedade que defendia o trabalho socialmente útil], quando 

crianças se ajudam no ato de vestirem-se, todas essas trocas sociais, só são possíveis 

devido aos diversos tipos de mediação presentes, as crianças vão conseguindo unir 

pensamento à linguagem, o que vai redimensionando todas suas funções psicológicas. 

Esse processo vai levando à formação de funções psicológicas superiores, partindo de 

funções básicas, elementares, de base ainda biológica, de uma forma lenta e gradativa. 

Marks (apud NASCIMENTO E COSTA, 2004) afirma que não há praticamente 

literaturas que trabalhem a motivação em crianças deficientes e muito menos a 

motivação pré-lingüística em crianças com  surdocegueira, ele cita fatores de risco a 

essas crianças: - recusam-se a tomar iniciativas de participação ou falta-lhes persistência na 

realização de atividades;  possuem conhecimento pouco reforçado; apresentam tendências a 

buscar outras pessoas para executar ações por elas; evitam interações que apresentem 

expectativas em realização a seu desempenho; evitam proximidade física; apresentam história 

de reforço externo para pouco esforço;  apresentam alto nível de reforço concreto; realizam 

manipulação física constante; possuem histórias de fracasso; recusam-se a fazer escolhas;  

apresentam respostas limitadas para eventos; evitam novas experiências e apresentam tendência 

a depressão (MARKS apud NASCIMENTO E COSTA, 2004, p.67). 

 

Para o autor, todos esses fatores podem ser superados pelo estabelecimento e 

manutenção de interações realizadas por mediadores, que podem ser, segundo ele, pais, 

irmãos parentes e outros profissionais. Essas mediações poderão evitar que os  

surdocegos se sintam frustrados, pois estar-se-á enfatizando e valorizando seu 

comportamento independente. Ele acredita que com essas e outras ações é possível 

superar os efeitos da dupla privação sensorial no processo de aprendizagem natural, e 
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também é possível criar e estabelecer outras bases para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento através da interação prazerosa do mediador. 

Fazendo uma breve análise, com base em Marks, percebemos a diferença 

significativa existente entre outras teorias e a vigotskiana, no trabalho realizado em 

Zagorsk e também no Instituto em Moscou. Nestes há, ou havia, uma preocupação 

constante com todas as atividades desenvolvidas, pois o processo de aprendizagem da 

via de comunicação exige atendimento especializado e estimulação específica que fará a 

mediação do contato da criança com o mundo. Se essa mediação não for realizada com 

eficácia poderá ocorrer um “déficit” na capacidade dos outros sentidos; deve se 

considerar o aspecto das condições biológicas de cada criança, mas segundo Vigotski 

(1989), jamais poderá ser um empecilho ao desenvolvimento, mas deve impulsioná-lo, 

por meio de compensação psíquica e física.  

Assim, para Vigotski (2001), o desenvolvimento do pensamento e da linguagem 

não emigra do estágio biológico para o histórico social de modo tranqüilo, linear, mas, 

necessita do outro mais experiente, que ajuda a criança a se apropriar dos signos que são 

os mediadores culturais necessários para realização de tal rompimento. Pois, segundo o 

autor, com a ação concomitante do pensamento e da linguagem a criança passa a ter 

auto-regulação, isto é, tem comportamento completamente diferente dos impulsos 

biológicos que tinha até então, com relação à imaginação, vontade, sentimentos e passa 

a agir usando, para organizar seu pensamento, também a capacidade intelectual.  

Para Vigotski, (1996, apud TULESKI 2002, p.117) os processos psicológicos 

infantis, ou seja, a memória, a atenção, abstração, mediadas por signos a partir da 

apropriação da fala e do pensamento, pela inserção na cultura humana, se transformam 

em funções psicológicas superiores. Tuleski (2002, p.117) destaca a importância da 

escola nesse processo. 

A escola seria uma das principais instituições para responder pelo 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, pois ajuda a 

criança a se apropriar dos signos/mediadores culturais, que permite o 

autodomínio ou autocontrole das capacidades mentais (intelectuais e 

emocionais). 
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Em Zagorsk a preocupação de se trabalhar a atenção da criança, a percepção, o 

pensamento, com o auxílio da música, de jogos, das atividades realizadas 

cotidianamente, vai transformando as crianças, de primitivas que lá chegaram, em 

homens culturais, pois se explora a literatura, o estudo de línguas, outras formas de 

comunicação, tudo isso  realizado através da compensação, da exploração  dos sentidos 

remanescentes para o aprendizado obtendo, como conseqüência, seu desenvolvimento.  

 Barroco e Facci (2004) afirmam que “a educação de crianças „especiais‟ deve 

partir do pressuposto de que simultaneamente com a deficiência também existem 

possibilidades compensatórias para superar as limitações, e que precisamente são essas 

as possibilidades que devem ser incluídas no processo educativo como sua força 

orientadora”. Lembram Vigotski (1997, p.47): 

Construir todo o processo seguindo tendências naturais de super-

compensação significa não atenuar as dificuldades que derivam do 

defeito, senão estabelecer somente tais tarefas e fazê-lo em tal ordem 

que correspondam à graduação do processo de formação de toda 

personalidade sob um novo ângulo. 

 

 Retomando a escrita de Vigotski: 

Temos visto que a instrução e o desenvolvimento não coincidem de 

forma direta, senão que constituem dois processos que se encontram 

em relações mútuas muito complexas. A instrução é unicamente 

válida quando precede ao desenvolvimento. Então desperta e engendra 

toda uma série de funções que se achavam em estado de maturação e 

permaneciam na zona de desenvolvimento próximo. Nisto consiste 

precisamente o papel principal da instrução no desenvolvimento. 

Nisto se diferencia a instrução da criança, cujo objetivo consiste no 

desenvolvimento multilateral, do ensino dos hábitos especializados, 

técnicos, que não exercem nenhuma influência importante no 

desenvolvimento (VYGOTSKI, 2001, p. 243). 

 

 Essa concepção serve tanto para o ensino para crianças com ou sem deficiências, 

e sejam elas manifestas de modo leve ou não.  

No documentário evidencia-se, também, que antes do ensino da ciência, vem a 

luta pelo domínio de ferramentas materiais e psicológicas, como a linguagem e tantos 

outros recursos. Todavia, o saber científico e o cultural não devem ser dispensados da 
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educação dos indivíduos, até mesmo daqueles que se pensa não poder retribuir nada à 

sociedade. Nesse sentido, vale a discussão de Barroco (2004): “a questão não é 

simplesmente ser a favor ou contra a inclusão, mas de se disponibilizar a todos aquilo 

que de mais elevado a humanidade já elaborou, seja no âmbito das ciências, da cultura, 

ou dos recursos instrumentais”.  

Isso nos leva a pensar quão distante estamos de uma concepção vigotskiana de 

sociedade, de educação, de educação especial, posto que numa sociedade de tamanha 

produção de bens como a dos séculos XX e XXI, agigantam-se as contradições sociais 

decorrentes da insuficiente circulação que esses bens alcançam. Dito de outro modo, ler 

Vigotski e a Defectologia e assistir As Borboletas, encaminha-nos não apenas à luta 

pelos deficientes e por sua educação, mas por uma sociedade diferenciada.  

Ao finalizarmos, utilizamos uma citação de Marx que nos leva a refletir sobre 

nosso trabalho enquanto educadores e, também, da “responsabilidade de termos olhos” 

Quem escolhe aquela classe de atividade em que mais pode fazer em 

prol da humanidade jamais fraquejará diante das cargas que podem 

impor-se, já  que estas não serão outra coisa que sacrifícios assumidos 

em interesse de todos; quem trabalha assim, não se contentará com 

prazeres egoístas, pequenos e mesquinhos, senão que se sua felicidade 

será o patrimônio de milhares de seres, seus feitos viverão 

caladamente, porém por toda uma eternidade, e suas cinzas se verão 

regadas pelas ardentes lágrimas de todos os homens nobres  

(MARX,1987, p.4, apud FACCI, 2003, p.196). 
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Introdução e Justificativa 

 

A área de Psicologia Escolar e Educacional tem desenvolvido, pelo menos nos 

últimos vinte anos, uma importante discussão em relação à formação/atuação do 

psicólogo no campo educacional em busca de perspectivas que superem modelos 

subjetivistas e objetivistas de conceber o fenômeno educacional (Patto, 2002; 

Tanamachi, 2002). Estes novos rumos da psicologia escolar e educacional buscam 

formas de aproximação com a escola ou a instituição educacional, coerentes com 

determinadas concepcões de homem e de mundo que considerem a escolarização como 

um bem universal, um direito de todos e que precisa ser efetivado com qualidade.  

Novos rumos nos remetem a mudanças. Mas seria suficiente mudar? Mudar, mas 

em que direção? Haveria uma única direção para esta mudança? São perguntas que 

devemos fazer quando este tema emerge como um mote para pensarmos esta área de 

atuação. Para construir novos rumos na área de psicologia escolar será fundamental 

dialogarmos com a sua história, resgatando, ainda que brevemente, o seu percurso, com 

destaque para os principais pressupostos nela presentes e suas articulações com a 

profissão de psicólogo. 

A profissão de psicólogo, regulamentada em 1962 pela Lei Federal no. 4119 de 
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27 de agosto, mantém-se como uma profissão que amplia significativamente seu quadro 

ano a ano. Até o final da década de 1960, a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo havia formado apenas setenta e oito psicólogos e hoje somos 

uma categoria de aproximadamente cento e trinta mil profissionais no Brasil. Os 

primeiros currículos dos cursos de formação de psicólogos, segundo analisou Mello 

(1978), no Brasil, foram fortemente influenciados pelo caráter clínico e de profissional 

liberal do psicólogo, com disciplinas que enfatizam na formação o Psicodiagnóstico, as 

Psicoterapias e as Técnicas de Exame Psicológico, priorizando o atendimento individual 

do cliente, nos moldes do modelo médico de consultório. Segundo esta mesma autora, 

essa formação hegemônica levou a atrofia de outras áreas de atuação historicamente 

anteriores à prática clínica como as áreas de psicologia organizacional e 

educacional/escolar.  

A Psicologia Escolar, por sua vez, sofreu diretamente as influências deste 

modelo de atuação profissional. Ou seja, o trabalho do psicólogo escolar também era 

identificado enquanto baseado em um modelo clínico de atendimento ao escolar, 

fortemente marcado por uma prática psicodiagnóstica (com forte influência 

psicométrica), psicoterapêutica e reeducativa.  As concepções de Psicologia Escolar, 

então vigentes, consideravam que a escola era um espaço de aprendizagem e a criança 

deveria a ela se adaptar. Assim, qualquer dificuldade no âmbito da aprendizagem ou 

disciplina escolar deveria ter suas causas no desenvolvimento infantil, nas relações 

familiares e na origem de classe social. Como se deu, então, a introdução do 

pensamento crítico no âmbito da Psicologia Escolar no Brasil em busca de novos 

rumos?  Tentaremos expor  brevemente este percurso a seguir. 

 

Psicologia Escolar em uma perspectiva crítica: atuação e formação 

 

As primeiras críticas no campo da Psicologia que questionavam este perfil 

profissional do Psicólogo e as concepções adaptacionistas da Psicologia surgiram 

somente na década de 1980 no Brasil. Analisando o desenvolvimento da Psicologia 

Escolar no Brasil, Tanamachi (1997, 2002) destaca  a Tese de Doutorado de Maria 
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Helena Souza Patto (1981)
2
, publicada no livro intitulado Psicologia e Ideologia: uma 

introdução crítica à Psicologia Escolar, em 1984, como o marco da análise crítica da 

área da Psicologia Escolar/Educacional, no que tange ao seu objeto de estudo, métodos 

e finalidades. Baseada nas discussões trazidas por Althusser (1974) no campo da 

Sociologia e de Sastre (1974)  e Deleule (1972), sobre o mito científico da Psicologia e 

sua dimensão ideológica, tais críticas centram-se no argumento da predominância do 

referencial positivista de ciência presente na pesquisa em Psicologia e em Psicologia 

Escolar, analisando pressupostos teóricos alicerçados em abordagens psicológicas 

subjetivistas e objetivistas, bem como considera a prática do psicólogo escolar como 

adaptacionista, tendo em vista que desconsidera os elementos institucionais e políticos 

presentes na constituição da relação escolar. As críticas apresentadas por Patto (1984) 

apontam para a necessidade de se buscar novas possibilidades de conceituação da área, 

bem como de atuação do psicólogo escolar/educacional. 

Tais discussões geram no campo acadêmico um movimento de crítica, cuja 

reflexão centra-se na insuficiência das práticas desenvolvidas em Psicologia 

Escolar/Educacional e dos quadros conceituais sobre os quais elas vêm se sustentando 

historicamente. Além disso, oferecem importantes subsídios, tanto no sentido de 

desvelar os determinantes sociais e históricos que conformam o (des)encontro entre a 

Psicologia e a Educação, quanto no sentido de reafirmar a possibilidade da construção 

de perspectivas mais adequadas no campo da pesquisa e da atuação profissional.  

Compreender, portanto, a atuação psicológica no campo educacional em uma 

perspectiva crítica passou a ser objeto de estudo de vários pesquisadores brasileiros. 

Trabalhos de pesquisa e análise da produção científica no estado de São Paulo 

realizados por Tanamachi (1992, 1997, 2002) revelam tendências da área, temáticas 

abordadas, concepções teórico-metodológicas presentes nas produções acadêmicas, 

                                                 
2
 Trata-se da Tese de Doutorado intitulada Psicologia e ideologia : reflexões sobre a psicologia escolar, 

defendida no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em 1981, sob a orientação da Profa. 

Dra. Ecléa Bosi. Essa tese propôs-se a analisar o trabalho desenvolvido pela equipe de psicólogos na 

educação do Município de São Paulo, no final dos anos 1970. 
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sendo parte significativa da produção de 1984 a 2001 centrada na perspectiva crítica em 

Psicologia Escolar.
3
 

Na área de Psicologia Escolar/Educacional, vários trabalhos demonstram este 

movimento de crítica, destacando-se as produções de Almeida et al. (1995); 

Almeida(1982); Almeida & Araújo (2005); Andaló (1984,1989); Antunes (1988, 1998); 

Balbino(1990); Becker(1988); Del Prette (2001); Goldberg(1975); Guzzo(1996); 

Khouri(1984); Leite (1992); Machado (1996; 2002, 2003, 2004); Maluf, 

(1994);Marinho-Araújo & Almeida (2005); Martinez (2005); Meira(2002); Meira & 

Antunes (2003); Patto (1984; 1990); Ragonesi(1995; 1997); Souza (1996, 2002; 2003, 

2004); Tanamachi (2002, 2003); Yazzle (1997); Wescheler(1989). Muitas dessas 

publicações remetem o leitor à atuação do psicólogo escolar, discutem e apresentam 

questões referentes às novas formas de atuação em Psicologia Escolar.   

A partir das críticas presentes na área de Psicologia Escolar, podemos considerar 

que os avanços no fazer psicológico na área de Psicologia Escolar, segundo Maluf 

(1994), apresentam-se em dois sentidos: a) na superação da noção unilateral de 

adaptação da criança ao sistema escolar; b) na atuação do psicólogo enquanto 

profissional independente do corpo administrativo da escola. Portanto, grande parte das 

críticas mais contundentes na área de Psicologia Escolar em busca de novos rumos 

articularam-se, nos últimos vinte anos, em torno da abordagem Psicométrica e da 

Psicologia Diferencial, com destaque para os laudos psicológicos; em relação a 

explicações oriundas da teoria da Carência Cultural; bem como do modelo clínico de 

atuação psicológica no atendimento à queixa escolar. 

A partir das críticas que vem sendo construídas, a Psicologia Escolar tem 

buscado encontrar formas de superação de tais modelos, partindo de concepcões do 

fenômeno educacional e das relações escolares construídas em novas bases teórico-

metodológicas. As novas bases partem da necessidade de conhecermos a “realidade 

escolar”, explicitando os processos que acontecem intramuros, no dia-a-dia do fazer 

docente e na articulação dessa dimensão com as dimensões política, social, pessoal e 

                                                 
3
 Tanamachi publica resumo deste levantamento no capítulo intitulado “Mediações Teórico-Práticas de 

uma visão crítica em Psicologia Escolar” no livro organizado pela autora e por M. Proença e M. Rocha, 

Psicologia e Educação: desafios teórico-práticos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2002, 2a. ed. 
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institucional.  Estudar a escola que temos, e não a escola que idealizamos, é um dos 

pontos fundamentais da abordagem que ora denominamos crítica em Psicologia Escolar 

(Ezpeleta e Rockwell, 1986). 

Segundo Meira(2002) e Tanamachi (2002), os principais pressupostos 

norteadores da crítica à Psicologia Diferencial e Psicométrica no campo da Psicologia 

Escolar partem de: a) concepções progressistas de Educação que, criticamente, buscam 

entender o homem concreto como produto das relações sociais; b) pressupostos teórico-

metodológicos que permitam analisar criticamente temas e teorias da Psicologia, 

buscando explicar o homem como um ser social e histórico; c) concepções críticas em 

Educação e em Psicologia que apresentam respostas para a dicotomia posta entre 

sociedade e indivíduo. 

Assim sendo, uma atuação do psicólogo escolar pensada nesta perspectiva, 

precisaria, dentre outros aspectos, levar em conta: a) a produção da queixa produzida no 

espaço da escola; b) a construção de referenciais interpretativos que tenham como 

princípio a construção de uma história não documentada, composta por diferentes 

versões (criança, pais, professores, psicólogo) a respeito da criança e de sua relação com 

a escolarização; c) a atuação psicológica  com uma finalidade emancipatória (Souza e 

Checchia, 2003). 

Que procedimentos constituiriam esta atuação/formação do psicólogo escolar? 

Fundamentalmente, as ações deveriam centrar-se: a) no trabalho participativo, 

preferencialmente em pequenos grupos; b) na demanda escolar entendida como ponto 

de partida de uma ação na escola; c) no fortalecimento do trabalho do professor e do 

professor enquanto trabalhador; d)na circulação da palavra. 

Portanto, implementar discussões e elementos que constituem o que se chama de 

uma atuação crítica em Psicologia Escolar ainda é um grande desafio na 

atuação/formação do psicólogo escolar. A apropriação de uma modalidade de atuação 

profissional cuja ruptura epistemológica baseia-se em um olhar crítico e comprometido 

com uma concepção política emancipatória, implica a realização de um trabalho 

alicerçado na realidade educacional/escolar brasileira. Ao compreender as raízes sócio-

históricas da constituição do processo de escolarização/educação, ou ainda, ao 

defrontar-se com a complexidade do fenômeno escolar, o futuro psicólogo poderá, de 
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fato, construir sua práxis profissional. O compromisso profissional do psicólogo com 

uma concepção política emancipatória também implica uma ética profissional que 

reside na indignação diante da humilhação e das práticas disciplinares e pedagógicas 

que retiram do sujeito o seu status de ser pensante. Ao considerar a não naturalização 

das ações humanas, das práticas sociais e pedagógicas, essa ética possibilita o 

aprofundamento da crítica teórico-metodológica no campo do conhecimento da 

Psicologia. 

Quanto ao segundo aspecto discutido por Maluf (Op.cit.), referente ao papel do 

psicólogo enquanto assessor na escola,  trata-se de importante discussão que passou a 

acompanhar as críticas aos modelos adaptacionistas da Psicologia. Trata-se da discussão 

a respeito do locus do trabalho psicológico no campo da educação. Na pesquisa feita 

com grupo significativo de psicólogos brasileiros, a autora analisa que a perspectiva 

crítica da atuação do psicólogo repensa o lugar desse profissional no interior da 

instituição escolar, propondo que ele tenha uma autonomia de poder e de trabalho que 

possibilite, de fato, um certo manejo das relações intitucionais. Essa discussão se dá por 

meio da aproximação com os modelos apresentados pela Psicologia Institucional, cujas 

principais influências vieram do chamado “movimento institucionalista” (Cf. Saidon e 

Kamkhagi, 1987) composto principalmente de um significativo grupo de psicanalistas 

argentinos como Bleger (1984), Baremblitt (1984) e da socioanálise francesa, 

representada por Loureau e Lapassade. Esses autores deram o substrato teórico-

metodológico que justificava essa modalidade de atuação profissional. Nesta 

perspectiva, o focus do trabalho seria a instituição escolar e o lócus centrava-se em uma 

atuação profissional em que o psicólogo atuaria como assessor da escola e não como 

psicólogo da escola onde trabalhasse, subordinado à direção escolar.  

A discussão sobre a autonomia do trabalho do psicólogo frente à escola e as 

críticas à atuação profissional ao longo dos anos 1980, foram fundamentais para 

influenciar uma série de práticas políticas na rede pública de educação, centradas em 

diversas ações que tiveram, basicamente, duas tendências: a) retirada total do psicólogo 
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escolar do sistema educacional
4
 (caso do município de São Paulo); b) retirada dos 

psicólogos da escola e formação de equipes de trabalho nas secretarias municipais e 

estaduais.  A manutenção das equipes foram, ainda, pouco estudadas. Pouco se sabe, do 

ponto de vista da pesquisa em Psicologia Escolar e Educacional, como trabalham esses 

profissionais após esses vinte anos de discussões no interior da Psicologia Escolar. 

Tampouco sabemos que práticas desenvolvem, como entendem o processo educacional, 

que representações possuem das crianças, das famílias e dos professores com quem 

trabalham.   

 As pesquisas realizadas, os relatos de trabalhos de intervenção apresentados 

pelos pesquisadores brasileiros, professores dos cursos de psicologia e psicólogos em 

formação em pós-graduação strictu sensu demonstram que muito se avançou na direção 

de uma psicologia escolar crítica. Ocorre que este avanço está restrito a atuações e 

práticas cujo foco está, preferencialmente, nas análises advindas do campo acadêmico. 

É das universidades, importantes centros de formação profissional, que partem tais 

experiências, pesquisas e relatos de práticas interventivas em psicologia escolar. 

Apresenta-se, portanto, uma questão: como tem se dado a apropriação desses 

conhecimentos produzidos pela academia por aqueles profissionais que se encontram na 

rede pública de Ensino? Que políticas públicas tem sido geradas no campo da atuação 

do psicólogo frente à demanda escolar? Estas ações estão vinculadas às discussões sobre 

o compromisso social do psicólogo com uma prática emancipatória frente à demanda 

escolar? Tais questões nos instigam a propor esta pesquisa que intitulamos A atuação 

do psicólogo da rede pública de Ensino frente à demanda escolar: concepções, 

práticas e inovações”. Considerando que as discussões sobre a atuação profissional 

ocorrem nos centros de formação universitária existentes em vários estados brasileiros, 

partimos da hipótese de que tais centros possam mais diretamente influenciar a prática 

profissional, quer pela participação de alunos egressos de programas de pós-graduação, 

quer pelos estágios de graduação realizados nas redes públicas ou ainda pelo ingresso de 

ex-alunos dos centros formadores que têm produzido conhecimento sobre a atuação 

profissional no campo da Psicologia Escolar e Educacional. Assim sendo, propomo-nos 

                                                 
4
É o caso do município de São Paulo, na gestão de Guiomar Namo de Mello à frente da Secretaria 

Municipal de Educação, extinguindo o então Departamento de Assistência ao Escolar, fundado em 1956.  
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a iniciar um mapeamento desta atuação profissional, escolhendo para isso alguns 

centros de formação no Brasil, a saber: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rondônia, 

Santa Catarina e Paraná. Consideramos que, embora tais estados não esgotem a 

realidade nacional, poderão fornecer dados preciosos para iniciar as discussões no 

campo da atuação profissional, subsidiando novas pesquisas e ampliando a discussão na 

área de atuação profissional.  

 

Objetivos da Pesquisa 

 

Objetivo geral deste projeto é identificar e analisar concepções e práticas 

desenvolvidas pelos psicólogos da rede pública frente às queixas escolares, oriundas do 

sistema educacional, visando compreender em que medida apresentam elementos 

inovadores e pertinentes às discussões recentes na área de Psicologia Escolar e 

Educacional em busca de um ensino de qualidade para todos. 

Os objetivos específicos do projeto configuram-se em: 

a) caracterizar as modalidades de atuação profissional na rede pública que 

atende às demandas escolares; b)contextualizar historicamente a inserção e atuação do 

profissional de psicologia na educação básica; c)compreender as concepções que 

respaldam as práticas psicológicas identificadas pela pesquisa sobre o processo de 

triagem, atendimento e acompanhamento da queixa escolar; d)identificar as práticas 

realizadas pelos profissionais de psicologia no âmbito educacional; e)identificar e 

analisar o caráter inovador das práticas psicológicas realizadas, considerando as 

discussões sobre intervenção psicológica presentes na literatura da área de Psicologia 

Escolar nos últimos 20 anos; f)caracterizar como a psicologia tem sido inserida nas 

políticas públicas da área de Educação.  

 

Método da pesquisa 

Os pesquisadores utilizaram a mesma metodologia em seus estados, 

possibilitando uma espécie de “estado da arte” da prática profissional em psicologia no 

campo da educação. Consideramos que tais estados representam diferentes realidades 

brasileiras, de forma a ampliar a compreensão das questões da prática profissional. 
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Sabemos que este projeto não esgota as possibilidades, mas apresentará diretrizes e 

elementos importantes para a discussão no campo da psicologia escolar e educacional. 

O estado de São Paulo concentra aproximadamente 50% dos psicólogos 

brasileiros . Também é onde se localizam os principais centros de pesquisa e formação 

que desenvolveram esta proposta de mudança de rumos na Psicologia Escolar. 

Esta pesquisa propõe duas grandes fases de coleta de dados junto aos psicólogos 

que atuam na rede pública de Educação, atendendo à demanda escolar: a) mapeamento 

geral dos serviços oferecidos; b) análise da atuação profissional na área de educação.  

A primeira fase, de mapeamento geral dos serviços, foi realizada por meio de 

contatos telefônicos com funcionários das secretarias de educação que informaram a 

respeito da existência de psicólogos ou equipes de psicólogos que atendam a demandas 

escolares nos municípios. Como o objeto desta pesquisa se restringe a psicólogos e 

equipes inseridos nos quadros públicos de Educação, buscar-se-á, especificamente, o 

contato desses profissionais e dos responsáveis por essas equipes.  

O primeiro contato com os responsáveis pelos serviços foi realizado via telefone 

e por outras vias, como o fax e o e-mail. Nesse primeiro contato, o pesquisador 

apresentou brevemente os objetivos e métodos da pesquisa, obtendo informações 

preliminares sobre a equipe – como número de integrantes, suas formações profissionais 

e local de trabalho – e convidando o responsável a contribuir com a pesquisa. A reunião 

com a equipe serviiu, principalmente, a três propósitos: a) explicitação dos objetivos e 

métodos da pesquisa diretamente aos que dela podem participar; b) formalização do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; c) aplicação coletiva dos questionários.  

Optou-se, nessa fase de mapeamento, pela comunicação direta com os possíveis 

participantes da pesquisa a fim de que se evitem maiores interferências no curso inicial 

de coleta de dados. Essas interferências poderiam advir de incompreensões ou de 

aspectos conflituosos nas relações interpessoais no interior da equipe. Assim, julga-se 

de fundamental importância a exposição do projeto de pesquisa por parte do 

pesquisador e o esclarecimento de quaisquer dúvidas eventuais. A partir dessa 

explanação, e sendo informados de que a participação é voluntária em qualquer fase da 

pesquisa, os profissionais foram convidados a responder o questionário. 
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O questionário é um instrumento simples e rápido de caracterização da equipe e 

de seus integrantes. Suas questões giram em torno do tempo de trabalho do profissional 

na equipe, seu cargo, formação e, de modo amplo, sua filiação teórica e modalidades de 

atuação de que se utiliza para responder às demandas escolares. A reunião entre o 

pesquisador e a equipe é uma boa oportunidade para a aplicação coletiva do 

questionário pois, além de evitar extravios, demoras em seu preenchimento e dúvidas 

não esclarecidas por parte dos informantes, proporciona uma situação de observação 

básica da equipe, o que, certamente, contribuirá às decisões a serem tomadas para a 

próxima fase da pesquisa. 

A tabulação dos dados fornecidos pelos questionários e as observações iniciais 

colhidas pelos pesquisadores em seus contatos com as equipes oferecerem elementos  

para a seleção dos profissionais que foram entrevistados na etapa seguinte da pesquisa. 

Os critérios dessa seleção estão diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. 

Deste modo, no que se refere ao objetivo específico de analisar a influência, na atuação 

profissional, de concepções críticas em psicologia escolar desenvolvidas em pesquisas 

acadêmicas, serão selecionados profissionais que, em suas respostas ao questionário e / 

ou a partir de dados de observação básica da equipe, ofereceram indícios de atuação 

profissional nesse sentido, apontando para o exercício de práticas inovadoras. No caso 

do objetivo específico de contextualização histórica do profissional e da equipe, foram 

selecionados profissionais que contam com maior tempo de serviço, podendo assim 

discorrer sobre as formas que historicamente assumiram o respectivo trabalho junto à 

demanda escolar. 

Escolhidos os profissionais a serem entrevistados, a pesquisa entrou em nova 

fase, de caráter qualitativo. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a entrevista consiste em 

uma conversa entre duas ou mais pessoas na qual uma delas desempenha papel mais 

diretivo com o intuito de saber a respeito da(s) outra(s). Por se tratar de um instrumento 

de coleta da linguagem própria do entrevistado, possibilitando ao investigador 

desenvolver uma idéia de como o sujeito interpreta aspectos da vida social, a entrevista 

é amplamente utilizada em pesquisas de cunho qualitativo, sobretudo na área 

educacional. 
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As entrevistas foram semi-estuturadas, ou seja, seguindo um roteiro básico, 

assegurando que o foco da entrevista convirja com os objetivos da pesquisa e 

proporcionando, no momento em que se desenvolve a entrevista, exploração de assuntos 

de interesse levantados pelo entrevistado. Por outro lado, o caráter semi-estruturado da 

entrevista ofereceu oportunidade ao entrevistado para que discorresse com certa 

liberdade sobre uma série de temas ligados aos objetivos da pesquisa, de modo que 

possa expressar o que pensa e sente a respeito. Além disso, o objetivo da entrevista foi 

esclarecido para o entrevistado e assegurado-lhe o tratamento sigiloso da entrevista, 

sendo alvo de análise apenas pelos pesquisadores ligados à pesquisa e evitando qualquer 

forma de identificação do sujeito entrevistado (id. Ibid.). 

Análise das informações 

Considera-se que a análise esteja presente em todas as etapas do processo de 

pesquisa (Rockwell, 1987), desde as decisões iniciais sobre quais serão os objetos de 

estudo, passando pelas estratégias metodológicas adotadas, até à condução da análise, 

propriamente dita, para a redação do texto final da pesquisa. 

Apesar disso, podemos apontar dois momentos em que se intensificaram os 

esforços analíticos. O primeiro momento, por ocasião da finalização da primeira etapa 

da pesquisa. Tal fase possibilitou que fossem recolhidas informações preliminares, de 

caráter predominantemente quantitativo, a respeito do trabalho dos psicólogos na área 

de educação. Desta forma, foram identificados os responsáveis, em várias cidades, pelo 

atendimento à demanda escolar. Foi possível, ainda identificar municípios que possuem 

equipes constituídas e projetos interessantes aos propósitos deste trabalho.  

Tais informações foram consideradas um avanço no sentido de mapearmos a 

atuação dos psicólogos na área de educação da rede pública. Mas, além disso, são 

cruciais para que sejam tomadas decisões para a etapa seguinte da presente pesquisa.  

Diante das informações referentes a todos os municípios que participarão do 

estudo, serão eleitos no máximo 20 do Estado de São Paulo e 10 de cada um dos demais 

Estados, para participarem da segunda etapa da pesquisa, considerando-se a expressiva 

presença de psicólogos no estado de São Paulo. 
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 A partir da análise das informações recolhidas na primeira etapa da pesquisa, 

adotamos como critério de seleção dos municípios para a segunda etapa a presença de 

indicativos de uma atuação dos psicólogos em uma perspectiva inovadora e que 

contemple os avanços teórico-metodológicos da área de Psicologia Escolar.  

Escolhidos os municípios, foi realizada a seleção dos profissionais a serem 

entrevistados, buscando atingir, pelo menos, a metade de cada uma das equipes. A 

escolha privilegiará os profissionais que demonstrarem interesse em participar do 

estudo. Foi dedicado algum empenho em entrevistar psicólogos identificados como 

possíveis informantes-chave, seja por estarem atuando há mais tempo, por ocuparem 

funções de liderança ou por desenvolverem projetos considerados inovadores. 

A compreensão das entrevistas visa à exploração do material obtido de modo a 

organizá-lo, possibilitando que sejam feitas interpretações e inferências (Bardin, 2000). 

O processo de interpretação que consiste na compreensão do significado das ações e 

daquilo que é dito, conforme aponta Rockwell (1987).  

Ainda que seja impossível compartilhar completamente os significados, cabe ao 

pesquisador buscar essa aproximação. O conhecimento progressivo da situação 

estudada, bem como das pessoas que dela participam, a comparação de respostas dadas 

pelos diversos informantes podem ser importantes recursos (Rockwell, 1987).  

Porém além dessa aproximação com as categorias „locais‟, com o modo como os 

indivíduos que vivem a situação estudada, é necessário construir categorias analíticas, 

que permitam que sejam estabelecidas relações e conceitualizações que escapam 

àqueles que estão imersos numa determinada realidade. Para isso, os pesquisadores se 

debruçarão sobre as entrevistas em busca de regularidades e padrões, a fim de realizar 

uma codificação e categorização que possibilite a articulação entre os avanços teóricos 

na psicologia escolar e as práticas adotadas na rede pública de atendimento à Educação. 

Consideramos que este trabalho trará contribuições importantes para a 

compreensão da atuação profissional de psicólogos no campo da educação e abrirá 

novas perspectivas para outras temáticas derivadas das discussões e questões que 

puderem ser identificadas por meio desta pesquisa. Além disso, pretendemos divulgar 
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os achados da pesquisa por meio de artigos científicos, capítulos de livro, livro e 

comunicações em congressos e eventos científicos. 
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PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E ARTE: ENTRE A MODULAÇÃO DA 

SUBJETIVIDADE E A REINVENÇÃO DOS MODOS DE SER NAS PRÁTICAS 

DO PSICÓLOGO/EDUCADOR 

 

César Donizetti Pereira Leite. 

Departamento de Educação  

Programa de Pós Graduação em Educação  

UNESP Rio Claro SP   

 

Consideramos como ponto de partida dois princípios: (1) o ponto de ancoragem 

da Psicologia se relaciona aos processos de produção da subjetividade e (2) as áreas de 

atuação da Psicologia devem ter como foco de seus trabalhos exatamente esses 

processos de produção da subjetividade. Tendo isso como pressuposto, procuraremos 

refletir o trabalho da Psicologia no campo da educação e tomaremos como eixo central 

da discussão a arte como potência de espaços de produção da subjetividade.  

Nossa reflexão terá como norte uma pesquisa em andamento, que vem sendo 

desenvolvida junto à professores da Rede Pública Municipal de uma cidade no interior 

de São Paulo e é intitulada “ O enredo da cena que encena a educação: a construção de 

olhares a partir da infância, do cinema e da formação do professor”. Este estudo 

apresenta como objetivo a reflexão dos modos de afetação da imagem, e mais 

especificamente do cinema, nas formas de produção de sentido pelos professores, 

acerca do que passamos a chamar modos de conceber a infância e de lidar com a 

criança.  

No contexto desta pesquisa, podemos identificar que diferente do que 

sugeríamos inicialmente, que a arte seria um lugar efetivo e garantido de „abertura e 

liberdade‟ das expressões e manifestações do sujeito, pois afetaria e provocaria 

diferentemente cada um, em nossa cultura ela se encontra em um universo povoado de 

clichês e situações previamente controladas, com imagens feitas para „chorar‟, para 

„rir‟ ou para „temer‟. Encontramos, em alguns autores como Foucault e o conceito de 

biopolítica, e Rancierè a reflexão sobre sociedade da polícia, identificação dos 

chamados processos de modulação da subjetividade, a partir disso articulamos estas 

concepções às noções de Walter Benjamin, Giorgio Agamben e Lev Vigotski, 
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respectivamente sobre infância, profanação e imaginário, para articular a idéia de 

reinvenção, recriação e com isso o lugar da Psicologia e da Arte no campo da 

educação.       

 

 

Os contornos da cena: 

Nosso trabalho O enredo da cena que encena a educação: a construção de 

olhares a partir do cinema, da infância e da formação do professor
1
, possui como 

objetivo central construir um campo de possibilidades e reflexões acerca da formação 

do professor. Nossa discussão vem tendo como eixo os modos de afetação e produção 

de sentidos a partir da imagem e mais especificamente do cinema. Este estudo tem 

permitido que façamos uma série de incursões sobre um tema fundamental no campo 

educacional e que se relaciona a uma perspectiva do trabalho do Psicólogo na educação 

– formação do professor – e dele temos desdobrado reflexões acerca do que estamos 

chamando de processos de produção de subjetividade na cultura contemporânea.  

Apesar das questões em torno da formação do professor, não é objetivo deste 

estudo produzir análises críticas ou mesmo reflexões nas formas que frequentemente 

vem sendo trabalhada a formação do professor, não nos interessa neste estudo discutir 

as modalidades de formação, nem a inicial, nem a continuada, em serviço ou em cursos 

de capacitação ou reciclagem, não temos por objetivo apontar qualquer análise sobre 

estes trabalhos, nem tampouco – na direção do que vem sendo feito - propor algo que 

possa ser novo.  

Sabemos também que a utilização dos recursos do áudio visual e mais 

especificamente o cinema tem sido comum nos trabalhos de formação docente, nas 

diferentes modalidades de estudos junto aos professores, porém, não é também nosso 

objetivo produzir leituras e olhares acerca destes trabalhos. 

                                                 
1
 “A cena que encena a educação: a construção de olhares a partir da infância, do cinema e da formação 

do professor” Departamento de Educação - Instituto de Biociências – UNESP Rio Claro. 2006. O projeto 

está em andamento e em fase final de conclusão.   
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Dentro de nossa pesquisa, nosso objetivo é (foi) ler, refletir, as produções de 

sentido que os professores realizam a partir dos múltiplos modos de afetação da 

imagem/do cinema. Deste modo, a metodologia de estudos foi se configurando como 

um campo possível de produção sobre estas produções de sentido e pode ser resumido a 

partir de três momentos, (1) o primeiro em que nós assistimos aos filmes, (2) espaços 

de conversas, discussões e relatos destas discussões, (3) e por fim a devolução, aos 

professores dos relatos, trechos de falas, frases, recortes das conversas que com eles 

realizamos, para que os mesmos pudessem „montar‟, produzir os sentidos destas 

experiências, a partir do já dado, do já dito. 

A metodologia desta pesquisa foi sendo tecida durante as variantes do percurso 

de trabalho e apesar de possuir um delineamento inicial, ela não se apresentava como 

algo fechado e pronto e por isso não estava previamente definida, mas foi se fazendo no 

próprio processo de trabalho efetivo com os professores e das reflexões teóricas que 

fomos compondo. Porém, algo neste processo, acabou dirigindo nosso olhar para outras 

reflexões, foi onde pudemos identificar que a partir deste estudo (diferente do que 

tínhamos como pressuposto), pensar os filmes como modos de afetação, sensibilização 

necessitava um grande cuidado, verificamos que o cinema traz em suas montagens 

formas já ditas e narradas de modos de ser e de sentir na e pela imagem, sendo assim, 

na mesma medida que verificamos potencialidades criadas pela imagem 

cinematográfica, vimos também um amontoado de clichês sendo produzidos, 

reproduzidos, ditos e narrados, subjetividades sendo moduladas, por modos de ser.  

Se as possibilidades criadas pelas imagens nos interessam para pensar a 

formação do professor, pois abrem campos de reflexão de um recurso que pode ser 

bastante diferente da usual instrumentalização, as modulações ou os clichês presentes 

nos ditos e nos modos de sentir, criou em nós a necessidade de encontrar formas de ir 

além desta verificação, e assumimos a perspectiva não de analisar, categorizar, 

interpretar as falas dos professores, usamos a estratégia de devolução aos professores 

dos trechos de conversas, fragmentos de falas que estes produziam em nossas conversas 

sobre os filmes. Esta alternativa encontrada foi a forma que pensamos ser possível de 
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escapar à modulações e de encontrar espaços de montagens, espaços possíveis de 

produção de novos sentidos, de criação e re-criação do já dado, com os fragmentos de 

falas que „devolvemos‟ ao professores estes teriam que compor, produzir sentidos para 

frases e palavras soltas, deslocadas do tempo e das condições imediatas de suas 

produções
2
. 

Dentro desta perspectiva ampliamos nossas leituras relativas aos processos de 

produção de subjetividade e de modos de ser na vida, procuramos pensar espaços 

possíveis de montagens a partir de imagens, pensamos em situações onde poderíamos 

romper com os já ditos em direção a uma perspectiva do ainda não dito, do ainda não 

dado. Pensamos sobre espaços possíveis de produção de subjetividade e de criação de 

singularidades e voltamos à infância, seu conceito e as aberturas que nele se inscrevem. 

Pautamo-nos também na imagem, na sua captura, em montagens e re-criações de 

sentidos.  

 

Entre imagens e infâncias – montagens possíveis: 

Segundo Gagnebin a origem daquilo que liga Filosofia e Educação está na 

antiguidade, pois a reflexão filosófica e a pedagógica nascem juntas, porque é em 

redor da questão da Paidéia que se constitui o primeiro „sistema‟ que se autodenomina 

de „filosófico‟, o pensamento de Platão. Gagnebin avisa, citando Lyotard que, nesta 

perspectiva, podemos entender que o espírito do homem não lhes és (não nos és) um 

dado de maneira completa e deve ser reformado. O monstro dos Filósofos é a infância. 

Ela também é sua cúmplice. A criança lhes (nos) diz que o espírito não é um dado, mas 

que é um possível. (Gagnebin, 1997, 84). 

Estas idéias apresentadas à nós por Gagnebin, nos remetem a dois movimentos; 

(1) uma reflexão histórica de nossas práticas educativas com as crianças, onde podemos 

                                                 
2
 Como não foi permitida a filmagem dos encontros com os professores, o único material que tínhamos 

eram as transcrições feitas por nós, estas transcrições se apresentavam na forma de pequenas frases e 

fragmentos de textos. Ao final das sessões de vídeo de debate sobre os filmes voltamos este relato ao 

professores na forma de frases soltas e fragmentos de textos que conseguimos anotar, foi, então, 

solicitado aos professores que realizassem a partir destes relatos alguma produção, na forma de texto, que 

lhes parecian significativa.   
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identificar semelhanças entre nossos modos contemporâneos de olhar para a infância e 

de lidar com as crianças e as idéias oriundas da Grécia Antiga, ou seja, nosso projeto 

formativo, de formação, presente em nossas práticas educativas nas escolas e fora dela. 

(2) As reflexões da Filósofa, indicam que, de alguma forma a educação se relaciona 

com uma reforma do espírito, que não sendo dado de forma completa e acabada deve 

ser completado, formado, a educação então estaria ligada, a partir destes acenos ao 

movimento de tirar a criança da monstruosidade da infância e levá-la à uma completude 

do espírito, esta completude ligada a vida adulta e a construção da razão. Fazendo um 

rápido olhar para a etimologia da palavra infância – in-fans (aquele que não fala, que 

não possui a palavra, que não possui a verdade, que não possui a razão) identificamos a 

perspectiva que aqui se apresenta.  

Daí advém o primeiro movimento de uma noção de devir e de uma 

perspectiva de ver a criança, ou ainda o in-fans como aquele que não é, mas que 

será, ou seja, vemos a criança como um ser inacabado, em formação, e ainda, o que 

nos parece relevante, é o modo que vemos o adulto como um ser pronto, acabado, 

formado, ou seja, dotado de razão e dono das possibilidades de indicar caminhos. Esta 

idéia nos leva a pensar a criança como um animal, dotada de monstruosidade, ou ainda, 

dito de outra forma, nas palavras de Platão, como as ovelhas não podem ficar sem 

pastor, senão se perdem, assim também e ainda mais nenhuma criança pode ficar sem 

alguém que a vigie e controle em todos os seus movimentos, pois a „criança é, de todos 

os animais o mais intratável [...] „o mais ardiloso, o mais hábil e o mais atrevido‟ de 

todos os bichos (Gagnebin, 1997: 171).  

Partindo desta idéia, o que verificamos é que a história do conceito de infância e 

da relação com a idéia de educação se constrói em duas grandes correntes no 

pensamento ocidental, ambas nascem com Platão, tem os mesmos princípios e acaba 

em pontos aparentemente distintos, a primeira noção, atravessa a pedagogia cristã com 

Santo Agostinho [...] e chega até nós por meio do racionalismo cartesiano, nos diz que 

a infância é um mal necessário, uma condição próxima do estado animalesco e 

primitivo, e que, como as crianças são seres privados de razão, elas devem ser 
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corrigidas nas suas tendências selvagens, irrefletidas e egoístas que ameaçam a 

construção consensual da cidade humana graças à edificação racional. Esta linha 

ganha um forte reforço nas teorias durkheimianas de educação.  

Uma segunda linha, também nasce com Platão, atravessa o renascimento com 

Montaigne chegando a nossas escolas ditas alternativas por meio do romantismo de 

Rosseau. Essa perspectiva nos mostra que não adianta querer encher as crianças de 

ensinamentos, regras, de normas, de conteúdos, mas que a verdadeira educação consiste 

muito mais num preparo adequado de suas almas para que nelas, por impulso próprio 

e natural, possa crescer e desenvolver a inteligência de cada criança, no respeito do 

ritmo e dos interesses próprios de cada uma em particular (Gagnebin, 1997, p. 85). 

Um rápido olhar para essas duas perspectivas pode nos levar a pensar que elas 

sugerem práticas pedagógicas diferentes, como de fato ocorre se olharmos para 

diferentes propostas pedagógicas de trabalho na escola, e, também, para diferentes 

teorias psicológicas que sustentam esses trabalhos. No entanto, aos nos atermos à 

origem dessas duas tendências, iremos verificar que as contradições surgidas, à 

primeira vista, apontam para uma mesma noção de sujeito e, em especial, de 

criança, que precisa ser cuidada e vigiada em todos os seus movimentos, pois se 

isso não ocorrer a criança pode se perder. 

Dentro desta linha, assumimos a idéia que apesar das propostas pedagógicas 

trazerem em suas referencias proposições aparentemente distintas, elas encerram em si 

uma mesma proposição, a de nos tirar da condição daquele que ainda não é e nos levar 

a condição daquele que é (será), que um dia estará pronto e acabado, ou ainda, de tirar 

as crianças da infância e levá-las a vida adulta, ou o que nas práticas pedagógicas 

significa tirar as crianças da infância e a infância das crianças, mas sempre as 

levando a um lugar já dado, a um futuro já definido, neste sentido a educação poderia 

ser pensada como uma forma de modulação e poderíamos pensar que se assim o é a 

cinema e a arte em nossa cultura acaba exercendo o mesmo papel.  

Do nosso ponto de vista o problema aqui não está no ponto de partida, o da 

incompletude na infância, mas também o problema não estaria na perspectiva do 
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processo – o que até poderia sugerir que no caso das práticas educativas estaria nas 

metodologias – mas sim no ponto de chegada, ou seja, naquilo que encerra, a idéia de 

um ser pronto e acabado, a idéia de uma finitude de desenvolvimento. Neste aspecto, se 

posso considerar alguém como pronto, acabado, e o outro como inacabado, em 

processo, o que acaba sendo produzido como marca da educação nas relações entre um 

e outro são relações de poderes e ou exercícios de poderes que são praticados nos 

modos de circulação da palavra, nas práticas avaliativas, nas relações com o outro, nos 

espaços e lugares criados, entre outras coisas. 

Então, dentro desta óptica, o que verificamos são modelos educativos sendo 

reproduzidos, e exercícios de poderes sendo cristalizados, seja em uma perspectiva das 

ditas práticas tradicionais ou nas chamadas progressistas. 

Para concluir, vemos que a idéia de infância – que mais usualmente se alia a 

idéia de criança – acabou por gerar na relação entre educador e educando um princípio, 

de práticas de poderes, educar passa a ser uma forma de exercitar poder, passa a ser ao 

longo do tempo – com o auxílio da Didática e da Psicologia – uma tecnologia de poder 

e mais tarde ainda, como nos ensina Foucault quando fala da disciplina em Vigiar e 

Punir, uma técnica que se exerce.  

Parece que criamos modos e formas de exercícios destes poderes, como se em 

nossos micro-universos criássemos micro relações de poderes, de governanças, ou 

ainda ações de um que vão com o tempo estruturando ações do outro. E assim 

sobrevivemos, pois este exercício afirma agora um campo produtivo e não mais 

repressivo desta relação, e este campo produtivo se alia a uma noção de futuro como 

algo já dado, seguro. O disciplinamento a normatização aliados a avaliação são bons 

exemplos disso e criam uma forma de modulação do outro, uma forma de produção de 

uma subjetividade já dada, já esperada, já definida e a imagem, devido as suas próprias 

características, pode nos levar a crer que para, além disso, não são mais ideologias que 

se administram, mas sim sensações e modos de ser. 

Imagens e (de)formação: 



 

 

 

8 

Depois de ter alguma experiência em cursos de formação de professores e de 

nestes cursos ter escutado dos mesmos que já se encontravam cansados de oficinas, dos 

sempre mesmos e diferentes cursos, dizerem sempre diferentes e mesmas coisas, sobre 

as sempre inovadoras e velhas propostas, procuramos pensar um trabalho que 

articulasse a visão da infância como possibilidade de abertura, como possibilidade do 

novo, como inacabamento, no projeto que estamos desenvolvendo junto à Professores 

do Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade de Americana SP, tivemos a 

oportunidade de assistirmos alguns filmes pré-definidos por nós, posteriormente 

discutíamos as impressões que os mesmos provocam, estabelecendo relações com as 

práticas educativas e os modos de ser e se fazer professor.  

Havia nesta perspectiva de trabalho uma idéia em que cinema e imagens 

presentes nos permitiriam trabalhar com o que chamamos do sensível, daquilo que nos 

afeta, que nos passa, acreditávamos na possibilidade de sensibilização do outro, 

acreditávamos a priori que a imagem, em linhas gerais a arte, por si própria, produziria, 

provocaria outra ordem de coisas, outro modo de olhar, acreditávamos que estas 

atividades produziriam inúmeras reflexões e percepções e que nos levariam a 

procurar/encontrar modos de re-invenção dos fazeres docente.  

Se por um lado esta idéia sobre o cinema pode parecer um tanto „romântica‟ e 

idealizadora, para nós o que urdia era uma idéia de pensar a tensão existente no cinema 

entre gesto e imagem, o lugar que nos permite dizer ou pensar no gesto como 

espetáculo e ainda o cinema como uma arte que escapa ao cálculo, pois nele se efetiva a 

relação de três entes, quem filma, quem é filmado e o espectador. Foi nesta perspectiva 

que o projeto foi constituído e desenvolvido.  

Verificamos que as atividades, com os professores, acabaram produzindo 

reflexões e agenciamento de vozes acerca dos processos de formação do professor, suas 

práticas, questões em torno das profundas transformações sociais que encontra no 

cotidiano da escola, indicam para estes professores envolvidos na pesquisa, um 

esgotamento nos e pelos modos que vem sendo trabalhada a formação de professor. 
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 A reflexão sobre outras possibilidades, outras incursões, nos permitiu encontrar 

modos de re-inventar, re-criar práticas. Neste estudo, pensar em alternativas que 

encontre no professor sugestões e pistas para o desenvolvimento do trabalho parece ser 

consensual, surgindo uma necessidade de ir além dos chamados „processos de 

conscientização, de reflexão‟, partindo para um modo de produção de sentido que 

respeite os modos de „sensibilização‟ dos professores, pela imagem, pelo cinema, pela 

sala de aula parecia ser um caminho. 

Este era um objetivo da pesquisa, que consideramos poder ser observado, 

porém, outro dado apareceu durante o trabalho e tem chamado nossa atenção, é aquele 

que nós não suspeitávamos, aquilo que nós não esperávamos, ou ainda, aquele que nós 

trombamos, aquele que encontramos no percurso de abertura de uma pesquisa também 

aberta. Os modos de sensibilização dos professores pareciam pré-definidos por modos 

de ser e de estar no mundo, ou ainda, dito de outro modo, aquilo que chamamos de 

afetação já vinha pré-determinada, pré-definida, mais ou menos como o que 

encontramos quando chegamos à uma locadora, ou à uma loja de DVDs, e lemos 

alugue uma emoção, foi neste momento que acabamos caminhando para trabalhar com 

uma idéia de modulação.  

Nossa perspectiva, de pensar o cinema como política, parecia estar sendo 

superada pela idéia do cinema no campo da biopolítica, do controle. A sociedade do 

espetáculo produzida na era da imagem dava lugar a espetacularizar a sociedade, ou ao 

espetáculo como única realidade possível. Assim, a modulação foi ganhando força e a 

possibilidade de fugir a uma subjetividade já dada foi enfraquecendo e outros contornos 

foram se acentuando. Trabalharemos brevemente a idéia de biopolítica para adentrar 

um pouco mais nesta seara.   

Michel Foucault nos apresenta o conceito de biopolítica na década de 70, até 

hoje este conceito vem passando por uma série de apropriações e derivações teóricas, 

sem, com isso, se distanciar totalmente da definição original. Como podemos 

compreender, Foucault trabalha esta noção na perspectiva de pensá-la como um poder 

produtivo e presente, que aparentemente se apresenta a nós em meio a uma perspectiva 
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de liberdade e de suposta autonomia, se estabelecendo por meio de uma série de 

estratégias que investem a vida humana, em suas dimensões biológica, subjetiva e 

social. 

O conceito em si poderia ser apresentado como a irrupção da naturalidade da 

espécie no interior da artificialidade política de uma relação de poder. Ou ainda o 

ingresso da vida nua no domínio da vida qualificada, da vida em comunidade, da vida 

política. 

O que percebemos é que há uma intensificação destas estratégias biopolíticas, 

em razão de alguns fatores, André Brasil (2008) em seu trabalho 

Modulação/Montagem: ensaios sobre biopolítica e estética, apresenta algumas destas 

estratégias
3
: em primeiro lugar, há uma convergência entre biopolítica e capitalismo 

avançado.  Por meio do marketing, o capitalismo se interessa pela vida, não apenas 

como lugar da produção e do consumo, mas, principalmente, como uma inesgotável 

reserva de invenção. Ele transborda os limites da empresa para se expandir a outros 

domínios da vida cotidiana. É um capitalismo que produz e reproduz não apenas 

mercadorias, mas modos de vida. 

Deleuze apresenta neste ponto um lado mais áspero, uma constatação mais 

violenta: as empresas têm uma alma. E André Brasil emenda, já não se trata tanto de 

tornar os corpos dóceis para a produção de produtos industrializados e para a 

reprodução de uma dada ordem social, mas de fazer coincidir consumo e forma de 

vida. O que o capitalismo vende são serviços e o que ele compra são modos de ser. O 

que ele cria são mundos possíveis onde se pode experimentar estes modos do ser. Isto 

segundo Brasil nos permite chamar o capitalismo avançado também de capitalismo 

estético.   

A segunda estratégia apresentada por André Brasil no campo da biopolíticas 

acena para a idéia de uma sociedade do risco e da insegurança. No âmbito do Estado 

                                                 
3
 Faremos aqui algumas apropriações, montagens livres do texto de Brasil, fugindo a uma citação literal 

do trabalho em questão. Trabalharemos deste modo, pois as diferentes idéias e que nos interessa agora, 

estão apresentadas no texto de forma diluída. Trabalharemos também com trechos de sua apresentação no 

IV Seminário sobre Linguagens – Políticas da Subjetivação e Educação realizado no Departamento de 

Educação UNESP Rio Claro SP em 2008.  
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liberal, a insegurança é menos o que deve ser enfrentado, combatido, do que o que 

deve ser regulado. Trata-se, como quer Jacques Rancière, de um modo de gestão da 

vida coletiva. Diante do aumento do risco e da insegurança, cresce também a demanda 

pelo controle, a cobrança populista por um estado de segurança. Tornados retórica e 

modo de gestão, risco e insegurança nos fariam então reduzir a política a ações de 

polícia. Como nos diz ainda Rancière, uma sociedade que tem no risco e na 

instabilidade o princípio de seu funcionamento não faz mais do que reproduzir as 

condições de sua própria manutenção. 

O terceiro ponto, apresentado por Brasil, se refere ao avanço cada vez mais 

acelerado da tecnociência, em aliança com as tecnologias da imagem e da informação. 

Essas tecnologias são menos ópticas do que algorítmicas e elas permitem o 

mapeamento e a modulação do espaço, do tempo, do corpo e das subjetividades, 

intervindo não apenas em suas visibilidades no presente, mas, principalmente, naquilo 

que, no futuro, seria invisível. E é aqui que encontramos uma forte relação com nosso 

trabalho. A biopolítica dentro daquilo que identificamos na relação dos professores 

com a imagem, com o cinema busca intervir justamente nessa dinâmica. Ela regula a 

errância da vida para tornar seu futuro adequado, suficiente, ou ainda o conjunto de 

técnicas, procedimentos e estratégias, através dos quais se modula a modulação da 

vida. (Brasil). 

O que assistimos em nossas discussões com os professores foram estes modos 

de ser e estas modulações de espaços, de tempo e de corpos sendo construídas e sendo 

cuidadas em todos os detalhes das imagens, é como se ocorresse uma 

instrumentalização da imagem com fim de uma administração do sensível, é como se a 

cena já trouxesse em si os clichês a serem propagandeados, vendidos, produtores de 

modos de ser, as falas e reações carregadas de verdades pré-definidas também já eram 

pré-esperadas, já eram conhecidas.  

Estes transbordamentos de coisas já definidas acabaram nos levando a crer que 

o trabalho com o cinema e com a imagem poderiam acabar apenas como mais uma 

instrumentalização neste tipo de atividade, porém decidimos voltar a nossa proposição 
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inicial, e olhar aquilo que considerávamos como um dos aspectos que ligava o conceito 

de infância, o cinema e a atividade docente, ou seja, a montagem, a recriação. 

Para falar de montagem e recriação partirei de algumas idéias de W. Benjamin e 

Giorgio Agamben. Respectivamente o Filósofo alemão e seu tradutor para o italiano 

nos convidam a fazer uma inversão em nossa usual lógica de ver e pensar as coisas. 

Para estes autores só conseguiríamos fazer uma verdadeira transformação, ou ainda dito 

de outro modo uma revolução, se nos rendêssemos a pensar o mundo e as coisas dentro 

de outra noção de tempo. 

Por exemplo, acostumados a ter a vida adulta como referencia para pensar a 

infância, Benjamin vai dizer que longe do que acreditamos, ao brincar a criança não faz 

em suas atividades puras e simples imitações do adulto, mas procura criar novas e 

incoerentes relações com os objetos e com tudo o que encontra pela frente. Pedras, 

gravetos, folhas, cacos e retalhos se tornam possibilidades de reconstrução de outros 

mundos possíveis. As brincadeiras das crianças guardam em si, não experiências vazias 

e homogêneas, mas virtualidades e heterogeneidades, fogem do tempo e indicam 

abertura de outra noção de tempo, que irrompem o vazio da experiência produzindo um 

espaço de sensações, poderíamos então, usar esta mesma idéia e criar um encontro com 

o que encontramos nos trabalhos de Lev Vigotski e nos processos de sacralização dos 

objetos e sua mediatês nas manifestações e produções de sentidos nas e pelas crianças 

para uma imediatês e profanação dos mesmos produzindo, criando o novo, o ainda não 

dado, o transformado, o mudado, o re-inventado.  

É nesta ruptura que encontramos espaços para pensar relações entre linguagem e 

infância. Para Walter Benjamin, este tempo heterogêneo, potencial, é o tempo da 

memória e da origem. Diferente do que algumas pessoas sugerem, a volta ao passado 

para Benjamin não é a volta de algo saudosista e já dado, mas para ele o passado resta, 

ou melhor, ele retorna não como repetição, mas como possibilidade (Brasil) e assim o 

brincar não é pura imitação mas é possibilidade, é o que resta como forma de devir. Ou 

seja, a origem não é algo dado que ficou para trás, que se supera em uma progressão 

cronológica do tempo, mas é o que permanece e o que retorna sem cessar, como 
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diferença. Dessa perspectiva, o passado se repete na forma de uma diferença, de uma 

recriação. Cada instante do tempo torna todo o passado novamente possível, leva o 

passado a um estado de potência. (Brasil) 

Para Agamben (2005), há aqui a possibilidade de uma estreita relação entre 

infância, linguagem e experiência. Agamben afirma que linguagem e experiência não 

poderiam ser dissociadas, pois se fosse, a linguagem seria como um código vazio, sem 

vida. É através da experiência que entramos na linguagem e é na infância que 

experimentamos a vida na sua mais plena intensidade, distante das amarras da razão. 

Desta forma, nunca temos a totalidade da linguagem e de seus sentidos em nossas mãos 

assim como sempre nos pegamos pautados pelas perdas das experiências quando 

ficamos emersos na linguagem, assim linguagem e experiência se encontram na 

infância, nas suas possibilidades de aberturas e de inacabamento.  

Em linhas gerais, essa análise equivaleria dizer que cada vez que usamos a 

linguagem, temos que novamente reaprendê-la. Somos, assim, in-fantes: a cada 

enunciação, é toda a linguagem que nos apresenta em estado de potência e solicita, 

por isso, ser reaprendida, reapropriada. Do ponto de vista do tempo, a infância é o que 

permite que, a cada enunciação, a cada ato, a cada uso, todo o passado da linguagem 

se torne novamente presente, possível. 

Essa idéia nos ajuda a crer que mesmo quando acreditamos que tudo já foi dito, 

estabelecido, definido, pensado, pela abertura da infância, da experiência e da 

linguagem, muito ainda permanece por ser dito, estabelecido, definido, pensado. 

Assim, a linguagem e suas linhas de abertura e montagem, que se apresentam na arte, 

nos faz sempre nos apresentar como crianças diante do mundo, nos coloca sempre a 

necessidade de uma abertura para o que ainda não é, e que também nem foi. 

No trabalho que estamos desenvolvendo acreditamos que a fuga a estas 

modulações presentes nas definições de nossos modos de ser e de estar no mundo, se 

salvam nas criações, recriações, invenções e reinvenções, no que estamos chamando de 

montagens.  
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Pois assim como a criança, nos seus brinquedos com retalhos e cacos do 

cotidiano reinventam e reconfiguram espaços sensíveis de vida em abertura e 

possibilidades, assim como as crianças que dês-sacralizam objetos profanando suas 

forças pré-definidas, nossa possibilidade de ruptura com a homogeneidade do já dado 

estaria também em profanar a ordem das coisas, e profanar na linha de Agamben é o 

movimento oposto ao de consagrar (sacrare): se a sacralização é uma retirada do 

mundo, que se torna alheio, distante da intervenção dos homens, a profanação é, em 

via inversa, sua restituição, por meio do uso. Em uma leitura equivalente e 

complementar, De Certeau defende a astúcia do uso, uma reutilização “desabusada” e 

desautorizada dos objetos, dos saberes, dos espaços, das tecnologias e linguagens. 

Uma espécie de bricolagem (Brasil, 2008). 

A profanação presente na montagem aproximaria a linguagem da experiência e 

nos levaria de volta a infância, em um encontro com a arte, a arte na perspectiva 

daquilo que nos infantiliza. 

O convite que fizemos aos professores que a partir de seus retalhos de falas, 

trapos de linguagens e cacos de experiência, montem suas histórias, possíveis e 

inventadas, criadas e imaginadas e em meio ao uso destes recursos infantis de 

bricolagem, criem suas próprias imagens da educação, dês-sacralizadas, dês-

ritualizadas, usadas, inventando uma estética do ordinário, na qual um “pensamento 

que não se pensa”, próprio da vida cotidiana, é atravessado por um “pensamento que 

ainda não pensa”, pensamento estético (Brasil, 2008).  É aqui que o trabalho com a 

arte, como criação do ainda não dado, ou como re-criação do dado, poderia ser uma 

perspectiva de olhar para o trabalho da Psicologia para além das invenções das 

modulações e configuraria o Psicólogo em outras montagens. 
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Apesar dos avanços na legislação brasileira que estabelecem a educação como 

um direito, esta não tem sido garantida a todos. Os sistemas de ensino não têm garantido 

a universalização do acesso e os investimentos necessários em recursos humanos, 

pedagógicos e técnicos para promover a permanência. O ônus da falta de qualidade da 

política educacional tem recaído exclusivamente sobre os trabalhadores do ensino. Essa 

realidade aponta a necessidade de intensificar esforços para produzir transformações no 

sentido da defesa de uma educação que cumpra seu caráter público, universal e de 

qualidade para todos, que tenha como referência aqueles que têm sido historicamente 

excluídos dos sistemas de ensino.  

Esta pesquisa aborda esse tema por entendermos que existem muitos alunos 

„invisíveis‟ para a escola e que essa invisibilidade é produzida por diferentes processos 

de exclusão relacionados à disputa desigual pelo poder entre classes. A fim de contribuir 

para a construção de uma educação que atenda, na singularidade humana, a pluralidade 

cultural, principalmente no contexto amazônico, cujos processos de desigualdade social 

vêm se alastrando, o grupo de pesquisa Psicologia Escolar/Educacional em contextos 

amazônico vem realizando algumas investigações. Serão apresentadas nesse artigo 

resultados parciais de três pesquisas, desse grupo, que abordam o tema do acesso à 

educação numa perspectiva sociocultural construtivista.  

Os três estudos investigam os fatores determinantes para a construção de 

ambientes educacionais inclusivos no contexto amazônico. O primeiro trabalho analisa 
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a inserção de estudantes de origem popular no ensino superior público, discutindo o que 

é ser de origem popular, identificando características socioeconômicas e socioculturais e 

impactos do programa conexões de saberes na formação acadêmica desses estudantes. O 

Segundo estudo analisa os significados atribuídos à educação por uma comunidade 

escolar e investiga como a escola trata os alunos vulneráveis à situação de desvantagem. 

No terceiro estudo discute-se o processo de mobilidade dos jovens Tukano do Alto Rio 

Negro para Manaus em busca por educação escolar.  

Todos esses trabalhos possibilitaram refletir sobre a inclusão educacional de 

alunos em situação de desvantagem e podem contribuir para pensar os compromissos 

sociais da psicologia escolar com a melhoria da qualidade de vida de comunidades 

amazônicas. 

 

INSERÇÃO DE ALUNOS DE ORIGEM POPULAR NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO AMAZONAS 

 

Essa pesquisa enfocou o tema da democratização do ensino superior e do acesso 

e permanência do estudante de origem popular no âmbito universitário com o objetivo 

de compreender como os estudantes do Programa Conexões de Saberes da Universidade 

Federal do Amazonas encontravam-se inseridos no contexto acadêmico. 

O Programa Conexões de Saberes (PCS): diálogos entre a universidade e as 

comunidades populares foi instituído pelo Ministério da Educação e Cultura, em 2004, 

articulado a algumas Instituições Federais de Ensino Superior. Surgiu a partir de 

experiências no Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do 

Amazonas passou a integrar o programa em junho de 2005. O PCS objetiva ampliar a 

relação entre a universidade e os moradores de espaços populares, suas instituições e 

organizações, promovendo o encontro e a articulação de saberes e fazeres entre esses 

dois territórios, bem como valorizando o protagonismo dos estudantes universitários de 

origem popular de forma a contribuir para o acesso e permanência no ensino superior 

público. 



 
 

 

A designação origem popular de acordo com Souza e Silva (2003) se remete a 

populações em condições socioculturais subordinadas, com reduzida escolaridade e 

baixa renda familiar, além da existência de altos índices de desemprego e diversos 

trabalhadores no mercado informal. É um modo particular de vida imbuído de privações 

na área de infra-estrutura, no saneamento, transportes, educação, saúde, segurança. 

Nessa definição, destaca-se a questão da posição social de uma pessoa demarcada a 

partir de uma perspectiva relacional assimétrica no plano estrutural da sociedade 

burguesa, na qual se leva em conta o campo social no qual se insere. 

A universidade tem o papel de ensinar, formar, produzir conhecimentos com o 

compromisso de contribuir com a transformação da sociedade através da troca e da 

construção de saberes que atenuam o distanciamento existente entre a academia e os 

espaços populares (Belloni, 1992). Nessa perspectiva, Gomes (2006) reconhece que a 

universidade pública tem o dever de reduzir os efeitos antidemocráticos dos processos 

de seleção e de exclusão impostos aos segmentos sociais discriminados. 

Na tentativa de atenuar as desigualdades de acesso e permanência ao ensino 

superior tem se discutido a necessidade de implementação de políticas afirmativas 

empregadas às “minorias”. De acordo com Moehlecke (2002) as ações afirmativas 

penetram no sistema educacional na prerrogativa de amenizar as desigualdades que no 

decorrer da história foram tomando força e estabelecendo discriminação e 

marginalização, motivadas por questões raciais, étnicas, econômicas, entre outras. Seu 

principal objetivo é assegurar igualdade de oportunidades e tratamento. Além disso, a 

execução de uma proposta de política afirmativa nos coloca no cerne da luta pela 

construção da eqüidade de acesso a bens como uma forma de concretização da 

igualdade formal, preconizada na lei.  

Esse estudo buscou, então, contribuir para um mapeamento do perfil dos 

participantes do PCS da UFAM no final de 2007 e inicio de 2008. A coleta de dados se 

deu através da realização de uma entrevista semi-estruturada que levantou dados sobre o 

perfil do estudante quanto a idade, gênero, renda dos pais, trajetória escolar, local de 

moradia, motivação para a escolha do curso e sua inserção na vida acadêmica.  



 
 

 

Foram entrevistados 12 estudantes. Todos eles cursaram a educação básica em 

escola pública, a maioria é do sexo feminino e tem idade entre 23 a 43 anos. 83% do 

total da amostra são solteiros, não possuem filhos, moram na casa dos pais e já 

exerceram alguma atividade remunerada. A renda familiar predominante é de um salário 

mínimo. O período de tempo que o estudante levou para ingressar na universidade foi 

em média de um ano. O fator determinante para a escolha dos cursos foi à análise das 

possíveis oportunidades de emprego. O curso de pedagogia é o mais procurado pelos 

participantes. Oito estudantes já pensaram em desistir de seus cursos devido a 

dificuldades socioeconômicas. A universidade é percebida como elitista em virtude da 

predominância de estudantes de classe média nos cursos mais concorridos. Os 

entrevistados têm como projeto futuro a intenção de cursar uma pós-graduação.  

A pesquisa demonstrou que o Programa Conexões de Saberes tem contribuído 

para a inserção acadêmica do estudante de origem popular possibilitando a permanência 

na instituição através da oferta de bolsa e da inserção em atividades pedagógicas 

interdisciplinares realizadas em comunidades populares. Nesse sentido, cumpre ressaltar 

que a implementação de políticas de ações afirmativas dirigidas a estudantes 

caracterizados como oriundos de espaço popular no âmbito da universidade pública é 

um caminho possível para o estabelecimento efetivo da democratização do ensino 

superior brasileiro. 

 

SIGNIFICADOS DA EDUCAÇÃO E A INCLUSÃO DE ALUNOS EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

 

A análise do acesso e permanência na escola aponta desigualdades regionais e 

entre ricos e pobres que merecem atenção dos vários segmentos da sociedade. Um 

exemplo disso é que em 2005, a repetência na primeira série era 27,3% enquanto que na 

região Norte era de 46,9%. Além disso, apenas 80,8% dos alunos atingiram a quinta 

série do ensino fundamental, demonstrando que a universalização da educação nesse 

nível de ensino ainda está longe de ser atingida no Brasil (INEP, 2005). 



 
 

 

Segundo o Relatório de Monitoramento da Educação, em todos os indicadores 

educacionais brasileiros são evidentes as desigualdades sociais. A análise da proporção 

de alunos dos diferentes segmentos demográficos e sociais que estão na escola, 

cursando o nível de ensino apropriado, demonstra disparidades entre regiões e entre os 

mais pobres e mais ricos da população. As regiões Norte e Nordeste apresentam os 

piores indicadores. No ensino médio, por exemplo, encontra-se uma grande distorção – 

a proporção daqueles que estão no ensino médio na idade correta é três vezes maior para 

os que se encontram entre os 20% mais ricos. (UNESCO, 2008). 

Para a efetiva inclusão dos estudantes que moram no campo, os mais pobres, os 

que moram nas periferias urbanas, os indígenas marginalizados, as crianças das 

minorias e outros grupos socialmente desfavorecidos são necessários, promover 

mudanças substantivas nas políticas e práticas educativas por meio da construção de 

conhecimentos e do diálogo entre gestores, professores, profissionais da educação, 

estudantes e famílias. 

Nesta pesquisa investiga-se como a escola trata os alunos em situação de 

desvantagem e são analisados os significados atribuídos à educação por integrantes de 

uma comunidade escolar de uma escola pública municipal de Manaus.  

Para a compreensão dos processos de construção de significados são utilizados 

os conceitos centrais da abordagem Sociocultural Construtivista do desenvolvimento 

humano, que vê os sujeitos como protagonistas de suas próprias histórias, relacionando-

se com o meio de modo dialético e mediado. Entende-se que os membros da 

comunidade escolar devem ser protagonistas de suas escolhas e trajetórias para o 

enfrentamento das desigualdades apontadas. 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal da zona leste da 

cidade de Manaus durante o segundo semestre de 2007 e o primeiro semestre de 2008. 

Essa escola atende alunos do ensino fundamental nos horários matutino, intermediário, 

vespertino e noturno. Os procedimentos de coleta de dados foram observação-

participante, entrevistas individuais com equipe escolar e grupo focal com alunos. 



 
 

 

Os resultados indicaram que a comunidade escolar se considera responsável pela 

educação das crianças. No entanto, questionamos o modo como assumem esta 

responsabilidade no cotidiano desta escola. A maioria dos pais vai diariamente à escola 

para levar e buscar seus filhos, o que é visto pela comunidade escolar como algo de 

extrema importância. Por outro lado, percebemos que esse tipo de participação dos pais 

se restringe a isso ou ao comparecimento à escola respondendo às convocações da 

direção através de bilhetes para receberem “broncas” por conta de ações dos filhos. 

Quando existem dificuldades no processo ensino-aprendizagem, a 

“desestruturação familiar” é apontada com muita ênfase como fator causal, no discurso 

dos sujeitos da pesquisa. E em muitos casos ela é vista como a única explicação para os 

problemas. Essa postura de, se limitarem à busca de um responsável pelas dificuldades 

dos alunos na escola, esvazia o comprometimento coletivo e demonstra o quanto a 

escola está despreparada para lidar com a diversidade. Ou seja, os profissionais da 

escola ainda possuem uma visão homogeneizadora da comunidade e tem a expectativa 

de que a comunidade se enquadre nas decisões tomadas, sem uma participação efetiva 

de todos os integrantes. 

A família, não é de fato convidada a participar das discussões na escola, fica 

estigmatizada e assume forçadamente um papel que não é somente seu. Assim observa-

se que Escola e Família cada vez mais se distanciam, se acusam e deixam o aluno de 

lado. 

O reforço escolar é visto pela comunidade escolar estudada como principal 

recurso para resolver as dificuldades do processo ensino-aprendizagem ou de 

desenvolvimento dos estudantes. Destinam algumas horas de aula extras aos alunos para 

realizarem o reforço escolar. Durante essas atividades observou-se que são utilizadas as 

mesmas estratégias e recursos presentes nas aulas regulares, ou seja, os professores são 

os mesmos, o lugar é o mesmo, o método é o mesmo, a única diferença é que o 

estudante é colocado para resolver exercícios de modo intensivo. Há também o 

estereótipo sobre o aluno que faz reforço, pois este é tachado como aquele que “não 

quer nada com os estudos” ficando sob a condição de menos importante perante a escola 



 
 

 

e até a família. Afirmações como “Temos que ensinar os pais a cuidar dos filhos” ou “A 

gente sabe que muitos desses alunos não será coisa boa na vida, só alguns a gente vê 

que têm vontade de estudar”, deixam claro que há preferência ou mesmo desprezo por 

alguns estudantes. 

A escola localiza-se num bairro popular, e a maioria dos integrantes da 

comunidade escolar está distante dos padrões de cidadania definidos como ideal na 

sociedade em que vivemos. As questões que envolvem essa relação de distanciamento 

entre os integrantes desta comunidade escolar são complexas e se vinculam à dinâmica 

do sistema educacional e ao modo como a educação é tratada nesse contexto social e 

político. 

Apesar dessas dificuldades, a escola é procurada pelos pais para conseguirem 

suprir necessidades básicas relacionadas à alimentação, moradia e acesso a benefícios 

sócio-assistenciais. Talvez seja um dos poucos espaços da comunidade, onde os pais 

sentem-se cidadãos, pois em muitos momentos a escola consegue suprir tais 

necessidades. 

Observou-se também alguns improvisos na organização administrativa. Os 

funcionários que ocupam cargos administrativos acabam fazendo de tudo um pouco, 

desde serviços gerais até dar aulas. A Direção da escola aproveita os cursos 

universitários que estas pessoas fazem para os colocarem para desempenhar outras 

tarefas. Uma funcionária que cursa pedagogia, por exemplo, faz papel de pedagoga e a 

que cursa química dá aula quando algum professor falta (e não é raro acontecer). Esta 

forma de agir é importante quando se busca de fato eliminar limitações, mas não deveria 

ser um recurso utilizado de forma recorrente pela escola. 

A escola funciona em quatro turnos diários: matutino, intermediário, vespertino 

e noturno e a carga horária efetivamente cumprida em cada turno é menor do que a 

exigida pela legislação.  

Outro ponto a destacar é a idéia de inclusão escolar, concebida de modo 

distorcido do proposto nos marcos legais nacional e internacional, limitando-se a 

extinguir a “turma especial” e transferir alunos para a “turma normal”, agregando 



 
 

 

aumento do tempo de permanência na escola. Esse pequeno aumento é destinado aos 

alunos que praticam teatro após o horário que estudam. Essa atividade inclui somente 

alguns alunos, sendo que a justificativa para a não participação da maioria limita-se à 

“não autorização dos pais”.  

Os próprios profissionais reclamam que não houve incentivos à capacitação de 

professores para lidarem com a diversidade. Mesmo com várias reformas, nem sequer 

uma rampa para acesso de cadeirantes foi construída, não há livros didáticos para alunos 

com deficiência visual, não há professores capacitados a trabalhar com alunos com 

deficiência auditiva, entre outros casos. E, além disso tudo, há profissionais que não 

conseguem criticar essas práticas na escola, por outro lado há os que percebem tais 

limitações e tentam fazer o que melhor podem. 

Outro ponto a destacar é que existem atividades onde a escola e comunidade 

interagem durante algum momento: é o caso do programa Escola Aberta. Percebemos, 

no entanto, que muitas atividades são artificiais e não se discute sua importância ou os 

sentidos e significados que possuem. Apesar disso, essas ações produzem alguns 

benefícios, mas seria importante ir além da sua simples oferta para que a escola possa de 

fato estar integrada com a comunidade por funcionar durante os finais de semana. 

Faz-se necessário criar espaços de reflexão na comunidade escolar para 

discussão da importância da educação escolar, construção de sentidos e significados 

favoráveis à promoção de autonomia da criança e para que a concepção de educação 

inclusiva seja trabalhada de forma que cada integrante da comunidade escolar saiba 

quais são seus papéis e responsabilidades a assumir. 

Seria fácil olhar para a realidade desta comunidade escolar e dizer que todos 

estão errados e que é preciso modificar tudo que fazem, no entanto, com esta postura, 

nós pesquisadores estaríamos desrespeitando as peculiaridades do lugar, das pessoas e 

das relações, além de não contribuirmos para uma construção coletiva do enfrentamento 

das dificuldades. Assim, entendemos que, mesmo com muitas adversidades, é possível 

realizar trabalhos a longo prazo que modifiquem a dinâmica adoecida em muitos 

aspectos. Refletir coletivamente sobre a importância dos diversos segmentos desta 



 
 

 

comunidade contribuiria para modificar a maneira como compreendem as dificuldades 

escolares dos alunos e em identificarem a complexidade das questões que perpassam o 

cotidiano escolar. 

 

A LUTA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS TUKANOS 

 

O objetivo da pesquisa foi apreender circunstâncias e condições sócio-

educacionais, sócio-políticas e socioculturais que engendraram esse fluxo e a 

permanência desses indivíduos na cidade e as implicações desse fenômeno para a 

cultura e identidade desse povo. 

A Amazônia foi conquistada pelo uso da força contra as populações indígenas e 

pela imposição da escravidão que modificou o modo de vida dos índios e dizimou 

muitas etnias. Os índios trabalhavam o tempo suficiente para produzir o seu sustento, o 

que foi interpretado pelos colonizadores como manha, indolência e preguiça. Para 

corrigir tal defeito os índios tinham que se purificar trabalhando muito e se submetendo 

a castigos. Esta visão do estilo de vida amazônico como indolente e preguiçoso perdura 

até hoje naqueles que julgam que os caboclos dos beiradões precisam do duro trabalho 

em fábricas de apertar parafusos para gerar progresso e desenvolvimento (para outros 

tipos de colonizadores) (Silva, 2004). 

A exploração de especiarias no Amazonas, iniciada no Século XVII, a 

escravização dos índios e a desarticulação de sua organização social, tiveram como 

conseqüências o afastamento das atividades de cultivo e a morte pela fome se reflete ate 

hoje na negação do acesso a bens e direitos essenciais para a sobrevivência e 

desenvolvimento desses povos (Silva, 2004). 

Outro aspecto que merece destaque é falta de investimento no interior que 

agrava os problemas sociais da população amazonense porque, grande parte desse 

excesso populacional se concentra na periferia da Manaus vivendo em bodozais, 

alagadiços e invasões. Como reflexo das desigualdades sociais instaladas verificamos 



 
 

 

que a violência contra as comunidades indígenas e caboclas perdura até hoje através de 

políticas públicas compensatórias que perpetuam o subemprego, a fome e a exploração, 

tanto humana quanto das riquezas naturais. 

Esse contexto histórico teve e tem reflexos sobre o acesso à educação pelos 

povos indigenas. É nesse contexto que discute-se a luta do povo Tukano do Alto Rio 

Negro pelo direito à educação.  

Em termos geopolíticos, esta região localizado no noroeste do AM apresenta 

uma divisão que tem como base os principais rios, cujos cursos correspondem a locais 

habitados milenarmente por determinado grupo étnico. Desse modo, nos rios Tiquié e 

Uaupés, reúnem-se os grupos de língua tukano oriental e na região do alto Tiquié, os 

grupos do povo Hupdäh; no rio Papuri localizam-se as comunidades do povo Tariano; 

no rio Içana, o povo Baniwa; no rio Xié, os Warekena; e no rio Negro, os grupos Baré. 

Os índios que vivem às margens do Rio Uaupés e seus afluente integram 17 

etnias. Esses grupos indígenas falam línguas da família Tukano Oriental e participam de 

uma ampla rede de trocas, que incluem casamentos, rituais e comércio, compondo um 

conjunto sócio-cultural definido, comumente chamado de “sistema social do 

Uaupés/Pira-Paraná. A família lingüística Tukano Oriental engloba pelo menos 16 

línguas, dentre as quais, o Tukano propriamente dito é a que possui maior número de 

falantes. Ela é usada não só pelos Tukano, mas também por outros grupos do Uaupés 

brasileiro (Maku, Siona, Secoya, Kotiria, Kubeo, Pira-tapuya, Tuyuka, Bará, Desana) e 

em seus afluentes Tiquié e Papuri (Colombia, Equador).  Estima-se que cerca de 20 mil 

pessoas falem o Tukano (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2009).  

Um dos principais núcleos de povoamento do Rio Uaupés no Brasil é o Iaraueté, 

que é sede de um distrito do município de São Gabriel. Iaraueté, além de ser um centro 

de ocupação tradicional dos Tariana, abriga também uma missão dos salesianos e um 

pelotão de fronteira do exército. Existem ainda outras duas missões salesianas na bacia 

do Uaupés, uma em Taracuá e outra no Alto Tiquié, chamada Pari-Cachoeira. Também 



 
 

 

há um destacamento do Exército na confluência do Querari com o Uaupés e outro em 

Pari-Cachoeira. 

Segundo Weigel (2006), a história de contato dos povos do Uaupés com os não 

indígenas é muita antiga, bem anterior ao grande auge da borracha na virada do século 

XX, remetendo às incursões maciças dos portugueses em busca de escravos na primeira 

metade do século XVIII. Embora o impacto desses raptores e o contato traumático e 

duradouro com os seringalistas, esses comerciantes estavam mais interessados nos 

corpos dos índios do que nas suas almas; em termos religiosos, e talvez em termos 

sociais também, foram os missionários que provocaram as maiores transformações. 

Weigel (2006) relata que a penetração efetiva dos missionários começou ao final 

do século XIX, com a chegada dos Franciscanos. Estes, e os Salesianos modificaram os 

modos de vida dos Tukano e queimaram suas malocas dos índios, destruiram os seus 

ornamentos de penas, quebraram seus recipientes de caxiri e perseguiram os pajés. As 

moradias também foram modificadas para “vilas com casas rigidamente ordenadas, uma 

para cada família, e removendo à força seus filhos para serem educados nas escolas ou 

internatos” (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2009).  

Sob o regime estrito dos internatos, as crianças foram ensinadas a rejeitar os 

valores e os modos de vida das suas comunidades alem de serem proibidas de falar as 

línguas que lhes conferiam identidades múltiplas e interligadas. Em determinadas 

ocasiões, os missionários foram rechaçados mas também foram bem recebidos como 

defensores dos índios e como provedores da educação que as crianças indígenas 

precisariam para se sair bem nas novas circunstâncias. A partir de 1920, os Salesianos 

estabeleceram uma cadeia de missões pela região no lado brasileiro da fronteira, 

alcançando o alto Tiquié no começo dos anos 40 e destruindo a última maloca nos anos 

60.  

Um significativo número de crianças e jovens indígenas do Alto Rio Negro 

foram retiradas, sistematicamente, de suas comunidades, para estudar na cidade de 



 
 

 

Manaus e um significativo contingente nunca retornou para as comunidades conforme 

aponta Weigel (2006): 

... lembro de meninos que o padre levou para o seminário e de 

crianças que foram levadas por freiras e militares, para trabalharem na 

cidade. Essas crianças ficaram por lá e nunca mais voltaram para suas 

comunidades. Só me lembro de um ou dois casos de filhas que se 

lembraram de suas mães e de suas famílias e deram notícias. Mas a 

maioria das mães por aqui não sabe onde estão suas filhas que foram 

trabalhar na cidade (mulher tukano, 50 anos, comunidade Maracajá/ 

rio Tiquié).  

... alguns meninos que foram pro seminário [estudar] pra ser padre. Os 

padres chegaram por aqui, criaram os colégios e todas as crianças 

foram estudar nos colégios salesianos. Mas lembro de algumas moças 

que as freiras levaram [daqui] para trabalhar nos colégios em Manaus 

(homem tukano, 63 anos, comunidade Pari-Cachoeira/ rio Tiquié).   

 

O fluxo de crianças saindo das aldeias em direção à cidade ainda é um evento 

importante até hoje. Destaca-se a importância de produção de conhecimentos sobre esta 

questão, no que diz respeito ao conhecimento sobre processos de vida dos povos 

indígenas e para o estabelecimento de novas bases nas relações de educadores com 

jovens indígenas residentes em Manaus, ampliando possibilidades de se estabelecerem 

condições pedagógicas mais profícuas para a educação desses jovens. 

Os resultados apontam que esses deslocamentos não são apenas escolhas 

individuais, fazem parte da dinâmica do contato entre as sociedades. Apesar das 

ameaças que o ambiente urbano apresenta para o indígena, é nela que muitas vezes lhe é 

possibilitado o acesso a bens culturais, entre eles, o acesso à educação escolar e a 

serviços de saúde.  

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam subsidiar a elaboração de 

materiais didáticos destinados a mediar informação e formação no âmbito das escolas 

indígenas e de escolas urbanas em que estudam os jovens indígenas, bem como, nas 

aldeias, subsidiar a reflexão e a discussão entre os membros das comunidades indígenas 

que vivem esse processo da vinda de suas crianças e jovens para os centros urbanos. 

Entendemos a educação como uma prática social ampla e básica na construção 

da cultura, da sociedade, da realidade, na medida em que, no âmbito do simbólico, a 



 
 

 

educação participa do movimento dialético de transmissão/criação/recriação de 

conhecimentos e representações que operam na organização do real. E nesse sentido é 

preciso considerar a necessidade de garantir o acesso à escola respeitando a autonomia e 

as práticas culturias do povo Tukano para não continuarmos reproduzindo processos de 

exclusão e violências contra os povos indígenas práticos desde a colonização ate hoje. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Em todos os contextos estudados observamos a importância atribuída á educação 

por todos os segmentos que participaram das pesquisas.  

A educação é um mecanismo cultural de desenvolvimento relevante para a 

constituição do sujeito, sua principal função é oportunizar recursos para o acesso a 

saberes e a construção dos mesmos. A educação popular concebe o homem por suas 

possibilidades, cuja formação almejada é a de um ser ético, autônomo, criativo e crítico. 

Implica a superação de uma visão homogeneizante e estereotipada da noção de aluno, já 

que o compreende na sua diferença, enquanto indivíduo que possui historicidade 

(Freire, 1992; Giovanetti, 2006). Desse modo, Rigal (2000) aponta que pretender um 

ensino crítico, democrático e de qualidade exige inexoravelmente imaginá-lo em uma 

sociedade mais igualitária e justa. 

No entanto, a partir dos processos de massificação pelos quais a escola vem 

sendo envolvida, faz-se necessário intervir para a criação de ambientes que diminuam a 

diferença. Conforme afirma Henriques (2002), “as modificações estruturais no interior 

da escola remontam à possibilidade de quebra de mecanismos de reprodução das 

atitudes e discursos racistas e às redefinições do exercício democrático e do controle 

social no interior da escola” (p. 94).  

Processos sócio-históricos provocaram desigualdades mas, apesar delas a 

população tem a possibilidade de resistir e de se tornar autônoma e de ampliar o 

exercício da cidadania. As escolas amazônicas devem proporcionar aos seus alunos 



 
 

 

espaços para a troca de saberes. Um espaço onde se possa oportunizar aos discentes um 

desenvolvimento a partir das suas diversas experiências. Como afirma Paulo Freire 

“ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” (Freire, 1996, p. 30). 

Acredita-se, dessa forma, que as populações minoritárias no contexto escolar 

podem desenvolver autonomia e ampliar o exercício da cidadania. Deve ser fomentados 

recursos que os auxiliem a participar ativamente das atividades e discussões no 

ambiente escolar. Candau (2000) em pesquisas sobre escola e cultura afirma que: 

 
a escola está chamada a ser, nos próximos anos, mais do que um lócus 

de apropriação do conhecimento socialmente relevante, o científico, 

um espaço de diálogo entre diferentes saberes – científico, social, 

escolar, etc. – e linguagens. (...) Devem enfatizadas a dinamicidade, a 

flexibilidade, a diversificação, as diferentes leituras de um mesmo 

fenômeno, as diversas formas de expressão, o debate e a construção de 

uma perspectiva crítica plural. (p.14) 

 

O contexto amazônico, repleto de grupos populacionais excluídos da 

possibilidade de escolarização carece de investimentos nessa área para superar as 

inúmeras desigualdades sociais.  Partindo do principio que a educação é um direito de 

todos, esforços devem ser feitos para que cada vez mais a escola possa não só receber a 

criança dentro de uma proposta inclusiva, mas que possam desenvolver o ensino de 

forma que as crianças permaneçam na escola e sobretudo que sejam respeitas em suas 

diversidades étnicas, culturais, econômicas e que todos tenham direito a fala no espaço 

escolar. 
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Durante muito tempo as questões relacionadas à imaginação e criatividade no 

contexto escolar estiveram envolvidas por uma penumbra. Na verdade, raros foram os 

trabalhos investigativos que se voltaram para temas relativos à dimensão criativa no 

contexto educacional.  

Confluindo com essa realidade, as escolas tenderam a negligenciar (em suas 

propostas curriculares e em seus projetos pedagógicos) a vivência sensível e estética de 

alunos e educadores, na medida em que privilegiaram o compromisso formalista, 

secularmente constituído por suas práticas conteudísticas, estruturadas em um ensino 

fragmentado em grades disciplinares (Leite, 2004; Silva, 2006).  

Entretanto, atualmente, em reposta aos estudos realizados nas últimas duas 

décadas no Brasil, a temática dos processos criativos, da estética sensível etc. vem 

ganhando espaço e relevância na implementação de políticas públicas para a Educação 

Básica. Concomitante, investigações na área da Arte e da Educação se deslocam 

gradativamente do campo marginal para a esfera central de assuntos pertinentes ao 

trabalho escolar.  

As ações estão longe de se afirmarem como soluções efetivas para os impasses 

que enfrenta a experiência criativa na escola. Mesmo com os avanços teóricos, 

metodológicos e tecnológicos, a instituição escolar ainda não tem obtido êxito na 

resolução de suas dicotomias intrínsecas: espírito X intelecto; sensibilidade X razão. 

Tímidas iniciativas, porém, apontam para novas e interessantes indagações sobre o 

espaço educacional, constituindo-se como propositivas (re)invenções utópicas acerca do 

estatuto da atividade criadora e sua articulação com o trabalho pedagógico.  
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É importante ressaltar que os próprios documentos oficiais estão comprometidos 

(de alguma forma) com as questões relativas ao acontecimento estético na sala de aula e 

aos processos criativos e imaginativos de educadores e alunos.  

No corpo das Diretrizes Curriculares Educacionais para Educação Básica, por 

exemplo, apresenta-se a temática da estética como um dos elementos norteadores do 

princípio curricular. Nas resoluções aprovadas, em 1998, destaca-se aquela relatada por 

Regina de Assis, em que se coloca centralmente a necessidade de as instituições de 

Ensino Fundamental sistematizarem suas ações pedagógicas integradas aos princípios 

estéticos, da sensibilidade, da criatividade entre outros. Além disso, no que tange 

especificamente ao Ensino Médio, no documento relatado por Guiomar Namo de Mello, 

articula-se a dimensão sensível aos aspectos éticos e políticos (Brasil, 1998a). A 

resolução CEB n. 3/98 aponta, no artigo 3º, inciso I, o seguinte princípio: 

 

“[...] a Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e 

padronização, estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a 

curiosidade pelo inusitado, e a afetividade, bem como facilitar a 

constituição de identidades capazes de suportar a inquietação, 

conviver com o incerto e o imprevisível, acolher e conviver com a 

diversidade, valorizar a qualidade, a delicadeza, a sutileza, as formas 

lúdicas e alegóricas de conhecer o mundo e fazer do lazer e da 

imaginação um exercício de liberdade responsável”.  (Brasil, 1998b) 

 

No âmbito da educação de 0 a 6 anos, as repercussões oficiais foram mais rápida 

e radicalmente desdobradas e merecem, aqui, destaque pelo interesse investigativo em 

relação à Educação Infantil.  

As atuais concepções sobre cultura e produção infantil, bem como os recentes 

movimentos sociais de educadores e intelectuais sobre a questão da educação e do 

cuidado com as crianças pequenas, alteraram o teor assistencialista e/ou compensatório, 

vigentes até a década de 70 (Kramer, 1984). 

De fato, a partir da década de 90, postula-se um contemporâneo conceito sobre a 

infância, que contemple a necessidade de entenderem-se os espaços destinados à 

experiência infantil articulados a um projeto educacional mais amplo, em que as ações 

de cuidar/educar se afetem reciprocamente, e de que a produção (modos de expressão) e 



 
 

 

a experiência cultural dos pequenos sejam prioritariamente problematizadas (Steinberg, 

& Kincheloe, 2001; Faria, Dermatini & Prado, 2002). 

Nesse sentido, a publicação do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (Brasil,1997) foi um marco significativo no que diz respeito a políticas públicas 

para infância. Embora bastante criticado em sua formulação, o documento prioriza a 

ênfase educacional no trabalho com e no atendimento às crianças pequenas e salienta a 

importância dos aspectos lúdicos e criativos como centrais para o desenvolvimento 

infantil. Além disso, demarca a relevância e a necessidade de se garantir a fluência dos 

processos imaginativos das crianças nos espaços educativos.  

Apesar de tais esforços, os referenciais apresentam ambigüidades, como sinaliza 

Germanos (2001). Se é fato que os aspectos levantados sobre o lúdico e sua centralidade 

no desenvolvimento infantil buscam incentivar os educadores à composição de 

situações pedagógicas em que a fantasia possa ser favorecida e vivenciada plenamente 

pelos pequenos, tal encorajamento encontra barreiras interpretativas e conceituais, pois, 

no próprio documento, o brincar é a um só tempo abordado como eixo norteador (visão 

transdisciplinar), como área conteudística (concepção disciplinar) e como facilitador dos 

processos de ensino e aprendizagem (caráter didático/instrumentalizador). 

A confusão conceitual reverbera igualmente nas inúmeras e contraditórias 

posições assumidas pelos educadores no que se refere às questões criativas e 

imaginativas das crianças e a seus desdobramentos educacionais, que a tornam 

problemáticas em função das precárias condições de formação nesse nível de ensino 

(Silva, 2006).  

Ademais, nas práticas escolares (incluindo-se toda a extensão da Educação 

Básica) tanto do ponto de vista curricular, como no âmbito das propostas pedagógicas 

mais amplas, foram colocados de formas bifurcada e hierarquizada os espaços de 

imaginar e aprender. Ou seja, configurou-se uma tradicional concepção segundo a qual 

a aprendizagem efetiva se dá por meio do controle da mente e do corpo. A disciplina, 

foco central de parte efetiva das dinâmicas pedagógicas, pode-se perder nos impulsos 

desviantes da criação.  



 
 

 

Sobre isso Leite (2004) comenta, ao citar Comenius (“Carta Magna”), que a sala 

de aula tem como herança uma concepção de educação voltada para formas de controle 

da ação e do tempo do aluno. Os processos guiados pela imaginação, muitas vezes, por 

força de sua imprevisibilidade provocam mal-estar no adulto, e medo na escola, porque 

desnudam o desconhecido, ou melhor, rompem com o planejado, com o esperado.  

De fato, os conteúdos, as regras, os processos normativos e conteudísticos são 

comumente privilegiados, não somente na escola, mas, também, em todas as dinâmicas 

sociais. O cenário escolar, na maioria das vezes, reproduz concepções hegemônicas 

mais amplas que se traduzem na relevância da razão e da verdade científica em oposição 

aos elementos da experiência sensível, ao campo da imaginação e das artes.  

Com base na herança pedagógica mais tradicional, o espaço da sala de aula 

deixa de ser experimental, utópico, produtor de novidades e se configura como 

reprodutor de ideologias que permeiam as atividades educacionais e as estratégias 

pedagógicas.  

Por isso, impõe-se ampliar os esforços investigativos para a compreensão dos 

modos de manifestação da imaginação de crianças e educadores na escola, revelando-se 

a necessidade de se rediscutir as práticas tradicionais de formação, que ainda 

privilegiam o conteúdo da racionalidade técnica.  

 

Atividade criadora e dinâmicas interativas na sala de aula: focalizando o 

educador 

 

Na abordagem histórico-cultural, referência teórica do presente trabalho, 

privilegia-se, centralmente, o modo de participação do outro nos processos de ensino e 

aprendizagem. As relações (educador/aluno e aluno/aluno) são destacadas nas 

investigações e análises do evento educacional.  

De fato, a posição que o adulto ocupa diante das produções infantis, em especial 

nas atividades guiadas pela imaginação (desenhos, narrativas, brincadeiras etc.), além de 

consolidar uma visão sobre o espaço pedagógico, também reverbera na forma como as 



 
 

 

próprias crianças significam suas ações e na maneira como o educador se percebe como 

autor de seu próprio ofício: sentindo de autoria.  

O educador, por sua função social específica, pode garantir espaços de mediação 

que encorajem as manifestações criativas das crianças ou que as inibam. É, portanto, na 

atenção especial às maneiras deste se colocar diante das produções infantis que os 

estudos na perspectiva histórico-cultural voltam-se para a caracterização da atuação 

docente.  

Rocha (2000) pesquisou a emergência das brincadeiras infantis numa pré-escola, 

relatando as censuras efetuadas pelas educadoras nos momentos de desenvolvimento da 

atividade lúdica. Nos episódios analisados pela autora, o faz-de-conta, quando 

autorizado, é uma iniciativa das crianças que evolui sem muita preocupação docente.  

É um “momento livre”, em que se pode deixá-las no parque sem grandes 

preocupações, excetuando-se os momentos de disputa de material, confusões entre as 

crianças, aspectos da organização e da disciplina dos pequenos. Contraditoriamente, em 

outros fragmentos (quando a educadora participa da brincadeira), observa-se uma 

condução docente das encenações lúdicas para avaliação, ensino etc. dos conteúdos 

escolares previsto para pré-escola.   

A característica condutiva, afirma a autora, acarreta uma descaracterização do 

próprio funcionamento lúdico, que, ao longo do ano letivo, vai produzindo nas crianças 

a idéia de que a brincadeira é uma atividade diversa da produção cognoscitiva.  

A essa prática, incorporada à concepção hegemônica (valorizada pelos pais, 

educadores etc.) de que a brincadeira é inferior, menos importante que os aspectos 

conteudísticos, soma-se o sentido de que a escola é um espaço para fazer lições, 

exercícios e dever.  

Silva (1993), ao pesquisar o desenho infantil, identifica, assim como Rocha, 

atitudes impeditivas e/ou orientações pedagógicas frente às produções dos pequenos. 

Em muitos momentos, a educadora instrumentaliza o modo de a criança confeccionar 

seu desenho, por meio da intervenção e determinação de cores a serem usadas e de uma 



 
 

 

padronização estética presa a critérios figurativos, que se colam na transposição do real 

para o campo da composição gráfica.  

A prática docente prioriza o produto em detrimento do processo em que se 

compõe o desenho e, por isso, os aspectos do funcionamento imaginativo são 

negligenciados. Ou seja, a maneira de a criança elaborar a sua composição, aquilo que 

ela fala durante seu processo criativo, com quem ela negocia e compartilha o seu 

traçado, suas opções estéticas etc. são questões que não são focalizadas pela educadora.  

Ferreira (1998) preocupa-se igualmente com investigar a emergência da 

imaginação nos desenhos das crianças a partir da perspectiva histórico-cultural. A 

autora confirma as análises de Silva (1993) sobre o espaço desprestigiado, nas 

instituições de ensino, das composições gráficas dos pequenos. Ela aponta, 

especialmente, a contraditória posição dos adultos/educadores que ora incentivam o 

desenho, principalmente quando da elaboração de algum trabalho associado a ocasiões 

especiais (Dias das Mães, Feiras Escolares etc.), ora propõem desenhos livres, cujo 

objetivo é ocupar o tempo entre uma atividade e outra, menosprezando a esfera efetiva 

de produção das crianças.  

Em sua pesquisa, a autora reflete sobre a participação do outro diante das 

elaborações dos desenhos por considerar que, na relação educador-aluno e aluno-aluno, 

configuram-se aprendizagens, inclusive, dos modos de desenhar e imaginar.  

As reflexões de Ferreira são relevantes para evidenciar que, dialeticamente, a 

escola pode configurar-se, por um lado, como espaço de impedimentos e limitação dos 

processos criativos e, por outro, como cenário de expansão e apropriação de novos 

modos de compreender, por meio do outro, as inúmeras maneiras de representar e 

expressar-se graficamente sobre o real. 

Para a autora, as tensões entre limites/expansões, permissão/interdito da 

imaginação na sala de aula estão vinculadas às formas pelas quais os adultos 

compreendem e significam as composições infantis, ou melhor, seus modos de 

interpretação da produção da criança.  



 
 

 

Certamente as falas do „outro‟ (posições que toma) chamam a atenção da criança 

sobre o seu próprio desenho, atribuindo-lhe valor, sentido. Além disso, na dinâmica 

interativa, a criança não somente evidencia suas escolhas simbólicas (o que vai 

desenhar), mas revela os seus modos de pensar o desenho e os componentes de sua 

fantasia. Sua figuração criativa é uma forma peculiar de atividade mental que encerra 

um significado subjetivo, resultante de uma interpretação do ambiente cultural que a 

cerca,  da realidade conceituada (Ferreira, 1998).  

Além do faz-de-conta e do desenho, a narrativa é um outro campo da expressão 

criadora da criança que merece especial atenção. Góes (1997) demonstra que, apesar 

dos momentos de contar histórias serem valorizados nas dinâmicas pedagógicas, ainda 

há restrições da educadora no tratamento da narratividade infantil.  

O narrar pode ser silenciado, deslocado ou instrumentalizado (como no jogo de 

papéis), pois há um encorajamento da descrição, da caracterização e da conceituação do 

que os pequenos narram. É comum, por exemplo, situações em que as crianças contam 

o que foi vivido (como nas rodas de novidades), relatando casos mesclados com 

eventos imaginários, e a educadora tenta conduzi-las a uma operação de conhecimento 

formal. 

O estudo investigativo de Leite (2004) também levanta aspectos sobre a 

experiência imaginativa na Educação Infantil. A autora propõe elucidar os modos de 

atuação do educador frente às ações imaginativas que surgem na sala de aula e, por isso, 

examina os momentos de permissão, censura e interdição docentes em relação às 

configurações imaginativas das crianças. Na sua análise dos dados, são retomados os 

aspectos levantados por Rocha (2000) e por Silva (1993), e se conclui que a vivência 

fantástica é subestimada pelas ações pedagógicas.  

Em síntese, pode-se afirmar que as reflexões da autora tangenciam dois pontos 

centrais convergentes aos modos interpretativos dos docentes significarem a imaginação 

das crianças: primeiro, a identificação da brincadeira de faz-de-conta como única ação 

da criança guiada pela imaginação, o que acarreta dificuldades para os docentes 

compreenderem o desenho, a narrativa e a escrita como atividades também configuradas 



 
 

 

por uma dimensão imaginativa; segundo, o ideário de que a experiência lúdica não é 

produtiva e, por isso, o seu tempo e espaço, no planejamento pedagógico, são restritos 

em relação às atividades escolares conteudísticas (sérias).  

Além dos aspectos levantados acima, Leite (2004) alerta para o fato de que o 

sentido e a emergência da experiência lúdica se vai alterando gradativa e 

decrescentemente da entrada da criança no Jardim I (início das classes de Educação 

Infantil) até a turma do pré-escolar (que antecede o início do Ensino Fundamental). Se, 

no início, as crianças sentem-se mais tranqüilas para a composição de seu universo 

fantástico, na última etapa da Educação Infantil elas passam a revelar o receio de 

mostrarem para as educadoras que estão brincando, pois a ênfase das atividades 

escolares é no cumprimento de tarefas.  

Para finalizar, a autora assinala que a imaginação da criança na escola parece 

percorrer um caminho de contradições. Por um lado, é atividade prejudicial e 

dispensável e, por isso, precisa ser interditada e censurada; por outro, é permitida e útil, 

pois favorece as competências abstratas dos pequenos (por sua característica 

transgressora do real) que, ao serem didatizadas, favorecem o desenvolvimento de 

conteúdos acadêmicos.  

No trabalho de doutorado, Silva (2006) investigou as situações vividas em sala 

de aula, em que foram examinadas as interações pedagógicas, envolvendo aspectos da 

imaginação.  

O material investigado, baseado em uma pesquisa de campo realizada em uma 

escola pública da cidade de Niterói - RJ, com crianças de 4 a 6 anos, apontou para dois 

contextos específicos de composição da imaginação na sala de aula: 

1) Contextos de atividades pedagógicas dirigidas pela educadora, com objetivos 

instrucionais, que faziam apelo (direto ou indireto) aos aspectos imaginativos das 

crianças e 

2) Contextos não diretivos, organizados pelas crianças (sem a presença da 

educadora), que envolviam a criação de enredos imaginativos. 



 
 

 

No primeiro caso, priorizaram-se o agrupamento de situações pedagógicas em 

que os conteúdos programáticos estruturados pela educadora se articulavam às esferas 

imaginativas dos pequenos, tais como: a produção de desenhos, o contar histórias etc. 

Nessas atividades, pôde-se observar a posição docente diante das ações das crianças: a 

submissão da imaginação infantil às regras de conduta que se orientam para um 

pensamento realista. Tal constatação identificou a escola como um local que 

limita/impede o imaginativo, ao priorizar uma certa conceitualização do real.  

Contudo, da observação minuciosa dos dados, sobressai que, diante da censura 

docente, as crianças constroem situações de resistência contra a instrumentalização do 

imaginativo. Na maioria das vezes de forma clandestina, elas criam enredos de fantasia, 

transgredindo a atividade pedagógica sistematizada pela educadora.  

Na segunda situação, registraram-se momentos de estruturação de enredos 

imaginativos que se organizavam a partir do interesse das crianças. Essas raras situações 

ocorriam, em geral, nos momentos em que a educadora não estava presente. Aqui, 

especialmente, as crianças exploravam mais amplamente a brincadeira de faz-de-conta, 

criando enredos fantásticos de hábito não permitidos no cotidiano escolar.  

Em linhas gerais, a citada pesquisa buscou problematizar o lugar da escola, 

principalmente, como esfera de restrições impostas à ação imaginativa das crianças. A 

discussão argumenta a favor da necessidade de a instituição escolar atribuir maior 

atenção às atividades criadoras, não somente porque elas são importantes do ponto de 

vista da expansão cognitiva, mas também porque elas se remetem à formação sensível 

dos sujeitos (em suas emoções).  

As análises desdobradas ressaltam que as limitações impostas às criações trazem 

prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e sensível das crianças pequenas, o que aponta 

para a necessidade de a escola assegurar o lugar da imaginação em suas práticas.  

Sem duvida, apesar da ênfase atribuída por diversos autores (Góes, 1997; Silva, 

1993; Rocha, 1997 entre outros), a imaginação não é preocupação central da maioria 

dos projetos pedagógicos. Além disso, é um tema pouco explorado pela bibliografia 

educacional e quase nada problematizado na formação de educadores. Estes, em seu 



 
 

 

turno, estão encerrados em planejamentos que enfatizam os saberes institucionais, 

tradicionalmente já esperados. Além disso, estão marcados por exigências burocráticas, 

métodos pedagógicos, materiais didáticos etc., que diminuem suas possibilidades de 

criar e transformar no/o contexto educacional (Leite, 2004).  

As questões levantadas, aqui, indicam a relevância de se re-pensar a maneira 

como a escola organiza seu projeto pedagógico, na medida em que apontam a 

necessidade de se acolher as dinâmicas criativas e sua importância para o 

desenvolvimento da criança. O foco central é de transformação do ethos institucional: a 

cultura escolar - suas heranças e práticas, o que implica na problematização dos 

processos formativos dos educadores.  

O educador é, aqui, tomado como elemento central para se discutir processos 

criativos na escola. Nesse sentido, busca-se investigar, a relação entre o modo de 

funcionamento da imaginação e as experiências vividas pelos educadores no cotidiano 

institucional: Ou seja:  

a) O que definem como atividades criadoras? Quais valores atribuem à 

criatividade, imaginação e conhecimento?  

b) Sendo a ação criadora tão fundamental para o desenvolvimento infantil, 

incluindo as bases da expressão afetiva e cognoscitiva, em quais momentos os 

educadores identificam o espaço de criação na dinâmica pedagógica?  

c) O que pensam e falam sobre a experiência criativa na escola, em especial, na 

sala de aula? 

 

Procedimentos metodológicos e resultados preliminares  

Buscando somar esforços nessa direção, o objetivo do presente trabalho é 

apresentar dados preliminares das atividades desenvolvidas no Projeto de Extensão 

FORMARTE (Arte, Imaginação e Formação de Educadores), na Universidade de 

Brasília - Instituto de Psicologia.  

Tal projeto de extensão de Ação Continuada (PEAC-FORMARTE) foi 

estruturado em três fases (total de 920 horas, em 40 semanas):  



 
 

 

- Fase A: Realização de um Curso de Extensão intitulado: Imaginação, Criança e 

Escola: uma abordagem histórico-cultural (14 semanas);  

- Fase B: Supervisão do trabalho pedagógico do grupo em formação (14 

semanas) e  

- Fase C: Implementação de metodologia pedagógica para construção de 

Projetos Literários (12 semanas).   

A pesquisa derivada dessa ação extensiva está sendo desenvolvida em uma 

escola associativa de Educação Infantil (sem fins lucrativos) do Distrito Federal, com 

envolvimento de 18 educadores (01 psicóloga, 01 coordenadora pedagógica e 16 

educadores) que trabalham na instituição. Além desses profissionais, o projeto envolve 

a participação de 05 bolsistas da graduação (02 alunos da Psicologia; 01 aluno da 

Sociologia; 02 alunos da Pedagogia) e a pesquisadora (Professora do Instituto de 

Psicologia).  

Em encontros quinzenais (reuniões pedagógicas) buscam-se aprofundar, junto 

aos educadores em formação continuada, aspectos referentes ao funcionamento 

imaginativo no desenvolvimento humano, peculiaridades das atividades criadoras e o 

lugar da autoria na docência, tendo como foco as contribuições da perspectiva histórico-

cultural.  

O trabalho de coleta de dados está sendo organizado a partir do registro de diário 

de campo, videogravação e dados coletados com enfoque em dinâmicas coletivas. O 

material, aqui, analisado refere-se à primeira atividade desenvolvida com os educadores, 

ainda na Fase A do trabalho de campo.  

Nessa análise preliminar focalizam-se as concepções dos educadores sobre: o 

que é ser criativo; quais os elementos que envolvem a criatividade e qual é a relação 

entre imaginação, conhecimento e criatividade. Sobre isso, vale ressaltar que os 

resultados expostos, aqui, não contêm as análises do material videogravado, que ainda 

estão sendo transcritos.  

Para caracterização do campo, a primeira atividade realizada no projeto de 

extensão (Fase A) foi a aplicação de um breve questionário coletivo (com um total de 



 
 

 

05 perguntas). Nesse questionário, os educadores (subdivididos em pequenos grupos) 

respondiam suas impressões com relação à criatividade e à imaginação. As perguntas 

eram: 1) Como se define uma pessoa criativa?; 2) você se considera uma pessoa 

criativa?; 3) quais os elementos fundamentais para tornar-se criativo?; 4) qual é a 

relação entre imaginação, conhecimento e criatividade? e 5) o que é imaginação?.   

As análises preliminares dos dados indicaram três unidades interessantes sobre a 

concepção dos educadores com relação à criatividade e à imaginação. Em uma 

tabulação qualitativa preliminar, observou-se: 

 

a) Definição da pessoa criativa.   

Nessa unidade, observou-se que as palavras autonomia e liberdade são os 

principais definidores da pessoa criativa, perfazendo um total de 77% das respostas 

encontradas. Segurança, felicidade, ousadia e curiosidade, indicadores de 54% dos 

dados encontrados. Outras características, tais como: impulsividade, sensibilidade, 

originalidade etc. totalizam 23% dos registros encontrados no que tange a definição de 

uma pessoa criativa.  

b) Elementos para tornar-se criativo 

Na análise dos elementos que são fundamentais para tornar-se criativo, decidiu-

se subdividir os dados em dois grupos de distinção epistemológica. No primeiro, 

observa-se o registro de palavras que associam criatividade às dimensões individuais, 

intrínsecas ao próprio indivíduo.  

Auto-estima, disposição, confiança, sensibilidade, inteligência, curiosidade, 

desejo etc. são significados reveladores desse direcionamento endógeno, que restringe a 

possibilidade de ser criativo às aptidões inatas, contabilizando 44% dos dados.  

No segundo grupo, as palavras encontradas apontam para a exterioridade, os 

aspectos ambientais, como relevantes para a configuração da criatividade. Estímulo, 

oportunidade, acessibilidade, conhecimento e cultura são dimensões essenciais para 

tornar-se criativo (38% das respostas encontradas).  



 
 

 

Vale ressaltar que 18% dos dados apresentam ambigüidades na qualificação das 

palavras encontradas, podendo estar nos dois grupos divididos e foram identificados 

como não-específicos. 

  

c) Relação entre imaginação, conhecimento e criatividade 

Na análise das respostas encontradas nessa unidade, 27% dos educadores 

consideram que o conhecimento estimula a criatividade e a imaginação.  

Os outros dados indicam, contudo, que há uma interação entre imaginação, 

conhecimento e criatividade. No total de 50% das respostas encontradas, nesse 

questionário inicial, há uma explicitação dessa relação como teia que se retro-alimenta. 

Porém 23% educadores, em uma outra direção, indicam que há um vínculo entre 

conhecimento e imaginação, sendo que a criatividade é o produto dessa dinâmica.   

 

As colocações observadas nessas três unidades revelam que o tema da 

imaginação e da criatividade ainda é bastante confuso e pouco trabalhado 

conceitualmente na formação dos educadores. A literatura da área, como apontado 

acima, já indica essa problemática, mas não tem determinado como origem do problema 

os valores que os educadores já possuem sobre essas instâncias e que constituem sua 

subjetividade e, consequentemente, sua prática pedagógica.  

Os dados encontrados, por exemplo, indicam que para os educadores o ato 

criativo está relacionado às questões intrínsecas aos sujeitos, porque não dizer, inatas. 

Essa identificação revela os valores e as crenças que estão sendo disputados no cenário 

escolar e que precisam ser problematizados, evidenciados e debatidos em um processo 

de formação continuada como forma de compreensão das relações que envolvem o ato 

de criar, imaginar e conhecer. 

Ensino, autoria e imaginação são dimensões que precisam ser resgatadas na 

experiência do educador de modo a evitar que ele apenas reproduza práticas 

educacionais ausentes de sentido para ele e seus alunos.  

 



 
 

 

Conclusão  

Contrariamente às tendências epistemológicas dicotômicas, os autores da 

corrente histórico-cultural, em particular Vigotski, buscam pensar o humano, a natureza 

da consciência, a partir das condições concretas de vida, da práxis relacional, que 

consolida o sentido de estar e ser sujeito no mundo.  

Essas considerações são muito relevantes para compreensão do modo de 

configuração da manifestação imaginativa no espaço da sala de aula. E, coerente com 

isso, Vigotski (1999) teceu importantes reflexões sobre a esfera pedagógica, 

explicitando a necessidade de aumentarem as investigações acerca do funcionamento 

criativo articulado ao campo educacional.  

Os dados obtidos no início desse projeto de extensão-pesquisa revelam a 

necessidade de se aprofundar e polemizar o problema da imaginação na escola e as 

relações entre conhecimento e criatividade no âmbito da dinâmica pedagógica. Esse 

aspecto merece ser investigado por todos os educadores interessados nos aspectos 

utópicos e revolucionários que envolvem os processos criativos na sala de aula.  
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Neste trabalho são apresentados, resultados de pesquisas sobre os processos 

educativos de comunidades manauaras. A partir da sociodiversidade e dos modos de 

produção da existência são investigados os significados e sentidos atribuídos pela 

comunidade escolar e discutidas as suas implicações para o processo de constituição das 

identidades.  

O primeiro estudo aborda a relação entre as interações sociais no contexto 

escolar e o processo de aquisição do conhecimento. O segundo trabalho se refere a uma 

investigação sobre os significados da sexualidade e educação sexual para uma 

comunidade escolar. E por último são apresentados resultados de uma pesquisa sobre as 

concepções do trabalho educativo com adolescentes em conflito com a lei de 

professores de uma unidade educacional de internação para cumprimento de medida 

socieducativa.  

 

 

AS INTERAÇÕES SOCIAIS ENTRE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM UMA 

ESCOLA MANAUARA 

 

O contexto escolar é o lugar de múltiplas interações sociais que se configuram 

como processos significativos na aquisição do conhecimento. Essas ações sociais devem 

ser investigadas por vários motivos. Destacaremos dois: Primeiro porque nas interações 

são produzidos significados e sentidos que alicerçam os processos de humanização e 

subjetivação dos indivíduos. Segundo porque quando se fala em interação social, 
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destacam-se as ações – físicas ou mentais – do sujeito, para se ressaltar a ação (com) 

partilhada, ou seja, processos cognitivos realizados não por um único sujeito e sim por 

vários. Assim, pode-se conceituar interação social como uma ação social, mutuamente 

orientada, de dois ou mais indivíduos em contato, que envolve significados e 

expectativas em relação às ações de outras pessoas. 

A partir desse plano conceitual, buscou-se, nessa pesquisa, investigar as 

interações entre alunos e suas implicações para os processos aprendizagem a partir 

dessas relações. Uma vez que o pressuposto básico adotado aqui é o caráter social do 

desenvolvimento humano gerado nas interações sociais, a idéia foi compreender os 

processos de aprendizagem de alunos a partir de suas interações na escola, bem como 

compreender os graus de convergências – quando atividades cooperativas atingem suas 

metas, isto é, a aprendizagem, e os graus de divergências – quando há um bloqueio no 

trabalho cooperativo.  

Tais compreensões tiveram como base norteadora a teoria sociocultural 

construtivista cujas expressivas contribuições podemos encontrar nos trabalhos de Lev 

Vigotski, James Mark Baldwin e George Herbert Mead.  No entanto, pela natureza 

dialética e dialógica do processo de desenvolvimento humano, destacaremos os 

principais conceitos de Vigostki cuja questão central é a aquisição de conhecimentos 

pela interação do sujeito com o meio.  

Além da abordagem vigotskiana, entendemos que a análise das interações entre 

alunos demandava uma reflexão sobre o processo comunicativo (Watzlavick, Beavin, 

Jackson, 1967, apud Branco, 2000) e Bateson e Ruesch (1965 apud Lana, 2008). Em 

primeiro lugar, a comunicação tem sido entendida como um todo integrado, ou seja, não 

há necessidade de estudá-la separadamente como ações ou contextos verbais, de um 

lado e não-verbais, de outro.  Em segundo lugar, é preciso compreender que a 

comunicação se dá na e pela interação social, o que nos fez concluir que é impossível 

não comunicar na presença do outro. Nesse ponto a metacomunicação – a comunicação 

sobre a comunicação – foi observada na tentativa de apreender como esta ocorre no 

momento das interações em situações de aprendizagem. Em terceiro lugar, a 
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comunicação em suas variadas realizações gera processos e redes de significações 

porque ela (a comunicação) acontece em contextos socioculturais amplos, sendo um 

campo permanente de negociação no momento da construção do conhecimento. A 

relevância desse ponto se dá nas diferenças  não potencializadas entre os sujeitos, o que 

geram incomunicabilidade, podendo desencadear processos divergentes e, dessa forma, 

bloquear a aprendizagem significativa. 

Para atingir os objetivos dessa pesquisa, foi traçado um caminho metodológico 

que levou em consideração a natureza do objeto investigado: as interações entre alunos. 

Por essa razão, instrumentos específicos foram utilizados para apreensão da construção 

do conhecimento como a videografia e a análise microgenética, descritos adiante. 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

Quando se pensou nos procedimentos metodológicos, foram levados em 

consideração os objetivos a alcançar na pesquisa com a finalidade de compreender o 

objeto de estudo: as interações sociais e sua relação com a aprendizagem no cotidiano 

escolar. Logo, tratou-se de uma pesquisa qualitativa por ser este um objeto que integra a 

realidade social. No decorrer do processo de investigação, a análise das interações 

sociais centrou-se na compreensão dos significados e sentidos atribuídos pelos atores no 

contexto da pesquisa. Para tal foi realizada uma pesquisa qualitativa cujo conceito 

adotado, é o apreciado por Flick, von Kardorff e Steinke (apud GASKELL, 2002).  

 Esses autores apresentam quatro bases teóricas como pressupostos desta 

abordagem: a) a realidade social é vista como construção e atribuição social de 

significados; b) a ênfase no caráter processual e na reflexão; c) as condições objetivas 

de vida tornam-se relevantes por meio de significados subjetivos; d) o caráter 

comunicativo da realidade social permite que o refazer do processo de construção das 

realidades sociais torne-se ponto de partida da pesquisa. Ainda em relação a essa 

abordagem, os autores citados afirmam que a pesquisa qualitativa é uma ciência baseada 

em textos, ou seja, a coleta de dados produz textos que, nas diferentes técnicas 

analíticas, são interpretados hermeneuticamente.   
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 Assim na produção dos textos para análise, foi utilizada a videografia. Tal 

instrumento apresentou-se como ferramenta ímpar para a investigação microgenética de 

processos interacionais, na medida em que foi capaz de capturar parte considerável da 

densidade de informações inerentes a ações discursivas e gestuais, além dos detalhes do 

uso de artefatos e da atividade representacional.  

 De acordo com Roschelle, Jordan, Greeno, Katzenberg e Del Carlo (apud Meira, 

p.14-15), a filmagem em vídeo pode: 

[...] capturar múltiplas pistas visuais e auditivas que vão de expressões 

faciais a diagramas [...], e do aspecto geral de uma atividade a diálogos 

entre [os participantes]. [O vídeo] é menos sujeito ao viés do 

observador que anotações baseadas em observação, simplesmente 

porque ele registra informações em maior densidade.  

 

Nesse sentido, o registro videográfico produziu dados que permitiram um olhar 

microgenético baseado em configurações contextuais requeridas nas interações entre 

alunos, facilitando ao mesmo tempo o compartilhamento mais completo de dados. 

Fez-se opção por registrar oito sessões, seis com professores das disciplinas e 

duas em situação estruturada pelo pesquisador. As filmagens tiveram a duração de 40 

minutos em uma sala de aula composta por quarenta alunos do ensino médio de uma 

escola pública de Manaus. O objetivo foi construir um corpus de pesquisa que 

permitisse uma análise mais pormenorizada das ações dos alunos no momento de 

atividades desenvolvidas pelo professor. Após o registro, trechos das filmagens foram 

selecionados para análise. Isso foi feito através de um exame detalhado do material 

coletado, utilizando-se de concepções teóricas que sustentavam o tema ou observações 

empíricas que surgiram e que foram analisadas à luz da teoria sociocultural 

construtivista.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As análises dos dados dos vídeos e de registros em diários de campo apontaram 

para um alto grau de divergência no trabalho cooperativo nas 06 sessões videografadas 
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com os professores das disciplinas, o que se presumiu como principal indicador da falta 

de preparação tanto técnico-científico - conhecimentos acerca das teorias da 

aprendizagem, quanto técnico-instrumental - procedimentos didático-pedagógicos do 

professor. Tal falta de preparação do professor nos permitiu observar procedimentos 

pedagógicos assistemáticos, o que acaba contaminando os sujeitos que ali participam 

sem saber o que fazer, como fazer e porque fazer as atividades propostas pelos docentes. 

Em contrapartida, na situação estruturada pelo pesquisador, detectou-se um alto grau de 

convergência entre os alunos, mesmo que a atividade não contasse como avaliação 

somativa. Esclarecemos, no entanto, que tal situação foi previamente planejada e 

sistematizada para potencializar o trabalho cooperativo entre os discentes, permitindo-

lhes a troca de experiências e de conhecimento acerca da temática discutida na 

atividade.  

 É importante ressaltar que as atividades pedagógicas em sala de aula devem ser 

planejadas de forma sistematizada, levando em consideração a participação ativa do 

aluno que constrói seu conhecimento por meio de relações intersubjetivas, 

desenvolvendo, tanto suas competências cognitivas quanto sociais.  

Como nas situações de aprendizagem o ajudante é o próprio aluno, é preciso que 

o senso de ajuda ao outro tenha sido incitado pelo professor, pois de outra forma o que 

vai ocorrer é divergência no trabalho cooperativo. 

 

CONCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SOBRE O 

TRABALHO COM OS SEUS ALUNOS ADOLESCENTES EM CONFLITO 

COM A LEI 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), determina a necessidade 

da manutenção das atividades escolares/educacionais dentro das unidades de internação, 

destacando-se assim a prioridade com que é tratada a questão educacional, pois o que 

está sendo restringido é o direito de ir e vir desses jovens, a ações educacionais deve ser 

mantidas ou implementadas no intuito de promover a socioeducação desses jovens. As 
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unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei devem manter uma série 

de programas educacionais, com ações não restritivas a salas de aulas ou uso do quadro 

negro, mas ampliadas a diversas áreas, como artes, esportes, profissionalização, etc., 

possibilitado assim a real implementação de medidas eficazes de socioeducação.  

Abreu (1999) afirma que a realidade dessas instituições está mais próxima de 

serem verdadeiras “prisões juvenis”, que pouco ou quase nada têm de educacionais ou 

socioeducativas. É necessário portanto que as medidas socioeducativas promovam a re-

inserção social do adolescente, através de um trabalho que seja pedagógico e não 

punitivo, por meio da escolarização e profissionalização, sendo responsabilidade do 

Estado preservar a integridade física e mental dos mesmos e proporcionar uma 

consciência critica e fatores que promovam a proteção desses jovens e impeçam que 

voltem a cometerem atos infracionais (Vieira, 2004), percebe-se, portanto que não se 

trata apenas de ensinar por ensinar, de disponibilizar “aulas” e “professores”, deve-se 

efetivar uma educação ativa e propositiva em prol da re-socialização e implementação 

da cidadania, a ausência de medidas sérias e pontuais continuará gerando uma etapa de 

aprendizado para o crime, onde o conhecimento que estará sendo disponibilizado pelos 

internos será a experiência criminal de cada um. 

A ausência de ações educacionais eficazes nos centros socioeducativos resulta 

em uma das maiores provas da ineficiência do sistema, o destino dos jovens ao sair da 

instituição, Oliveira (1999) descreve que, quando estes adolescentes são postos na rua 

da mesma maneira que entraram, desamparados, sem documentos, sem escolaridade e 

sem chance de se profissionalizar, com ausência de programas sociais para si e seus 

familiares, sofrendo ou marcados subjetivamente e socialmente por terem sido “presos”, 

por terem cumprido uma “pena”, são estigmatizados ao invés de re-socializados, pois 

não há qualquer aparato voltado ao atendimento dos egressos do sistema 

socioeducativo, cabendo a escola suprir esta lacuna e mesmo na escola são vistos como 

“aluno problema”, em vez de ser identificados apenas como aluno, esta importância da 

escola geralmente não é percebida por ela nem pelos educadores que a compõem. 
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Santomé (1995) ressalta que a cultura de cada povo não traduz outra coisa que 

seus constructos conceituais, seus sistemas simbólicos, seus valores, crenças, pautas de 

comportamento, etc. Existe, portanto, a necessidade de se direcionar todo o processo 

pedagógico (disciplinas, temas, aulas, atividades...) para a realidade desse público, seja 

ele qual for, não pode ser efetivado aulas e sem respeitar a diversidade de seus 

educandos. No caso dos adolescentes em conflito com a lei, a maioria já “fugiu” da 

escola, é necessária a sua re-inserção de forma motivacional, direcionada e pessoal, a 

escola dentro ou fora das unidades de internação deve possibilitar que o ensino e a 

aprendizagem que ocorram nas salas de aula representem uma das maneiras de construir 

significados, reforçar e conformar interesses sociais, formas de poder, de experiência, 

que têm sempre um significado cultural e político. 

Segundo Bocco (2004) o jovem cumprindo medida socioeducativa nos coloca 

diante de um paradoxo: por um lado nos mostra a violência, a morte, e por outro a 

criação, a vida. Ele acrescenta que, se pensássemos no infrator como alguém com 

desvio de conduta, e não como alguém que busca algo diferente para si, nós ficaríamos 

limitados por essa visão dualista e não poderíamos perceber que o jovem tinha tanto a 

violência como a criação dentro de si, e também muito mais, além disso, ele finaliza 

comentando que o medo nos faz perceber estes jovens como agressores e ameaçadores, 

mas quando partimos desse sentimento para ir um pouco além, descobrimos quanta vida 

há neles, quanta luta, uma potência incrível para a construção e a inversão. 

É fundamental ter a compreensão de que esses jovens não são prisioneiros, 

presidiários, detentos, etc., eles não estão cumprindo uma pena e sim uma medida 

socioeducativa, são adolescentes que por algum motivo entraram em uma situação de 

conflito com a lei, mas que são alunos e não podem ter a escola lhes dando as costas, ela 

precisa reinseri-los, protegê-los, prepará-los para que possa um dia exercer a sua 

cidadania que de alguma forma lhe foi negada ou arrancada. 

O contexto educativo deve oportunizar experiências de troca e diálogo, 

formando adolescentes críticos, criativos e participantes. É preciso fazer sentido para 

este jovem, problematizar situações, e em especial sua situação de infração, sintonizadas 
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com suas aspirações e interesses, que possibilitem um contínuo processo de negociações 

e renegociações. (Vieira, 2004). 

No contexto de socioeducação é imprescindível a participação comunitária, que 

quando convidada, segundo Oliveira (1999), participa ativamente de um trabalho sério e 

criativo, onde os resultados são praticamente imediatos. Essa participação, certamente 

poderia ser articulada com a participação ativa das escolas inseridas nas comunidades, 

desenvolvendo ações de prevenção ao cometimento de atos infracionais pelos alunos, 

bem como promovendo saúde, artes, esportes, etc. Infelizmente, as escolas ainda 

precisam se munir com um aparato pedagógico sério, encarando o problema da 

diversidade cultural e vulnerabilidade social dos sujeitos atendidos mais por uma ótica 

técnica e menos como um voluntarismo assistencialista (Oliveira, 1999). Sendo 

estruturada para desempenhar o seu papel e não apenas culpabilizada por um fracasso 

nas ações as quais não foi preparada para desenvolvê-la adequadamente. 

Santomé (1995) afirma que o desenvolvimento de tal responsabilidade coletiva 

implica que os estudantes pratiquem e se exercitem em ações capazes de prepará-los 

adequadamente para viver e participar de sua comunidade. A instituição que pretende 

trabalhar nessa direção deve colocar em ação projetos curriculares nos quais os alunos 

se vejam obrigados a tomar decisões, solicitar a colaboração de seus companheiros, 

debater e criticar sem medo de ser sancionado negativamente por opinar e defender 

posturas contrárias as do docente de plantão 

Especificamente sobre o desenvolvimento escolar nas unidades de internação, é 

evidente a falência do sistema e a grotesca negligência das autoridades (Oliveira, 1999). 

Esse contexto angustiante, do presente momento no atendimento aos adolescentes 

autores de atos infracionais, não surpreendente que o futuro, que a sociedade, de modo 

geral, reservar a esses jovens um restrito lugar, e, portanto, será pelo sentido comum, o 

“delinqüente”, o “marginal”, aquele que não pode querer para si uma vida diferente. 

(Bocco, 2004). 

No intuito de compreender melhor este quadro social relacionado ao 

atendimento ao adolescente em conflito no comprimento da medida socioeducativa de 
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internação em instituição educacional e compreendendo que o professor tem uma 

função ativa nesse processo, pois alem de estarem em contato constante com esses 

jovens, são um dos principais atores desse processo educativo. 

Este estudo teve como objetivo geral, analisar a concepção dos profissionais de 

educação de um centro socioeducativo sobre o trabalho que realizam com os seus 

alunos, adolescentes em conflito com a lei, na cidade de Manaus.  

Os procedimentos metodológicos foram pautados na metodologia qualitativa, 

que segundo Bogdan e Biklen apud Lüdke (1996) possui cinco características básicas: 

tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento, onde o investigador tem um contato direto com o ambiente de pesquisa e 

de forma prolongada; os dados coletados são predominantemente descritivos, com 

descrições de pessoas, acontecimentos, situações, etc., utilizando-se de instrumentos de 

gravação para os depoimentos e entrevistas a serem coletados; a preocupação com o 

processo é muito maior com que o produto, pois o pesquisador estuda como um 

problema se manifesta nas atividades e interações do cotidiano do grupo estudado; o 

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo 

pesquisador, no intuito de ter sempre a perspectiva do participante, como ele encara as 

questões que estão sendo focalizadas; e, a análise dos dados segue um processo indutivo 

e não apenas em buscar evidências para se comprovar hipóteses, na verdade o foco das 

análise vai se dando no desenvolvimento da pesquisa. Assim, com a inserção 

prolongada no local de pesquisa, os dados foram coletados utilizando-se as técnicas de 

observação, entrevistas individuais e grupo focal.  

Os sujeitos da pesquisa foram os educadores de um centro socioeducativo na 

cidade de Manaus. Durante o desenvolvimento deste estudo foram obedecidas as 

normas éticas da realização de pesquisas com seres humanos, inclusive com a 

preservação do anonimato dos sujeitos, onde em nosso trabalho utilizamos nomes de 

tribos indígenas da Região Amazônica como pseudônimo dos sujeitos. 

Abordagem teórica que pauta este estudo é a abordagem sociocultural 

construtivista em psicologia que compreende o homem como sujeito que influencia e é 
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influenciado pelo ambiente sócio-cultural ao qual está inserido, modificando e sendo 

modificado por esses espaços e pelas pessoas que a compõe.  

Os resultados apontam para a deficiência na preparação profissional dos 

professores para atuarem com adolescentes em conflito com a lei, acrescenta-se a isso a 

ausência de uma formação continuada integrada a política de funcionamento da 

instituição, que por sua vez tem poucas ações que integram a equipe técnica da 

instituição com os professores no desenvolvimento das atividades diárias, bem como a 

ausência da participação de familiares e da comunidade nesse processo educacional 

diário.  

A maior parte dos educadores relata não ter dificuldade em trabalhar com este 

público e nesta instituição. Havendo caso de professores que se identificam com o 

trabalho e que percebem na instituição um espaço para o desenvolvimento de um 

trabalho que possa contribuir socialmente 

 

“Eu vim porque realmente é uma causa que eu me identifico isso, eu 

vim de família muito simples, eu convivi com tudo isso, com primo, 

com primo que se envolveu com drogas (...), trabalhar nos centros 

socioeducativos especificamente, pra mim foi uma possibilidade, eu 

acho que aqui é um local que eu posso contribuir de alguma forma” 

(Marubo). 

 

Os professores afirmam que é preciso ter habilidades para conversarem com os 

alunos, pois, tem momentos que, em razão de diversos acontecimentos, eles não tem 

condições de acompanharem as atividades escolares. Apesar dessa percepção, existe 

caso de professor que afirma que ainda não conseguiu desenvolver essa habilidade, 

chegando a duvidar do trabalho desenvolvido. 

 

“Eu acho, eu só fico triste assim, tu ver assim que teu trabalho não 

valeu, com o tempo tu diz assim, “será que não valeu mesmo, será que 

não ficou alguma coisa, ta com seis meses, ta com oito meses e tu ta 

dando a mesma coisa praticamente”, porque... que a pessoa saia, que o 

adolescente saia daqui e não leve nada, pode até não colocar em 

prática, mas que ele sabe sabe, eu acho que fica alguma coisa né” 

(Parintintin). 
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Alguns professores acreditam que apesar das normas institucionais interferirem 

no processo educativo existe uma cooperação entre a direção e os educadores no 

desenvolvimento de diversas atividades. Apontam que os pais não procuram os 

professores para conversarem sobre o processo educativo de seus filhos.  

Outros aponta uma série de aspectos positivos na no que tange a participação 

educacional desses alunos como podemos ver nesse trecho: 

 “Os meninos aqui são bem mais maduros, tem uma maturidade 

maior, tem um senso critico mais aguçado, eles polemizam as coisas 

mesmo, eles não só ouvem, quando eles discordam, discorda e acabou, 

você tem que ter capacidade de argumentação, de convencimento pra 

fazer com que eles re-signifiquem alguns conceitos da vida deles, não 

é simplesmente parar e ouvir e tudo bem” (Marubo). 

 

Assim um dos principais desafios para a realização das atividades educativas 

nesse contexto é a preparação para o trabalho interdisciplinar e colaborativo envolvendo 

os diferentes atores da instituição – professores, técnicos, familiares, comunidade. 

 

Sexualidade e identidade: um estudo em uma comunidade escolar na cidade de 

Manaus
1
 

Apresenta-se neste estudo a temática da sexualidade em uma comunidade 

escolar (CE) na cidade de Manaus. O termo CE, aqui empregado, refere-se aos sujeitos 

que, de alguma forma, se encontram implicados na vivência escolar do (a) aluno (a) de 

5ª a 8ª série, assim, a expressão engloba o corpo de funcionários da escola, alunos e 

respectivamente seus familiares (pais e/ou responsáveis). 

De acordo com Rago (1999), é interessante notar que, num país tão marcado 

pelos temas da sexualidade, explicitados em piadas, bancas de revistas, danças nos 

programas televisivos e, mais recentemente, na internet, as crianças continuam a 

aprender o silêncio sobre os assuntos “tabus”. Como se não bastasse, algumas escolas, 

                                                 
1
 Este estudo se encontra fundamentado na dissertação de mestrado do primeiro autor defendida em junho 

de 2008, no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas, sob a 

orientação do segundo autor. O trabalho contou com o apoio da CAPES no fomento de bolsa para o 

primeiro autor. 
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ao invés de perceberem que se trata de uma problemática de demanda social e como tal, 

deveriam se posicionar frente à situação, agem no sentido contrário, ou seja, ainda 

relutam em introduzir a educação sexual (ES) na sua práxis.    

A saber, a sexualidade varia de acordo com os estatutos morais e costumes 

regionais de cada cultura local, ou seja, a sexualidade participa do processo de 

desenvolvimento humano e da constituição de identidade. Entretanto, como relação 

dinâmica entre sujeitos, a sexualidade não se reduz a identidade e se mostra comparável 

a uma espécie de metacomunicação na medida que “A metacomunicação indica a 

natureza qualitativa (em termos do tipo de relação interpessoal e da tonalidade afetiva 

desta relação) das interações entre os indivíduos.” (Maciel, 1999, p. 63). Em rápidas 

palavras, a sexualidade, nas suas implicações de relações intersubjetivas, aponta para o 

retorno da criança, do adolescente, do jovem e do adulto ao si mesmo e se faz fluxo 

constante e dinâmico desta inter-relação constituinte-constituído. 

De longa data, a tradição em tentar “disciplinar” os corpos se fez presente nas 

mais diversas sociedades ocidentais. Foucault (1987), ao refletir sobre o dispositivo 

disciplinar, deixa evidente que não há disciplina sem hierarquia e torna possível a 

hipótese de que por trás de toda e qualquer “norma disciplinar”, reside certo “poder”, 

sendo este último, uma categoria que pouco se torna visível ao sujeito na medida em 

que sua ênfase recai sobre o dispositivo da linguagem no mais amplo sentido do termo 

que, vai do olhar, falas e comportamentos até situações inefáveis.  

Falar em linguagem na perspectiva sócio-histórica é compreender o discurso 

como parte integrada desta, onde, o discurso, refere-se a uma tomada de posição 

defendida pelo sujeito/instituição. Nestas condições, Beltrão (2000), lembra que no 

discurso da maioria das escolas não se enunciam concepções, tendências, correntes, 

teorias sobre o educar, mas se prescreve as estratégias e as táticas a serem adotadas para 

se atingir a multiplicidade organizada, produtiva e fácil de conduzir. Diante desta 

lembrança, a não facilidade de colocar em prática uma ação participativa reflexiva entre 

a comunidade e a escola, por vezes, esbarra na forma como se lida com a questão da 

sexualidade. 
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De acordo com Kahhale (2002), debater a sexualidade é discutir valores, normas 

sociais e cultura; é buscar compreender as versões individuais que temos de um tema 

que é social, em suma: dar sentido à “sexualidade de cada um” implica tomá-la como 

uma construção histórica no âmbito das relações sociais, é relacioná-la às formas de 

vida (modos de existências) e às necessidades que a humanidade encontrou e construiu. 

Diante do quadro exposto, o objetivo desta produção foi pesquisar junto a uma CE 

quais os significados atribuídos à sexualidade no intuito de apontar possíveis sugestões 

na melhoria de ações relativas à educação sexual (ES) na escola estudada. 

 

Metodologia 

O presente trabalho se fez à luz de uma pesquisa qualitativa visto que “[...] a 

pesquisa qualitativa é valiosa não só pelo conhecimento que produz sobre o estudado, 

mas também pelas novas zonas de sentido que permite descobrir em relação ao objeto 

estudado.” (González Rey, 2005, p. 73).  

Do ponto de vista técnico, este estudo-pesquisa utilizou três instrumentos 

técnico-metodológicos foram eles: a observação participante (OP) no ambiente da 

escola, o grupo focal (GF) com alunos e professores e entrevistas individuais (EI) com a 

diretora e a coordenadora pedagógica da escola, para tanto, se fez uso de uma máquina 

fotográfica digital marca Benq, modelo DC C740i com cartão de memória de 2G nas 

gravações de áudio. Não menos relevante é mencionar que todo este material foi 

transcrito e analisado com a técnica da análise do discurso (AD); desta forma, a escolha 

dos instrumentos mencionados se justificou em função da natureza do objeto desta 

pesquisa, pois ainda que distintos tais dispositivos apresentaram-se como 

complementares e focalizaram o cerne da temática proposta. 

Situou-se neste estudo o que Giroux (1987), denomina de “polifonia dos 

discursos” (voz dos estudantes, voz da escola/comunidade e voz do professor) uma vez 

que, os interesses que essas diferentes vozes freqüentemente representam, devem ser 

analisados menos como opostos, no sentido de se contraporem e se desqualificarem 

mutuamente, e mais como uma interação de práticas dominantes e subordinadas que 
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modelam umas as outras. Isto, por sua vez, pressupõe a necessidade de se estudar a 

escola em suas especificidades históricas e relacionais, e indica a possibilidade de 

intervenção e direcionamento de resultados.  

Compreendeu-se desta forma que a escola não representa um espaço neutro, 

mas mais que isso, “[...] o espaço escolar se constituiu num construto cultural que 

expressa e reflete significados, ao mesmo tempo em que impõe leis que buscam 

disciplinar e regular as condutas.” (Silva, 2004, p. 10). Portanto, ao contrário do que se 

possa pensar, tratou-se de um “construto cultural” que fomenta significados e sentidos. 

  

Resultados e Discussão 

Para concluir e discutir o que não se fecha (a sexualidade) é digno de nota que, 

mesmo em Freud, onde a dimensão da sexualidade tornaria a criança “ineducável” e, 

portanto, a ES na escola seria impossível, cabe dizer que é justamente por ser a 

sexualidade a expressão da medida deste “impossível” que a ES encontra seu amparo e 

lugar privilegiado na escola uma vez que “Impossível não é sinônimo de irrealizável, 

mas indica principalmente a idéia de algo que não pode ser jamais integralmente 

alcançado: o domínio, a direção e o controle que estão na base de qualquer sistema 

pedagógico.” (Kupfer [1992, p. 59] apud Camargo, 2006, p. 99, negritos da autora). 

Nesse sentido, a posição da psicologia sócio-histórica é clara, pois, entende que o 

sujeito é movimento, inter-relação com a cultura, com a linguagem e com o outro, e 

que, portanto, não se refere a um sujeito acabado, inerte, sem vida e abstrato, mas antes 

aponta para o dinamismo em que este se constitui e é constituído nas esferas de suas 

mediações. 

Doravante, se chegou à compreensão de que a sexualidade representa para os 

(as) professores (as) uma espécie de aptidão natural-biológica na dimensão do corpo 

que, se não for “trabalhada” (orientada) pode ser/ou se tornar patológica no processo de 

desenvolvimento humano das crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que 

reconhecem também suas implicações com o processo de escolarização do aluno (a) 

(aprendizagem/desejo de saber); entendem ainda que, a sexualidade reflita o gênero 
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humano identitário em sua dicotomia masculino e feminino uma vez que, esta 

identificação, imbrica-se na apropriação simbólica construída pela tradição histórico-

cultural na especificidade da sociedade onde vivem.   

 Contudo, para os alunos (as) de 11 a 13 anos, a sexualidade se aproximava mais 

da dinâmica erótica contextualiza nas relações de poder entre professores (as) e alunos 

(as), ao respeito às diferenças identitárias ao mesmo tempo em que entendiam a ES na 

escola como irrefutável. Entretanto, para os alunos de 14 a 16 anos, a sexualidade 

estaria mais próxima das formas de existência que se fazem vivência cotidiana, e, se 

assim a compreenderam, perceberam, também, que a ES na escola não só é relevante, 

mas, inadiável para a CE. 

Doravante, trabalhar a ES na escola é reconhecer que é próprio do movimento 

dialético que “Da palavra ao gesto, do discurso à acção, da teoria à prática existe um 

abismo; a instituição não escapará a este axioma.” (LEJEUNE, 1982, p. 26). Isto não 

significa dizer que nada não se possa fazer, mas ao contrário, é apenas o 

reconhecimento de que “Não se pode mudar a sociedade a partir da escola, mas podem-

se lançar alternativas, desenhar novas possibilidades, ensinar a abrir caminhos e mostrar 

que nós, os seres humanos, podemos escolher.” (MORENO, 1999, p. 80).  

Em síntese, não existem respostas prontas e que as manifestações da sexualidade 

são dinâmicas com idas e vindas na cultura, na família,  e nas relações com o outro, em 

suma: que existem avanços e retrocessos nessa empreitada e, em decorrência desta 

condição inegável, se faz necessário considerar a sexualidade como uma expressão 

multidimensionada que, pelo espaço social-singular, atravessa todo o processo de 

desenvolvimento humano e reflete a constante construção identitária do sujeito, onde, a 

educação/escola muito tem a contribuir, promovendo espaços de discussões que 

valorize, sobretudo, a vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As três pesquisas apresentadas aqui são trabalhos complementares que ajudam a 

compreender os processos educativos de três instituições educacionais da cidade de 

Manaus e possibilitam a reflexão sobre as contribuições da psicologia para a construção 

de uma prática educativa transformadora. 

Em relação à interação entre alunos as pesquisas apontaram que embora 

saibamos que as experiências entre alunos sejam diferentes, a relação aluno-aluno é 

simétrica, encontrando-se nas mesmas condições de aprendizagem. Apesar de tal 

relação ser simétrica, é necessário que essas interações sejam trabalhadas de forma 

intencional pelos professores. Se o professor planejar e criar condições de emergência 

das potencialidades do aluno, mostrando-lhes a importância do outro agindo ativamente 

às atividades e apropriando-se em um processo de relações intersubjetivas, é possível 

obter resultados satisfatórios em relação aos processos educativos no contexto escolar e 

assim mobilizar a transformação na educação. 

Os estudos também apontam que dentre os desafios colocados para a construção 

de processos educativos inclusivos, um dos principais diz respeito à preparação para a 

realização de trabalho interdisciplinar e colaborativo envolvendo os diferentes atores da 

comunidade escolar – pais, estudantes, professores, demais funcionários da escola, 

sociedade. O enfrentamento dessa desafio é extremamente relevante para que a escola 

contribua para promover transformações nas condições de vida de nossa população. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O artigo é resultado de uma pesquisa que teve como objetivo entender 

como se efetivam as inter-relações no processo ensino-aprendizagem, no cotidiano da 

quinta série do Ensino Fundamental e desvendar o que está na base dessa atuação, na 

busca de meios para se adequar o processo de ensinar e aprender, a escola e o professor, 

à realidade de sua clientela, de forma a tornar-se possível o cumprimento dos objetivos 

da educação, garantindo assim, o sucesso educacional. Objetivou-se também, apreender 

como a prática pedagógica se desenvolve, na transição da quarta para a quinta série, 

procurando analisar as características cognitivas e afetivas presentes na relação 

professor-aluno. 

A metodologia utilizada na investigação, de abordagem qualitativa, por meio de 

estudo de caso, permitiu analisar o problema a partir da contribuição de professores, 

gestores e alunos, utilizando questionários contendo questões abertas e fechadas, 

observação de conselhos de classe e entrevistas semi-estruturadas, o que facilitou a 

percepção de muitos significados que sustentam o cotidiano escolar. O estudo de caso 

favoreceu o contato direto e natural com a situação e indivíduos estudados, 

possibilitando maior compreensão do processo ensino-aprendizagem nas quintas séries 

do Ensino Fundamental, assim como a responsabilidade do professor no sucesso ou 

fracasso desse processo. 

 

AS RELAÇÕES AFETIVO-COGNITIVAS PROFESSOR-ALUNO NA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E O SUCESSO DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A pesquisa fundamentou-se em Jean Piaget, buscando conceituar os processos 
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de aquisição do conhecimento, elementos para a compreensão da relação professor-

aluno e subsídios sobre as melhores condições para efetivação do processo ensino-

aprendizagem. 

Piaget (1977), considerou o desenvolvimento intelectual como um processo que ocorre 

durante toda a vida e que é concebido em seus aspectos biológicos, cognitivos, afetivos 

e sociais, como um todo, por meio de fases que se inter-relacionam e se sucedem até 

que atinjam estágios da inteligência caracterizados por maior mobilidade e estabilidade, 

num processo progressivo de adaptação do homem ao meio: assimilação/acomodação e 

superação constante, em direção a novas estruturas. 

Analisando os processos de desenvolvimento mental da criança, Piaget afirma 

que a inteligência e a afetividade são indissociáveis. A afetividade intervém nas 

operações da inteligência, estimulando-as ou perturbando-as, podendo comprometer o 

desenvolvimento intelectual. Os mecanismos afetivos e cognitivos permanecem sempre 

indissociáveis, embora distintos, na medida em que os primeiros dependem de uma 

energética e os segundos, de estruturas. 

O processo educacional tem um papel importante ao provocar situações que 

sejam desequilibradoras para o aluno, adequadas ao seu desenvolvimento mental, 

permitindo-lhe a construção progressiva de seus conhecimentos, ao mesmo tempo em 

que vive intensamente, intelectual e afetivamente, cada etapa de seu desenvolvimento. 

O ensino fundamentado na teoria piagetiana é baseado na pesquisa, na 

investigação, na solução de problemas por parte do aluno, favorecendo o exercício 

operacional da inteligência e a elaboração de seus conhecimentos. Nessa proposta cabe 

ao professor criar situações de aprendizagem respeitando as características de 

desenvolvimento do aluno, orientando-o na busca de sua autonomia e realização. 

Wadsworth (1997), discute as relações do desenvolvimento cognitivo e afetivo 

do adolescente, assim como as implicações da teoria piagetiana no processo educacional 

e a relação dos conceitos construtivistas de matemática, leitura e escrita, alertando que o 

conhecimento é uma estrutura contínua e se dá por meio das interações com o mundo, 

permitindo a transmissão das experiências que se processam em conformidade com a 
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estrutura cognitiva presente (esquema de assimilação). A transmissão de conhecimentos 

se efetiva quando há estruturas para assimilá-los e acomodá-los.  

Meirieu (1998, p. 80), aprofunda a reflexão sobre o ato da aprendizagem e 

estabelece referências a partir das quais o professor poderá elaborar, regular e avaliar 

sua ação pedagógica. Analisa o “triângulo pedagógico – educando-saber-educador” e a 

relação pedagógica, racionalização didática e estratégias individuais de aprendizagem, 

no processo de ensinar e de aprender. Alerta sobre o que é aprender, como, quem é o 

sujeito que aprende e o que ensina, analisando a importância de se conhecer o aluno e as 

características psicológicas no seu momento de crescimento, suas capacidades no 

domínio sensório-motor, cognitivo e afetivo. Nessa relação o professor precisa trabalhar 

com as operações mentais dos alunos e, em especial, com a criatividade, colocando em 

jogo sua afetividade, favorecendo o nascimento do desejo de aprender.  

Segundo Coll (1994, P. 103), o processo ensino-aprendizagem se dá no domínio 

da interação interpessoal, pelas formas como o professor oportuniza ao aluno interagir 

com o objeto do conhecimento, tendo sempre claro que: 

 

A aprendizagem escolar não pode ser entendida nem explicada como o resultado 

de uma série de “encontros” felizes entre o aluno e o conteúdo da aprendizagem; 

é necessário, além disso, levar em conta as atuações do professor que, 

encarregado de planejar sistematicamente estes “encontros”, aparece como um 

verdadeiro mediador e determina, com suas intervenções, que as tarefas de 

aprendizagem ofereçam uma maior ou menor margem para a atividade auto-

estruturante do aluno. 

 

A aprendizagem é uma atividade interpessoal, articulada pela interação do aluno 

e do professor, em torno da realização das tarefas escolares. Tanto professor quanto os 

alunos trazem para a sala de aula sua bagagem de conhecimentos, habilidades, valores e 

expectativas que de acordo com as relações estabelecidas poderá propiciar o 

desenvolvimento da personalidade do educando, assim como de sua capacidade de 

discernimento, senso crítico e responsabilidade individual na construção do seu saber. 

 Coll e Solé (1996, p. 294), afirmam que “a aula configura um espaço 

comunicativo regido por uma série de regras cujo respeito permite que os participantes, 
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o professor e os alunos, possam comunicar-se e alcançar os objetivos a que se 

propõem”. Se as relações que permeiam o processo são saudáveis o professor favorece 

ao aluno a apropriação do objeto do conhecimento, construindo o seu saber. Dessa 

forma, torna-se importante compreender as representações mútuas que permeiam a 

relação professor-aluno. 

A representação que o professor tem de seus alunos, assim como as expectativas 

quanto ao desempenho escolar podem interferir no processo ensino-aprendizagem. Da 

mesma forma, a representação e expectativas que o aluno tem do professor influenciam 

suas relações, refletindo-se nos aspectos cognitivos e afetivos, com conseqüências em 

seu desempenho escolar. 

Delors (2001, p. 90), alerta quanto à complexidade da missão educacional do 

mundo atual. Lembra que a escola, como um lugar privilegiado onde o saber é 

sistematizado, deve definir novas políticas educacionais, organizando-se em torno de 

aprendizagens significativas que, ao longo da vida se constituirão nos pilares do 

conhecimento: "aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser", garantindo que a educação oportunize "a descoberta e o fortalecimento 

do potencial criativo, revelando o tesouro escondido em cada um de nós". 

Nesse contexto, o professor é o orientador, o coordenador e o facilitador do 

processo de ensino e de aprendizagem. Para que sua orientação influa sobre os 

processos de construção do conhecimento, deve estar atento aos mecanismos das 

relações interpessoais nas interações com o educando, sem perder de vista que a ajuda 

pedagógica deve adequar-se às necessidades e características de seus alunos. 

 

CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS 

 

 Pela análise dos dados coletados junto aos professores foi possível evidenciar 

que muitos dos problemas que nortearam a realização da pesquisa não eram alheios a 

eles.  
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 Pela percepção das inter-relações afetivo-cognitivas professor-aluno, no 

processo ensino-aprendizagem, identificou-se fatores que interferem na aprendizagem 

dos alunos de quinta série. Os alunos demonstram a necessidade de relação de ajuda, 

principalmente de atenção, reforço positivo e estímulo do professor quanto às suas 

dificuldades individuais, na tentativa de saná-las. Ressentem-se, também, do processo 

de comunicação e de atividades desinteressantes, que não oportunizam ao aluno 

participar do processo, perguntando, respondendo e opinando, buscando construir seu 

conhecimento.  

Piaget (1977),lembra que, para desenvolver a lógica formal, baseada em 

símbolos e em operações, o adolescente vai depender de seu processo de maturidade 

individual e da relação de ajuda de pessoas experientes.  

Procurando entender o processo de ruptura e descontinuidade entre a quarta e a 

quinta série ficou claro o argumento de que uma das causas das dificuldades enfrentadas 

na quinta série é a alteração do número de professores e a fragmentação entre as 

disciplinas acadêmicas. 

Entre os estudos destacados na revisão de literatura percebeu-se que, por trás do 

número de professores e disciplinas, estão os fundamentos e objetivos do tipo de 

trabalho que realizam e as relações que permeiam pelo processo. 

 Verificou-se, por meio das observações e dos depoimentos, tanto dos alunos 

quanto dos professores, uma proposta tradicional de ensino, centrada no professor, com 

aulas monótonas, privilegiando-se a exposição oral, a supervalorização do livro 

didático, assim como a resolução e correção mecânica de exercícios. A relação 

professor-aluno era vertical, com ênfase no trabalho individual, não estimulando as 

trocas entre os sujeitos do processo ensino-aprendizagem.  

 Constatou-se também, a importância quanto ao grau de satisfação de alguns 

professores em estar ensinando na quinta série. Em sua formação acadêmica foram 

preparados para ensinar conteúdos específicos e não para trabalhar com adolescentes, 

respeitando e valorizando o momento de transição em seu processo de crescimento. 
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 Verificou-se a diferença significativa entre as duas séries, mostrando a ruptura 

entre a primeira e a segunda fase do ensino fundamental. A rigidez do tempo de aula 

para cada professor, determinando a troca de material e a reorganização do processo de 

atenção e raciocínio, de acordo com a organização didática e os objetivos da aula, a 

cada cinqüenta minutos, criava situações conflitantes e perturbadoras para o aluno, nesta 

faixa etária.  

O rigor de tempo, com aulas de cinqüenta minutos, interfere no “tempo 

psicológico” do aluno. Segundo Piaget, a “duração interior” isto é, o tempo da ação 

individual, não nasce inteiramente organizado, é construído pouco a pouco a partir do 

tempo prático ou sensório-motor. O “tempo psicológico” resulta de uma lenta e gradual 

elaboração, marcada pelas trocas entre o indivíduo e o meio ambiente e social, onde a 

motivação e o interesse têm papel importante.  Nesse contexto, a qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo professor e a forma como se relaciona com seus alunos, dispensando-

lhes atenção, ouvindo-os e incentivando-os, tem importância fundamental na relação de 

ajuda quanto ao ajustamento do “tempo psicológico” do educando à nova rotina de 

horários. 

Outro aspecto marcante, decorrente das diferenças entre os procedimentos 

didáticos era a diversidade nas interações professor-aluno. Condicionado pela "falta de 

tempo" o professor não dava a devida atenção ao aluno. 

 Evidenciou-se na pesquisa junto aos alunos e professores, assim como no 

referencial da literatura que as causas da ruptura entre a quarta e a quinta série não se 

limitavam ao aumento do número de professores e disciplinas. Uma das grandes causas 

era a forma de condução do processo ensino-aprendizagem, com saberes diversos, 

objetivos distintos e as intenções e crenças de seus professores. Percebeu-se também 

que a escola e os professores não eram insensíveis a essas diferenças e buscavam 

soluções para os problemas detectados, embora se dedicasse tempo mínimo à sua 

discussão. 

 Verificou-se a necessidade de maior empenho na discussão do problema, por 

parte dos gestores educacionais, oportunizando o aperfeiçoamento profissional dos 
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professores, se possível, no próprio contexto educacional. 

 Percebeu-se que o professor tem consciência de seu papel na promoção da 

aprendizagem do aluno, oportunizando um ambiente propício, motivando e gerando 

confiança, utilizando recursos adequados, respeitando as dificuldades individuais e 

acreditando no potencial do educando, promovendo sua auto-estima e encorajando-o. 

Entretanto, não se evidenciou, na prática diária, a efetivação dessa consciência crítica 

por parte de muitos professores.  

Além do conhecimento do processo de aprendizagem, em geral, deve-se 

conhecer, também o lugar ocupado pela dimensão afetiva no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem. 

Permeando todos esses aspectos, alertamos para o fato de que não apenas as 

experiências afetivas do educando, mas também as experiências afetivas dos que 

ensinam, influem no processo ensino-aprendizagem. Reconhecer a natureza dessas 

influências exige tanto autoconhecimento como sensibilidade para a realidade e para o 

desejo do outro, assim como o conhecimento de que a mediação do processo ensino-

aprendizagem, onde a experiência afetiva é o elemento regulador de uma série de outras 

experiências fundamentais à aprendizagem como prestar atenção, observar, associar, 

lembrar, relacionar, etc. 

 O professor deve ter a preocupação constante de atualizar-se, pois a educação 

permanente é fundamental para todos os indivíduos e mais ainda, para os educadores, 

oportunizando o desenvolvimento de competências necessárias à sua atuação 

profissional, com vistas a favorecer o desenvolvimento integral do educando e o sucesso 

do processo ensino-aprendizagem. 

No contexto educacional atual compete aos gestores escolares pensar o processo 

educacional e as ações da escola, definindo uma proposta político-pedagógica capaz de  

garantir uma participação responsável e comprometida de todos os atores do processo, 

tendo em vista a consecução dos objetivos educacionais e o sucesso dos projetos 

pedagógicos. Para que isso aconteça deve-se oportunizar a formação continuada do 

educador, em consonância com as necessidades da organização escolar.  
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  Na tentativa de concluir ficamos com a certeza de que a proposta de possíveis 

soluções, objetivando evitar a ruptura entre a quarta e a quinta série não se esgota neste 

estudo, vislumbrando a realização de novas pesquisas. 

Temos a firme convicção de que grande parte da eficácia do processo educativo, 

na quinta série do ensino fundamental, centra-se no professor, em seus conhecimentos e 

na qualidade do relacionamento com seu aluno. Portanto, torna-se de vital importância, 

promover o desenvolvimento desse professor, orientando-o e assistindo-o na 

organização de um ambiente escolar e processo ensino-aprendizagem significativo para 

o educando. Assim, o professor permitirá a formação de jovens que pensem, sintam e 

atribuam valores, como indivíduos criativos e produtivos, conscientes de seu próprio 

valor pessoal, interessados na condição do homem, capazes de idealizar e vislumbrar 

um futuro melhor, do qual possam fazer parte. 
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No tocante ao tema desenvolvimento e suas relações com a aprendizagem, ele tem 

sido compartilhado no âmbito da psicologia como no da educação.  É evidente a interface 

entre estas duas ciências e como elas trabalham a relação desenvolvimento e aprendizagem, 

seja ressaltando os processos psicológicos envolvidos, temas como a subjetividade ou 

mesmo como as interações e mediações sociais são imprescindíveis ao aprendizado. 

Miliaret (conforme Polonia & Sena, 2005) defina a ciência da educação como um 

conjunto interdisciplinar de conhecimentos, teorias, métodos e práticas que se articulam 

para aprimorar, otimizar, intervir e estabelecer espaços que sejam favoráveis ao processo 

ensino-aprendizagem, nos diversos contextos humanos. E, se observa que os temas e 

correntes psicológicas, por meio da psicologia da educação e da psicologia do 

desenvolvimento constituem disciplinas nos currículos de formação de professores, mais 

especificamente, das licenciaturas. Neste caso, a compreensão do desenvolvimento 

cognitivo, social, afetivo em uma dinâmica constante com aspectos da subjetividade, 

motivacionais e que são potencializados e expressos nos espaços do ensinar e do aprender. 

No tocante a ciência do desenvolvimento humano, se reconhece que caracteriza as 

mudanças sistemáticas e constantes da pessoa no seu ciclo vital, retratando aspectos 

interligados aos aspectos normativos, isto é, aqueles esperados pela cultura e que 

caracterizam todos ou grande parte da pessoa de uma espécie, pertinentes aos aspectos 

biopsicossociais, por exemplo, a puberdade ou mesmo o envelhecimento. Engloba ainda, os 
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atípicos que ressaltam as peculiaridades e variações, por exemplo, uma criança com 

paralisia cerebral no contexto educativo. No seu âmbito se reconhece a importância do 

ambiente físico, o social e o psicológico, atuando como um sistema integrado, dentro de um 

grupo ou sociedade em particular (Little, 2000). Por essas condições, ela é uma ciência 

interdisciplinar e multirreferencial já que se beneficia dos conhecimentos gerados nas 

disciplinas sociais, psicológicas e biocomportamentais (biologia, neurologia, antropologia, 

sociologia entre outras), com vista a propor métodos e instrumentos que possam captar o 

aspecto dinâmico e inerente aos processos de desenvolvimento. 

 

Interfaces e desafios presentes na interlocução e parceria entre as ciências do 

desenvolvimento humano e da educação frente ao processo ensino-aprendizagem 

Considerando as interfaces e as contribuições mútuas entre a ciência do 

desenvolvimento humano e as ciências da educação, no tocante aos processos ensino-

aprendizagem é fundamental caracterizar e analisar como se estabelecem estas condições. 

E, se sabe que os contextos onde este desenvolvimento ocorre podem facilitar ou dificultar 

a aquisição de conhecimento, considerando as características da pessoa, os espaços 

curriculares, os métodos e estratégias de ensino-aprendizagem, fazem parte das 

investigações da ciência da educação.  

Isso significa que a atividade que pessoa está realizando, bem como, suas 

características (gênero, idade, etnia) interferem em suas interações sociais e nos recursos 

que são disponibilizados pelo seu contexto. Na escola, observa-se o fator idade, por 

exemplo, ter cinco anos possibilita a criança realizar atividades como pular, brincar de 

casinha e como esse ambiente se prepara para recebê-la e desencadear essas atividades, 

sendo o espaço lúdico preservado. No entanto, no ensino médio, o que é ponto central é a 

capacidade em lidar com conteúdos abstratos, hipóteses e probabilidades, priorizando os 
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conteúdos formais, não havendo espaço para o lúdico ou mesmo para o denominado 

„concreto‟. 

 Sendo assim, métodos, estratégias e recursos de ensino se focalizam na qualidade e 

na apreensão de determinado conhecimento de forma que seja empregado para resolver ou 

lidar com situações do cotidiano. Assumindo-se perspectiva da criança concreta, complexa 

e contextualizada, no âmbito educacional, a escola e os educadores devem modificar sua 

postura, vinculada unicamente aos processos cognitivos, e triangular a aquisição de 

conhecimentos articulando a este, as áreas afetiva e motora (Wallon conforme citado por 

Galvão, 1995). Então, ao selecionar ou programar uma atividade, o professor deve refletir 

como ela interfere nesses planos, além de avaliar como ela contribui para o 

desenvolvimento do aluno. A aprendizagem é um processo que se direciona do sincretismo 

à diferenciação, devendo, então os professores estarem atentos e planejarem atividades que 

contemplem essa passagem. 

Ainda, perceberem que os conflitos gerados da relação do sujeito com o seu 

ambiente dinamizam tanto o processo de desenvolvimento quanto os de aprendizagem. 

Desta forma, ao interagir com o conhecimento formal, o indivíduo apreende as 

diferenciações que são oriundas da organização do conhecimento pela cultura que, 

paralelamente contribuem para que a pessoa possa então realizá-la como um conjunto de 

funções que possibilita aquisição, manutenção e ampliação do conhecimento por meio de 

imagens, noções, idéias e representações (Mahoney & Almeida, 2005). 

A teoria sociohistorica de Vygostky (Vygotsky, 2003, Oliveira, 2000), também, 

preconiza e destaca o papel da interação social nos processos ligados ao aprender. Aliás, é 

importante enfatizar que há uma interdependência entre os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, e que, por vezes, a aprendizagem pode acelerar o desenvolvimento, 

explicitado na assertiva: o “bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento”. Por 
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isso, é imprescindível a presença da mediação pedagógica, que retrata a interação 

sistemática e intencional do professor junto ao aluno de maneira a propiciar a assimilação, 

generalização, discriminação e abstração dos conhecimentos entre outros processos que 

estão presentes nas funções mentais superiores. 

 E de maneira concomitante, ela deve propiciar ao professor uma reflexão sobre 

ação, sendo balizada por uma crítica efetiva do seu trabalho. Assim, tanto o professor 

quanto o aluno são agentes ativos, interativos e proativos quanto à construção do 

conhecimento. Fica evidente a gênese social do desenvolvimento, ilustrando aspectos da 

zona de desenvolvimento proximal que é a distância entre aquilo que o alunos realiza com 

ajuda de um adulto ou colegas mais competentes e que posteriormente, internaliza, de 

forma autonomia e independente, retratando ciclos já completados. Este caráter prospectivo 

do desenvolvimento é uma condição que auxilia o professor a programar intervenções e 

auxiliar o seu aluno empregando diversos recursos, tendo a interação um papel crucial. 

Esta concepção que ressalta o papel da interação social, também é retratada nos 

trabalhos de Piaget (conforme citado por Ries, 2001), afirmando que os processos de 

eqüilibração e deseqüilibração são mecanismos autoreguladores que propiciam a interação 

contínua do sujeito com o seu meio ambiente. Quando o aprendiz entra em contato com o 

objeto de conhecimento esses dois mecanismos se alternam, gerando então, os processos de 

assimilação e acomodação, imprescindíveis à aprendizagem. De uma maneira sintética 

pode-se definir assimilação como elementos que são incorporados à experiência da pessoa, 

tendo como referência aprendizagens anteriores. E a acomodação ilustra as modificações 

geradas pela incorporação desse conhecimento novo, transformando suas estruturas 

cognitivas, isto é, a maneira de pensar. No entanto, esses dois processos constituem um 

ciclo e se consolidam pela sua interdependência na aprendizagem humana. Em síntese, na 

abordagem piagetiana, o equilíbrio cognitivo depende das inter-relações entre a 
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acomodação do conhecimento nas estruturas de pensamento tanto quanto à sua 

conservação.  

Entretanto, Coll (2003, p. 17) alerta que “nem todas as teorias psicológicas e nem 

todas as teorias de ensino oferecem princípios explicativos, recursos conceituais e 

metodológicos” que possam permitir uma análise completa e orientar de maneira ampla as 

práticas educativas. Esse desafio pressupõe então uma visão multirreferencial do processo 

educativo, na medida em que o conhecimento interdisciplinar é que possibilita a 

compreensão, análise e intervenção do fenômeno educacional, bem como, assegura a sua 

inter-relação. 

 

Aspectos teóricos e metodológicos: desafios, contribuições e reflexões 

 Wallon (conforme citado por Mahoney &Almeida, 2005) analisando as interfaces 

entre a ciência do desenvolvimento e da educação, descreve três grandes contribuições: 

primeiro, a escola representa a sociedade, e nela a criança se insere em diversas atividades 

onde expressa como sujeito, dentro do desenvolvimento biopsicossocial. No segundo, o 

adulto, e especificamente na escola, o professor, media, orienta, seleciona, faz intervenções, 

no tocante à aquisição do conhecimento, sua elaboração e reconstrução. Terceiro, a 

coletividade que se instaura na sala de aula, favorece significativamente os processos 

interacionais, ao mesmo tempo, que resguarda a subjetividade, considerando a pessoa, a 

atividade, o contexto e proposta pedagógica. E por último, a Pedagogia considera a 

evolução do sujeito nos seus aspectos de desenvolvimento: cognição, emoção, socialização, 

condições físicas, históricas e culturais.  

E com esta compreensão e perspectiva, o modelo bioecológico de Bronfenbrenner 

se torna uma metodologia diferenciada para a construção de pesquisas interdisciplinares, 
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envolvendo a escola e outros contextos de desenvolvimento porque assegura a visão 

concêntrica dos diversos espaços de aprendizagem: o microssistema, ambiente em que 

predominam as interações face a face (interação professor-aluno e aluno-aluno); o 

mesossistema que articula dois microssistemas, compreendendo a relação mútua entre eles 

(relação família-escola e sua repercussão no processo de aquisição de conhecimento); o 

exossistema reflete as influências dos contextos onde a pessoa em desenvolvimento não se 

encontra em interação face-a-face, mas cujos fatos e acontecimentos a afetam (desemprego 

do pai, afetando a dinâmica familiar). 

O macrossistema retrata os sistemas de valores e crenças que fazem parte de uma 

cultura ou subcultura (sexismo, xenofobia, globalização); e o cronossistema em que o 

tempo provoca mudanças na trajetória de vida da pessoa e da sociedade como a situação 

econômica no mundo atual, adoção de criança por casais do mesmo sexo ou a guerra civil 

obrigando as famílias a se mudarem (Polonia & Sena, 2005). 

Num aspecto geral, é fundamental realizar a análise multissistêmica dos ambientes e 

das pessoas envolvidas: ambientes educativos (escola, família e comunidade) e das políticas 

educacionais. Investigar mais de um contexto de desenvolvimento (microssistema, por 

exemplo, a família e a escola), fomentar e implementar pesquisas de caráter longitudinal; 

realizar intervenções e devolução dos resultados aos segmentos envolvidos na pesquisa. 

Influência de outras pessoas nas interações face a face, inibindo ou facilitando as relações e 

seus padrões, a separação do casal interferindo no comportamento do filho na sala de aula. 

Além de outras oriundas do ambiente físico, por exemplo, mídia, internet, TV, moda sobre 

o comportamento dos adolescentes, e paralelamente, se existe um padrão de continuidade 

ou descontinuidade nas relações alterando os padrões comportamento, valores e crenças 

(Polonia &Sena, 2005). 
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E, o modelo Bioecológico de Bronfenbrenner propõe, também, que a pesquisa seja 

realizada em ambientes naturais para captar as atividades regulares entre a pessoa em 

desenvolvimento e o seu ambiente físico, social, afetivo e simbólico, bem como, condições 

atípicas. E que a abordagem multimetodológica seja empregada, para que diferentes 

instrumentos de coleta possam auxiliar a compreensão do fenômeno e compreender sua 

peculiaridade (Polonia, 2005). 

Polonia, Dessen e Silva-Pereira (2005) sublinham que Bronfenbrenner aponta 

algumas incongruências nas pesquisas em desenvolvimento humano e que, certamente, 

influenciaram outras no âmbito educacional: (a) os investigadores não focalizavam os 

conteúdos das interações; (b) os comportamentos dos participantes eram descritos e 

analisados separadamente, não assegurando a unidade diádica, por exemplo, a influência da 

mãe sobre o bebê, e não contemplava a do bebê sobre ela, o mesmo acontecendo com a 

relação professor-aluno; (c) o cenário, em outras palavras, o ambiente, limitava-se a 

respostas comportamentais, extirpando-se a dimensão social ou de outros ambientes mais 

remotos; e (d) nenhuma atenção era dada à pesquisa que abrangesse a atividade molar 

(processos proximais) e os efeitos da sua complexidade e de seu conteúdo para o 

desenvolvimento psicológico da pessoa. 

Fazendo uma breve panorâmica das abordagens em pesquisa selecionam-se 

algumas, que têm hoje uma trajetória e importância para investigações nas áreas do 

desenvolvimento e na educação. Góes (2000) aponta que a análise microgenética é um 

instrumento privilegiado, por captar interações, priorizando sujeitos focais, além de suas 

relações intersubjetivas, descrevendo com certo requinte as condições sociais que emergem 

destas relações. Com também, a microetnográfica que, se caracteriza pela descrição ou 

reconstrução analítica do cenário e das regras de funcionamento de um grupo cultural, tem 

uma contribuição importante pela observação de microcomportamentos que estão 
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subjacentes aos processos organizacionais, implicados na a interação social, retratando o 

que está ocorrendo (Cardoso & Penin, 2009). 

Neste sentindo, o modelo bioecológico de Bronfenbrenner, ressalta o papel dos 

processos proximais, isto é, como a pessoa se envolve em uma dada situação, ou seja, é 

necessário identificar e analisar como as características da pessoa e do ambiente que 

influenciam e são influenciadas pelas interações. Deve-se, ainda, verificar como ele varia 

no interjogo entre as funções e as características do ambiente no qual ele acontece, a 

vivência da pessoa naquele ambiente e a natureza dos seus efeitos no desenvolvimento 

(Bronfenbrenner & Ceci, 1994) e também sobre sua aprendizagem. 

Sugerem que, nas fases iniciais de uma investigação, a preocupação básica não se 

direcione ao objetivo único de testar as hipóteses, mas sim, analisar, de forma sistemática, 

"a natureza da acomodação existente entre a pessoa e o seu meio" (Bronfenbrener, 

1979/1996, p. 29).  Alerta ainda que a „pesquisa ecológica‟ contém as propriedades 

pertinentes à pessoa e ao seu ambiente, isto é, a estrutura dos contextos ambientais e os 

processos interligados são vistos como interdependentes e, portanto, são investigados de 

maneira sistêmica. 
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Resumo 

 

A reforma neoliberal na educação ocorrida na década de 90 trouxe repercussões também 

para o ensino médio. A partir da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio - DCNEM e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - 

PCN, observou-se a presença da racionalidade tecnológica no discurso oficial, assim 

como a presença de uma concepção implícita de subjetividade. O referencial para a 

análise é a Teoria Crítica da Sociedade na perspectiva de Herbert Marcuse. Com essa 

reflexão espera-se contribuir para a formação de uma visão crítica da psicologia, tanto 

no âmbito da licenciatura como na prática docente no nível médio. 

 

Palavras-chave: LDB 9394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio; 

Parâmetros Curriculares Nacionais; Herbert Marcuse. 

 

 

 

Introdução 

 

Pretendo neste trabalho compartilhar algumas questões que venho pensando a 

respeito do ensino médio movido pelas discussões sobre a reinserção da psicologia 

nesse nível de ensino. Venho realizando essas discussões em diversos âmbitos: ora 

juntamente com os alunos nos cursos de licenciatura em psicologia em que tenho 

lecionado, ora em minhas atividades como pesquisador. Mas devo advertir que neste 

trabalho não proponho colocar a psicologia no centro da discussão – ela ficará apenas 

como uma pequena pedra no sapato ao longo dessa curta caminhada reflexiva. Quero 

dizer: a subjetividade como um dos temas da psicologia estará presente como a questão 

central dessa discussão, mas como linha condutora. 



                                                                                                                                                                            

 

De certo modo, o que proponho é compartilhar a reflexão sobre dois pontos nos 

quais vinha apoiando a ponta do compasso e que agora penso ser necessário realizar um 

giro de 180º para traçar as linhas perpendiculares. As duas linhas referem-se à questão 

da escola unitária como representação de uma escola mais democrática para as classes 

populares e a contribuição da psicologia para formação dos jovens no ensino médio.  

Em relação à escola unitária começo tecer algumas dúvidas sobre as 

possibilidades de sua realização diante dos limites postos por este momento histórico 

marcado pelo conflito de classes. Ou, dito de outra maneira, coloco em questão se a 

dimensão humana da formação pode manter sua autonomia e sua crítica ou se ela 

simplesmente está sendo cooptada e subordinada à produção quando se propõe uma 

integração das esferas propedêutica e técnica-profissionalizante.  

Em relação ao outro eixo, vinha defendendo a idéia de que os argumentos sobre 

a relevância da psicologia no ensino médio poderiam ser encontrados nos próprios PCN 

quando esses propunham princípios voltados para a formação humana e experiência 

subjetiva. Todavia, ao refletir sobre a presença da ideologia na racionalidade técnica-

instrumental, começo a compreender que o desenvolvimento tecnológico não está isento 

de intencionalidade política e, portanto está comprometido com a dominação social.  

Ainda sobre a presença da psicologia no ensino médio, venho refletindo que essa 

presença só se justifica se tivermos claro quais são as contribuições que os 

conhecimentos de nossa área podem oferecer para a formação do jovem, principalmente 

daquele que freqüenta a escola pública, e de que modo o professor de psicologia pode 

contribuir para a construção coletiva de um projeto político pedagógico mais crítico. 

Nesse sentido, entendo que devemos nos situar mediante o debate histórico que tem sido 

travado sobre o ensino médio e quais são os desafios atuais para efetivação da 

universalização e democratização desse nível de ensino. 

Neste trabalho apresento inicialmente como o ensino médio comparece na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) e posteriormente proponho 

uma leitura e reflexão sobre as justificativas apresentadas para a reforma do ensino 

médio registradas em documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 



                                                                                                                                                                            

 

Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e tentar apontar as 

bases e o contexto em que essas se fundamentam.  

 

 

As bases legais e as concepções presentes na proposta para o ensino médio 

 

De acordo com o Artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBN 9394/96, o ensino médio é parte da Educação Básica que tem por finalidades 

“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”, conforme indica o Artigo 22. As finalidades do ensino médio estão 

dispostas no Artigo 35, que cito a seguir:  

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” (os grifos 

são meus). 

 

No Artigo 36 além das diretrizes para esse nível de ensino, são apresentados 

quatro parágrafos: 

§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados 

de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários 

ao exercício da cidadania. 



                                                                                                                                                                            

 

§ 2º. O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-

lo para o exercício de profissões técnicas. 

§ 3º. Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 

prosseguimento de estudos. 

§ 4º. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 

profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio 

ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 

 

Pelo que está disposto na Lei, o ensino médio, como parte da educação básica, 

deve preparar o educando para continuidade dos estudos, para o exercício da cidadania e 

para o trabalho. Mas o que me chama atenção também são alguns detalhes postos como 

finalidade do ensino médio no Artigo 35: “ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação”, “aprimoramento do educando como pessoa humana” e “a compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos”. Este último aspecto é 

ressaltado no Artigo 36 como “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna”. Como será mostrado a seguir, esses pontos destacados e grifados 

comparecerão no discurso presente nas Diretrizes e nos Parâmetros Curriculares. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM)– Parecer da 

Câmara de Educação Básica (CEB) nº 15/98 

  

  No parecer nº15/98, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM), há um item intitulado “O Ensino Médio no mundo: uma 

transformação acelerada” em que se pode encontrar algumas justificativas para a 

reforma educacional como o surgimento de uma “nova geografia política do planeta, 

pela globalização econômica e pela revolução tecnológica” (PCN, p.71). A 

reorganização da produção, decorrente dessa revolução, provocou uma mudança de 

paradigmas no âmbito do conhecimento, exigindo integração de competências e 

habilidades, criatividade, autonomia e capacidade para solução de problemas. A 

educação, portanto, deveria se ajustar às novas demandas da sociedade que passa a 

exigir a “desespecialização da formação profissional”, assim como um 

“desenvolvimento mais equilibrado da personalidade dos indivíduos” (p.71). 



                                                                                                                                                                            

 

Pelo que se pode ver no documento, há uma tendência, inclusive na Europa, de 

unificação do ensino médio, de superação da dicotomia entre formação para o trabalho e 

formação geral, da qual compartilha o empresariado europeu:  

(...) a missão fundamental da educação consiste em ajudar cada indivíduo a desenvolver 

todo o seu potencial e a tornar-se um ser humano completo, e não um mero instrumento 

da economia; a aquisição de conhecimentos e competências deve ser acompanhada pela 

educação do caráter, a abertura cultural e o despertar da responsabilidade social.(p.71) 

 

 O relatório da UNESCO produzido durante a Reunião Internacional sobre 

Educação para o Século XXI expressa a necessidade da educação responder aos 

desafios do novo milênio, devendo proporcionar aprendizagens em quatro pilares: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nesse 

contexto, teorias que enfatizam a “importância dos afetos e da criatividade no ato de 

aprender” passam a ser revalorizadas (p.72). E mais: A integração das cognições com as 

demais dimensões da personalidade é o desafio que as tarefas de vida na sociedade da 

informação e do conhecimento estão (re)pondo à educação e à escola. (p.72). 

A atenção com uma educação mais integral, com vistas à “reposição do 

humanismo” nas reformas do Ensino Médio, revela, no entanto uma ambigüidade no 

discurso. Se por um lado se mostra uma preocupação em “preservar a integridade 

pessoal e estimular a solidariedade” (p.72) por meio da educação, tendo em vista a 

fragmentação gerada pela quantidade e velocidade da informação, violência, 

desemprego, por outro, esse “humanismo” flexível e dinâmico também é encarado 

como uma qualidade necessária para assimilação das mudanças tecnológicas e 

adaptação a novas formas de organização do trabalho. Mas no texto, essa ambigüidade é 

vista como algo que pode ser superada apenas com a introdução de reformas no âmbito da lei: 

Sintonizada com as demandas educacionais mais contemporâneas e com as iniciativas 

mais recentes que os sistemas de ensino do mundo todo vêm articulando para respondê-

las, a LDB busca conciliar humanismo e tecnologia, conhecimento dos princípios 

científicos que presidem a produção moderna e exercício da cidadania plena, formação 

ética e autonomia intelectual. Esse equilíbrio entre as finalidades “personalistas” e 



                                                                                                                                                                            

 

“produtivistas” requer uma visão unificadora, um esforço tanto para superar os 

dualismos, quanto diversificar as oportunidades de formação. (p.73) (grifos meus). 

 

Parâmetros Curriculares 

 

Nos PCN do ensino médio encontramos as mesmas justificativas para a reforma 

educacional decorrentes da “terceira revolução técnico-industrial”, “avanços da 

microeletrônica”, “revolução tecnológica”, “novas tecnologias”, “sociedade 

tecnológica” entre outros termos similares.  

No capítulo “O novo ensino médio” procura se mostrar as mudanças ocorridas 

desde as décadas de 60 e 70, quando a demanda era por uma mão de obra técnica e 

especializada para atender o desenvolvimento da industrialização. Já na década de 90, 

segundo o texto, um novo desafio é posto a partir do grande volume de informações 

decorrente das novas tecnologias. Desse modo: Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a 

formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de 

pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, 

formular, ao invés do simples exercício de memorização. (PCN, p.16). 

 No capítulo “O papel da educação na sociedade tecnológica” encontramos 

novamente justificativas para a reforma do ensino médio em vista das mudanças 

ocorridas tanto no âmbito da produção, como na esfera das relações sociais. Atitudes 

como “disciplina, obediência, respeito restrito às regras estabelecidas” (p.23) deixam de 

ser tão valorizadas em virtude de novas exigências. A ênfase passa a ser dada para o 

desenvolvimento de competências e da autonomia, como se pode ver no trecho a seguir: 

A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 

produção e na área da informação, apresenta características possíveis de assegurar à 

educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre na medida em que o 

desenvolvimento de competências cognitivas e culturais exigidas para o pleno 

desenvolvimento humano passa a coincidir com o que se espera na esfera da produção. 

(p.23)(grifo meu). 

 

No parágrafo seguinte a idéia destacada no trecho sublinhado é ressaltada: 



                                                                                                                                                                            

 

O novo paradigma emana da compreensão de que, cada vez mais, as competências 

desejáveis ao pleno desenvolvimento humano aproximam-se das necessárias à inserção 

no processo produtivo. (p.23) 

 

E que competências são essas? Segundo o texto: 

Capacidade de abstração, do desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao contrário da 

compreensão parcial e fragmentada dos fenômenos, da criatividade, da curiosidade, da 

capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, ou seja, do 

desenvolvimento do pensamento divergente, da capacidade de trabalhar em equipe, da 

disposição para o risco, do desenvolvimento do pensamento crítico, do saber 

comunicar-se, da capacidade de buscar conhecimento. Estas são competências que 

devem estar presentes na esfera social, cultura, nas atividades políticas e sociais como 

um todo, e que são condições para o exercício da cidadania num contexto democrático 

(p.24). 

 

 Pode se notar que a proposta busca não somente a memorização de conteúdos, 

mas também o desenvolvimento integrado de capacidades cognitivas, afetivas e sociais 

dos educandos com vista a poderem encarar os desafios de uma sociedade tecnológica. 

A proposta é por uma formação mais humana e não meramente instrumental, tal como 

foi proposta pela educação tecnicista de décadas anteriores. 

 No capítulo “A reforma curricular e a organização do ensino médio” a atenção 

com o desenvolvimento da dimensão humana na educação comparece novamente, 

merecendo destaque para a referencia à subjetividade: 

O currículo, enquanto instrumento da cidadania democrática, deve contemplar 

conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para realização de 

atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, atividade produtiva 

e a experiência subjetiva, visando à integração de homens e mulheres no tríplice 

universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva (p.29) (grifos 

meus). 

 

Nesse capítulo também são apresentados os quatro pilares propostos pela 

Unesco, dos quais fiz referência anteriormente: aprender a conhecer, aprender a fazer, 



                                                                                                                                                                            

 

aprender a viver e aprender a ser. Gostaria de citar o último dos pilares por estar 

explicitamente relacionado ao desenvolvimento da pessoa humana: 

 

A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da pessoa. Aprender 

a ser supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensamentos autônomos e críticos e 

para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, 

frente às diferentes circunstâncias da vida. Supõe ainda exercitar a liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimento e imaginação, para desenvolver os seus talentos 

e permanecer, tanto quanto possível, dono do seu próprio destino. 

Aprender a viver e aprender a ser decorrem, assim, das duas aprendizagens anteriores – 

aprender a conhecer e a aprender a fazer – e devem constituir ações permanentes que 

visem à formação do educando como pessoa e como cidadão. (p.30) (grifos meus). 

 

Ainda que não me proponha a discuti-las, penso que não poderia deixar de 

registrar a interdisciplinaridade e contextualização como concepções propostas para a 

organização curricular, assim como a presença de princípios como a estética da 

sensibilidade, política da igualdade e ética da identidade que podem ser compreendidos 

também como a valorização da dimensão humana na formação. 

Como se poder observar, essa proposta educacional para o ensino médio 

apresenta uma concepção que dá ênfase para a formação humana, experiência subjetiva, 

desenvolvimento integral das capacidades, habilidades e competências. O discurso 

afirma ainda que as competências para a produção são as mesmas para a vida social. O 

que isso pode significar? Que o desenvolvimento tecnológico proporcionou uma 

humanização nos processos produtivos por este não requerer apenas ações mecânicas e 

repetitivas, solicitando mais as atividades cognitivas, criativas e a autonomia?  

 

Desmistificando o otimismo frente ao desenvolvimento tecnológico 

 

Em dois livros “O Choque do Futuro” (1973) e “A Terceira Onda” (1980), 

Toffler discute as mudanças que vem ocorrendo na sociedade desde meados da década 

de 1950, como o número de trabalhadores americanos de colarinho branco 



                                                                                                                                                                            

 

ultrapassando os trabalhadores de macacão, indicando que a era da sociedade industrial 

começava a ser superada, despontando o surgimento de uma nova sociedade, tão 

importante e revolucionária para a humanidade como o desenvolvimento da agricultura 

(Primeira Onda) e a revolução industrial (Segunda Onda).  

Segundo Toffler, o alto desenvolvimento tecnológico vem possibilitando a 

diminuição das tarefas repetitivas e mecânicas que passam a ser realizadas pelas 

máquinas cada vez mais sofisticadas. A exigência passa a ser de mão de obra mais 

qualificada para programar, planejar e criar. Os postos de trabalho braçal diminuem e 

aumenta a demanda no setor de serviços. Observa-se também a flexibilização nas 

relações de trabalho quanto aos horários e locais, aumentando a liberdade e o estímulo 

às atividades intelectuais e criativas. Mesmo no setor de serviços, a utilização crescente 

dos computadores tende a diminuir o trabalho mecânico realizado na maioria das vezes 

pelas secretárias, otimizando e agilizando a circulação da informação. 

Toffler assume explicitamente uma posição otimista em relação ao futuro da 

civilização, com a organização de uma sociedade desmassificada, com indivíduos livres 

da opressão do trabalho repetitivo e com possibilidades de estabelecerem novas relações 

sociais e políticas. A Terceira Onda aponta uma nova perspectiva para humanidade, um 

modo de vida até então não realizado na história.  

Diante de perspectivas futuras tão favoráveis, inclusive vislumbradas já no 

presente, por que mantemos a incômoda desconfiança diante das teses de Toffler? Será 

que é pelo fato do mal-estar ainda permanecer na civilização? Ou será por que há muito 

tempo já se demonstrou que o desenvolvimento técnico por si só não trará a felicidade 

para este mundo, tal como Freud demonstrou:  

Durante as últimas gerações, a humanidade efetuou um progresso extraordinário nas 

ciências naturais e em sua aplicação técnica, estabelecendo seu controle sobre a 

natureza de uma maneira jamais imaginada. (...) Os homens se orgulham de suas 

realizações e têm todo direito de se orgulharem. Contudo, parecem ter observado que o 

poder recentemente adquirido sobre o espaço e o tempo, a subjugação das forças da 

natureza, consecução de um anseio que remonta a milhares de anos, não aumentou a 

quantidade de satisfação prazerosa que poderiam esperar da vida e não os tornou mais 

felizes. Reconhecendo esse fato, devemos contentar-nos em concluir que o poder sobre 



                                                                                                                                                                            

 

a natureza não constitui a única pré-condição da felicidade humana, assim como não é o 

único objetivo do esforço cultural (Freud, 1974, p.107). 

 

Para Freud, o preço que a civilização cobra do indivíduo, na renúncia da 

satisfação de suas pulsões em nome do progresso, torna a existência cada vez mais 

insuportável. A incompatibilidade entre as exigências da civilização e a satisfação 

pulsional é entendida por Freud como um impasse do qual se torna difícil encontrar uma 

saída. Entretanto, o que não foi considerado em sua leitura é que essa incompatibilidade 

é produzida mediante determinadas condições históricas, ou seja, a renúncia do 

indivíduo não é necessária somente para garantir a sobrevivência na sociedade, mas 

principalmente para manutenção da dominação irracional. 

Marcuse (1979) em seu livro intitulado “A ideologia da sociedade industrial: o 

homem unidimensional” faz uma análise crítica das repercussões do desenvolvimento 

tecnológico na sociedade industrial, principalmente na esfera social. Embora o aparato 

técnico tenha possibilitado uma produção de riqueza e abundância jamais vista pela 

humanidade, garantindo as condições materiais para sobrevivência, os homens não 

conseguiram se libertar do fardo do trabalho alienado.  

Marcuse (1979) aponta que ao invés de libertar os homens, o desenvolvimento 

tecnológico tem proporcionado meios cada vez mais eficazes de controle social, 

reduzindo as possibilidades de oposição, resultando em uma sociedade cada vez mais 

totalitária, unidimensional, administrando todos os âmbitos da vida com a mesma 

racionalidade que administra a produção. 

Em seu texto “Algumas implicações sociais da tecnologia moderna” Marcuse 

(1999) também aponta uma crítica à dominação presente na tecnologia, tal como pode 

se ver no trecho a seguir: 

A tecnologia, como modo de produção, como a totalidade dos instrumentos, 

dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina, é assim, ao mesmo tempo, 

uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma 

manifestação do pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um 

instrumento de controle e dominação (Marcuse, 1999, p.73). 

 



                                                                                                                                                                            

 

Os indivíduos voluntariamente abrem mão da racionalidade crítica e se esforçam 

cada vez mais para se tornarem mais adaptados ao aparato produtivo. Assim, mesmo 

que o corpo supostamente não seja mais exigido a se assemelhar à máquina, ao seu 

movimento e ao seu ritmo, a liberdade não se efetiva pois a subjetividade, ou o que resta 

dela, já não quer mais se diferenciar, tornando-se cada mais idêntica à racionalidade da 

máquina.  

 

A subjetividade na sociedade tecnológica 

 

O desenvolvimento tecnológico modifica a produção que não requer mais 

atividades repetitivas apenas, mas competências cognitivas, afetivas e sociais. Agora 

“competências desejáveis ao pleno desenvolvimento humano aproximam-se das necessárias à 

inserção no processo produtivo”. Parece tornar-se possível a superação de dualismos 

históricos presentes no ensino médio (formação geral e profissional; humanismo e 

tecnologia). E mais, há uma grande ênfase no desenvolvimento da pessoa e uma 

valorização da experiência subjetiva. Nessa perspectiva, fica até fácil justificar a 

relevância da psicologia nesse nível de ensino. Mas algumas questões fundamentais 

ainda ficam sem resposta: Como é possível humanização nas relações entre capital e 

trabalho, sem mudar as condições de exploração e dominação – a propósito, acentuadas 

pelo desenvolvimento tecnológico? Como é possível superar as contradições sociais 

decorrentes da acumulação do capital apenas no âmbito da educação, se esta se propõe a 

mudar apenas para se adaptar e se ajustar melhor às novas demandas da produção, 

entenda-se, aprimorar os meios de exploração?  Como é possível implementar as 

reformas, mudar os paradigmas mantendo a precariedade de financiamento? Algumas 

hipóteses podem ser levantadas.  

Pode se entender que a dualidade presente na educação média, como desafio a 

ser superado, refletia, de certo modo, a autonomia que a vida social e cultural mantinha 

em relação à esfera produtiva, mas na medida em que a racionalidade tecnológica 

invade as relações sociais, tornando-as cada vez mais administradas, essa dualidade 

parece não fazer mais sentido. A integração da formação humanista e formação técnica 



                                                                                                                                                                            

 

numa escola unitária, proposta por Gramsci e defendida por tantos intelectuais, parece 

se tornar possível quando os conteúdos da formação geral perdem o poder de crítica 

social. A integração se mostra possível na escola quando a sociedade se torna integrada 

no sentido totalitário, tal como apontado por Marcuse. A dimensão subjetiva torna-se 

um elemento importante, principalmente para a produção mercadorias culturais e 

simbólicas.  

Ao analisar a pedagogia das competências proposta para o ensino médio, Ramos 

(2006) observa também as mudanças ocorridas no setor produtivo pelo desenvolvimento 

da tecnologia: 

As mudanças tecnológicas e de organização do trabalho por que passam os países de 

capitalismo avançado a partir dos meados da década de 80 configuram o mundo 

produtivo com algumas características tendenciais: flexibilização da produção e 

reestruturação das ocupações; integração de setores da produção; multifuncionalidade e 

polivalência dos trabalhadores; valorização dos saberes dos trabalhadores não ligados 

ao trabalho prescrito ou ao conhecimento formalizado (p.37-38). 

 

A autora observa também a preocupação com a subjetividade dos trabalhadores 

e questiona: 

Esse debate permanece atravessado por indefinições. Pergunta-se até que ponto essas 

transformações, na verdade, não aprisionam a subjetividade do trabalhador às 

necessidades de reprodução do capital, diante de relações de trabalho renovadas em sua 

forma, mas conservadas em seu conteúdo, configuradas como um neofordismo (Ramos, 

2006, p.38-39). 

 

A subjetividade torna-se um elemento a ser trabalhado na escola quando se pode 

enquadrá-la e subordiná-la às necessidades da produção. A dimensão humana, também 

tão ressaltada nos PCN, é reduzida à condição de instrumento, tal como demonstra Silva 

(2007): 

Assim se constitui, pois, a aporia a que se referem Adorno e Horkheimer: a 

emancipação se converte em submissão, na medida em que o progresso da razão 

instrumental coincide com a regressão do humano à categoria de coisa (p.28). 



                                                                                                                                                                            

 

 

A partir das questões apontadas neste artigo, penso que devo realizar a pergunta 

omitida desde o início: nesse contexto, qual a contribuição que a psicologia pode dar à 

formação do educando do ensino médio? Penso que a psicologia pode tanto revelar sua 

vocação instrumental e técnica, mantenedora do status quo, como pode também 

desenvolver seu potencial crítico e contribuir para denunciar o uso político e ideológico 

que é feito de seus conhecimentos. Agora, resta a nós nos posicionarmos. 
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RESUMO 

O presente estudo pretende abrir espaços para algumas reflexões sobre o 

fracasso escolar dentro de um contexto de violência escolar. Na literatura 

brasileira não existe um consenso sobre o conceito de violência, no entanto, 

Abramovay e Rua(2002) in UNESCO (2003) coloca que há um ponto de 

consenso básico entre a literatura especializada,que consiste em que “ todo e 

qualquer ato de agressão – física – moral ou institucional – dirigido contra a 

integridade de um ou vários indivíduos ou grupos é considerado um ato de 

violência”. Dentro desse contexto temos os fatores endógenos e exógenos, que 

contribuem para a manifestação da violência. No caso deste estudo, vamos 

priorizar os fatores internos ao cotidiano escolar, tais como: o conteúdo 

programático das escolas em sua maioria apresenta-se desvinculados da 

realidade dos alunos e da aplicabilidade destes no contexto social; falta de 

respeito e credibilidade por parte dos professores em relação aos alunos e vice-

versa e aulas desmotivadas, entre outras.  Em nossas pesquisas, esses fatores, 

entre outros, vem se tornando  relevantes para que o aluno deixe de conhecer a 

real importância da escola e em contra partida, os professores acreditando nesses 

alunos como cidadãs em potencial.   

 Palavra chaves: fracasso escolar, violência escolar, educação 

INTRODUÇÃO 
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               É recente na literatura brasileira a questão da violência em geral e, 

especificamente, da violência escolar. Surgiu na década de 1990, por iniciativa da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO – 

que, cônscia da gravidade da  situação, elaborou alguns projetos, a exemplo do “Mapa 

da Violência III: Os Jovens do Brasil” e do estudo “Violência nas Escolas”.  Este último 

motivou pesquisas de âmbito nacional e local, abrindo novas possibilidades de trabalho.  

           È importante considerar que, conforme dados da UNESCO, os jovens brasileiros, 

principalmente os de idade entre 15 e 24 anos, constituem a faixa populacional mais 

exposta à violência, seja como vítimas seja como agentes. Em termos de mortes 

causadas por fatores externos (homicídios, acidentes de trânsito e suicídios), os dados 

quantitativos correspondentes a essa faixa etária são tão elevados que colocam os 

índices brasileiros na terceira posição entre os mais altos do mundo (UNESCO, 2003, p. 

01). 

               Tomando como suporte as informações e notícias veiculadas pela mídia, por 

documentos oficiais do Ministério da Educação e do Desporto, por trabalhos científicos 

e análises da realidade, identificamos sérios problemas relacionados ao 

desenvolvimento educacional do País e algumas vergonhas nacionais no que se refere 

aos nossos jovens e crianças. Podemos citar algumas: o uso e abuso do trabalho infantil, 

que atualmente abrange cerca de 5,5 milhões de crianças, dos quais 2,5 milhões estão 

totalmente fora da escola; a exploração sexual de crianças e adolescentes; altos índices 

de reprovação e baixa escolaridade; evasão escolar no Ensino Médio (BRASIL, p. 6. 

mimeo, s.d). 

                  Exatamente porque os problemas são sérios, a literatura sobre violência não é 

consensual, o que, por si só, demonstra a necessidade de pesquisas nesse campo. O 

termo possui significados múltiplos. Dizem a Unesco (2003) e Kosonski (2003) que a 

violência é multifacetada; Chaui (1996), que a violência possui inúmeros significados; 
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Abramovay (2002), que nenhum conceito chega a ser consensual entre os 

pesquisadores.  

                 A literatura brasileira associa os atos violentos a dois grandes tipos de fatores, 

a saber, fatores externos e fatores internos, os quais também servem para explicar a 

violência nas escolas, já que esta instituição espelha as condições sociais em que está 

inserida. Situada muitas vezes em meio à violência, agregada ao contexto social, a 

escola reflete as tensões e os conflitos dos grupos à sua volta e dentro dela, os quais 

fazem parte da rotina do cotidiano escolar (WERTBEIN, 2003 p.8).                

Além dos pesquisadores da Unesco (2003), outros autores - como 

Foucault(1977), Morin(1981), Wieviorka(1997), Chauí(1986), Kosonski(2003), 

Adorno(2002), Nagel (2008), Aquino(1998) e Minayo(1999) - apresentam como fatores 

externos a exclusão social, racial e de gênero, o tráfico de drogas, a desestruturação 

familiar, o crescimento de grupos e gangues, a pobreza, os meios de comunicação de 

massa, o consumismo, o individualismo, a modernidade, a desigualdade social, os 

baixos salários, o analfabetismo, o desemprego, a pós-modernidade, a exclusão social, 

etc. 

                 Os fatores endógenos ou internos vinculam-se à própria instituição escolar. 

Como afirmam Silva (2005), Sposito(1998), Hayden e Blaya (2001) e Facci(2003), o 

conteúdo programático da maioria das escolas apresenta-se desvinculado da realidade, 

sendo quase inaplicável no contexto social. O mesmo se pode afirmar do sistema de 

normas e regulamentos e dos projetos político-pedagógicos. A falta de respeito dos 

professores para com os alunos e vice-versa, as lacunas na formação de professores, a 

baixa qualidade de ensino e aulas desmotivadas são outros tantos fatores internos que 

podem estar relacionados à violência escolar levando o aluno ao fracasso escolar.     

                Assinalamos, também, que a preocupação com a violência se irradia no 

âmbito da saúde. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (1993), a violência, 

pelo número de vítimas e a magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz, 
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adquiriu um caráter endêmico e em muitos países se converteu num problema de saúde 

pública. O setor de saúde “constitui a encruzilhada para onde convergem todos os 

corolários da violência pela pressão que exerce em vítimas sobre os serviços de 

urgência”.  

                 Nos setores jurídicos, pela ótica do Direito Penal, observa-se preocupação 

semelhante. Chispino e Chispino (2008, p. 01) discutem o fenômeno chamado 

judicialização das relações escolares, caracterizando-a “pela ação da justiça no universo 

da escola”, o que resulta nas mais variadas condenações. Eles procuram mostrar “que os 

atores principais da educação não estão sabendo lidar com todas as variáveis que 

caracterizam as relações escolares”. Consideram que o Novo Código Civil, O Estatuto da 

Criança e do Adolescente, assim como O Código de Defesa do Consumidor e os Direitos 

Humanos, não têm sido objeto de estudo por parte dos educadores. Concluem que a 

escola “precisa ser percebida como um sinal de que as decisões em educação estão 

fugindo de seus atores principais “ (p.12).  

           Os índices de violência social e escolar, a preocupação dos organismos 

internacionais, a ausência de consenso na literatura sobre o assunto e as evidências de 

que o universo escolar pouco tem contribuído para diminuir esses índices nos induzem à 

adoção de um marco conceitual sobre a violência e a violência escolar, de forma a 

delinearmos nossas indagações.  

            Podemos iniciar com o conceito de violência da Unesco encontrado in Ortega 

(2002, p.81), segundo o qual a violência é uma “intervenção física de um indivíduo ou 

grupo contra a integridade de outro(s) e também contra si mesmo – abrangendo desde 

suicídios, espancamentos de vários tipos, roubos, assaltos e homicídios até a violência 

no trânsito, disfarçada sob a denominação de „acidente‟, além das diversas formas de 

agressão sexual. Compreendem-se igualmente as formas de violência verbal, simbólica 

e institucional”. Nessa mesma linha de raciocínio, encontramos em Abramovay e Rua 

(2002) in UNESCO (2003) a ideia de que há um ponto de consenso básico na literatura 
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especializada: “que todo e qualquer ato de agressão – física, moral ou institucional – 

dirigido contra a integridade de um ou vários indivíduos ou grupos é considerado um 

ato de violência”.  

            Direcionamo-nos para a conclusão de que o conceito de violência deve ser 

orientado por diversas disciplinas, com base nas quais ela pode ser interpretada e 

interligada em suas várias faces, como um fenômeno psicossocial multifacetado. 

            É inegável que o progresso científico e tecnológico, que gera mudanças 

econômicas, políticas, demográficas e sociais, não tem proporcionado harmonia e bem-

estar a todos os homens. Suas inovações, ao mesmo tempo em que colocam 

possibilidades sem precedentes para o ser humano em termos de autorrealização, 

ameaçam acirrar os conflitos étnicos, raciais, migratórios, afetivos, psicológicos e 

sociais.  

   Nos textos de Pain (2009b), Wieviorka(1997), Unesco (2003), Silva(2005), 

entre outros, a abertura das fronteiras e dos capitais, ocorrida especialmente no final do 

século XX e começo do século XXI, ocasionou rápidas mudanças no meio econômico, 

científico, tecnológico e sociocultural, desencadeando uma crise de valores humanos, 

éticos e morais cujas consequências - muitas delas irreversíveis e indesejáveis para a 

convivência humana – não permitem a construção de uma sociedade mais justa e 

responsável. PAIN (2009b) afirma que vivemos em sociedades do paradoxo, “nas quais 

se prescrevem as condutas [...] privilegiam-se certos comportamentos, declarados 

corretos sem que sua prática ou a valorização social dela decorrente sejam ressaltadas. 

Ao contrário, sancionam-se as falhas ou a ausência de sucesso. O fracasso é um erro de 

seleção de pessoal”.  

                  Nesse sentido, é comum o aparecimento de tensões, agressividade e 

violência em diferentes setores sociais, como é o caso da escola, apontada como 

responsável pela formação de cidadãos e indivíduos atuantes no seu meio. PAIN ( 

2009b ) defende em seus escritos que, “a grosso modo, é esse todo o problema da escola 
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atual, o problema das instituições, da presidência política moderna: pode-se prometer 

tudo, sem nada ter; pode-se literalmente fingir que se tem tudo, e isso basta”. 

Segundo SOUZA (1997), TESSARO(2001) e PAIN (2009b), as estatísticas 

revelam que, em termos mundiais, a maioria das crianças  tem acesso à escola.  É 

evidente que as portas já se abriram para quase todas, mas infelizmente não se pode 

afirmar o mesmo da qualidade educativa. Assim, muitas crianças brasileiras, embora 

tenham acesso à escola, não obtêm o aprendizado acadêmico. Essa falta de qualidade de 

ensino nos leva a refletir sobre a escola que se insere nessa sociedade atual a qual leva 

os alunos a se fazerem a seguinte pergunta: “ é preciso ou não ir à escola para ser bem-

sucedido? Quem nunca ouviu essa frase, proclamada insistentemente? Não obstante, a 

escola e uma parte de seus professores, responsáveis pela condenação surda de jovens 

„promovidos à exclusão‟, preferem fechar as portas e meditar entre intelectuais bem-

educados e deixar de questionar a realidade fora dos muros escolares. 

Buscamos amenizar a exclusão e o fracasso escolar, que, segundo Souza (1997), 

Tessaro (2005) e outros autores, são fatos incontestáveis, mas isso não é suficiente. 

PAIN (2009b) salienta que, nas sociedades paradoxais, “não se dá mais tempo ao 

tempo. Ensina-se por ensinar. Educa-se por educar [...] Pensa-se, com isso, em 

racionalizar a educação, indexando-a pela economia, mas se esquece que a inteligência 

e o pensamento têm um jeito particular de progresso e avanço que depende tanto das 

subjetividades quanto das condições nas quais elas são exercidas”. 

Segundo Tessaro (2001), o mais preocupante é que as causas do fracasso escolar 

quase sempre são atribuídas à criança e à família, razão pela qual ainda predominam 

práticas psicologizantes e medicalizantes. Segundo Machado e Souza (1997), foi a partir 

da década de 80 do século XX, com PATTO (1987), que as pesquisas passaram a 

questionar a concepção de que o aluno não é o único responsável pelo fracasso escolar. 

Começaram a chamar a atenção outros aspectos, como a má qualidade do ensino e a 

presença, nas práticas escolares, de estereótipos e preconceito em relação à criança 

pobre. Apesar dessas iniciativas, depois de mais de duas décadas as pesquisas 
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continuam demonstrando que as explicações do fracasso escolar permanecem centradas 

no aluno, sendo ele responsabilizado pelos problemas de escolarização. 

Por outro lado, conforme PAIN, a cada dia somos convencidos da ideia de que é 

necessário ajustar os comportamentos para ser bem-sucedido. Certos alunos (como, 

aliás, seus pais) não entendem por que, mesmo sendo pontuais, dispondo do material 

escolar e sendo motivados e atentos às aulas, não conseguem aprender o esperado ou 

aprendem mal. A aprendizagem não vem ao encontro de seu desejo. Agredidos, revidam 

com a agressão, o que alimenta suas hipóteses sobre o resultado escolar: o problema é a 

escola, que não é boa, ou o professor, que ensina mal. Os pais lutam para matricular 

seus filhos nas boas escolas, onde se encontram, certamente, as elites docentes. 

Concordamos com autores como Vygotski (1991), Duarte(1996), Facci (2003), 

Oury(1998), Saviani (1995) e Pain (1992), que consideram a instituição escolar como o 

lugar mais apropriado para o ensino, aprendizagem e desenvolvimento do aluno. 

Compete a essa instituição, na figura do educador/professor, ensinar à criança aquilo 

que ela ainda não sabe mas já tem condições de aprender com auxilio de outro.   

 PAIN (2009b) vai um pouco além, ao declarar, com muita propriedade, que a 

escola é um espaço apropriado para fazer com que 

. 

os malefícios da globalização voltem-se contra ela própria. O que nos 

impede de usar os jogos de papéis, de papéis múltiplos, nos espaços da 

sala de aula e da escola, de fazer emergirem, dessa forma, 

responsabilizações contextualizadas? O que nos impede[...] bem 

jovens de ajudar os grupos de jovens motivados a assumirem papéis 

em coletividade, nas pesquisas, nos projetos sociais, a fim de proteger 

a reflexão, a fim de adquirir conhecimento para o bem comum, para o 

bem dos outros? O ensino mútuo e o sistema de tutoria têm sido 

bem sucedidos nesses objetivos. O que nos impede de trabalhar 

sobre a desconstrução das grifes, a problemática da ecologia e da 

economia equitativas? O que nos impede de desconstruir o mercado 

do automóvel, da televisão? Há muito tempo que professores que 

praticam e mostram como são fomentados os jornais impressos e 
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audiovisuais. Pode-se, desse modo, estudar as relações, por uma 

pedagogia dos pequenos grupos, que na escola e no entorno da escola 

produzirá encontros, efeitos, influências, sob a tutela dos adultos que 

servem como referências [...] de outra forma, como escapar aos grupos 

de crianças delinqüentes e aos meninos-soldados, essas crianças sem 

pais e sem lei, forjadas na falha adulta? Podem ser criadas alternativas 

à concorrência, tudo ao inventar jogos sem ganhadores nem 

perdedores. Será que o professor que se encontra na contracultura é 

um outro professor? Não, ele não faz senão o seu ofício, aquilo para 

que foi designado como dono de um saber que promove o saber dos 

outros. Ele é professor de socialização, tutor do pensamento crítico. O 

mais problemático são as mídias. Sabe-se bem, graças aos estudos das 

psicopatologias norte-americanas, ao longo de vinte anos de pesquisa 

sobre a psicopatologia social e dos psicopatas propriamente ditos, 

produzidos em série por nossos sistemas globalizados, violentos, em 

nossos laboratórios sociais. Sabe-se, igualmente, a que ponto a 

televisão tem um papel determinante de suscitar, reforçar, encorajar a 

violência. Há, pois, todo um trabalho a fazer. Precisamos de outros 

“jornais” nas escolas, ou melhor ainda: de outras mídias, de 

contramídias nos liceus, nas escolas, nos bairros. 

          

         No contexto de globalização, em que se dissemina a violência, deparamo-nos 

constantemente com questões de ordem teórica e prática, as quais se transformam em 

preocupações, orientações psicológicas e pedagógicas e em queixas a respeito da 

violência escolar por parte de equipes pedagógica e de professores que vivenciam em 

seu cotidiano queixas sobre a violência. Tais queixas abrangem várias dimensões, 

podendo ser de ordem  física, moral, estrutural, simbólica, verbal, de roubo, de assédio, 

de bulling, ameaças, brincadeiras de mau gosto, indisciplina, falta de respeito, agressões 

morais e físicas entre si e aos professores, depredação dos bens públicos, entre outras.   

         Motivada por esses problemas, gostaríamos de exemplificar esses 

questionamentos por meio de resultados de uma  pesquisa realizada no ano de  2006 em 

uma escola pública do Estado do Paraná cujos alunos eram filhos de pescadores e de 

pedreiros que moravam em ilhas e nos surpreenderam com suas expectativas quanto à 

ascensão social pela via escolar. Com base em entrevistas destinadas a avaliar a 
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natureza das queixas quanto à indisciplina, falta de interesse e motivação dos alunos e 

professores, da equipe pedagógica e dos alunos não coincidiam, com as perspectivas 

dos mesmos, ou seja, os professores relatam que os alunos não apresentam interesse 

pelo estudo, pela escola e seu futuro. Nas representações sociais dos alunos pela escola, 

encontramos, relatos que identificam conceitos em: aprender, decidir o futuro, ter um 

emprego e trabalhar, assim como um futuro melhor, apontam-nos para uma consciência 

escolar. Estas expectativas, no entanto, não correspondem à realidade apresentada  nas 

pesquisas em 16 de janeiro de 2008, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),  em que a 

evasão e o analfabetismo imperam no Brasil , onde a  baixa escolaridade brasileira 

atinge mais da metade dos eleitores e chega a 70% na região Nordeste do país, relativas 

ao ano de 2007.  Segundo o TSE, um pouco mais da metade, 51,5%, dos 127,4 milhões 

de eleitores brasileiros aptos a votar até o final de 2007, não conseguiu completar o 

primeiro grau ou apenas lê e escreve. A partir destas informações, podemos afirmar 

então que existe um tipo de violência neste contexto que é simbólica, que é estrutural, 

que foge dos muros das escolas porque, neste caso, as escolas estão de muros fechados 

para a periferia.     

            Queremos também, ilustrar, com alguns depoimentos de professores, situações 

de sala de aula abordadas na disciplina de Psicologia da Educação no Curso de 

Formação de Professores, os quais relatam e confirmam o pouco investimento do 

professor na disciplina de Psicologia. 

 

A prova de Psicologia é simples, eu quero que vocês escrevam 

opiniões próprias e experiências individuais [...] A hereditariedade é, 

por exemplo: se a mãe é desnutrida, o bebê será fraquinho [...] cada 

um traz exemplo do seu dia-a-dia e a Psicologia é nosso dia-a-dia [...] 

a apresentação dos trabalhos realizados pelas alunos, de maneira certa 

ou errada é muito importante, pois, como professora, estou 

preparando-as psicologicamente para dar aulas (SILVA, 1995, p. 75-

78). 

 

 

                As afirmações acima evidenciam situações do senso comum apresentadas 

como “verdades”, totalmente descontextualizadas da ciência psicológica e pedagógica. 
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Em sua maioria, explica SILVA (1995), as reflexões não ultrapassam o sensitivo, 

crendices populares, queixas do que ocorre no ambiente doméstico, experiências do 

cotidiano, ausência de habilidades e de conhecimentos tanto dos conteúdos ministrados 

quanto da preparação de pessoas para atuarem em sala de aula. 

           Tais evidências nos informam que a decadência educacional brasileira, em 

princípio, é feita  por assumir o senso comum no ato de ensinar e aprender. A realidade 

vigente significa, ainda, pensar que educação é vocação, deixando de preparar as 

pessoas para a cidadania, por meio do ensino vinculado à profissão.  

Segundo Facci (2007) o professor tem deixado de investir em sua formação na 

utilização de conteúdos científicos que colaboram para o seu conhecimento e trabalho 

docente, pois: 

(...) se não realiza um constante processo de estudo das teorias 

pedagógicas e dos avanços produzidos pelas várias ciências, ele 

poderá ter muita dificuldade de trabalhar com os conceitos 

científicos, assim como encontrará grande dificuldade de fazer de seu 

trabalho docente uma atividade que se diferencie daquelas atividades 

nas quais os alunos se defrontam no cotidiano escolar (p.152).  

 

      Neste sentido, o fracasso escolar pode iniciar-se dentro das salas de aula e 

prevalecer por todo um contexto social, tornando-se os índices de analfabetismo cada 

vez maior.    

 

CONCLUSÃO 

     Diante das questões expostas neste trabalho, questionamos: qual o fundamento de 

um ensino em que os alunos desvalorizam a ação docente, agridem os professores, 

tornam-se agressivos e intolerantes com a escola, mostram-se indisciplinados e, muitas 

vezes, não respeitam seu próprio habitat? O que estará acontecendo com os alunos, 

professores e a própria escola quando alunos que fazem o curso de formação de 

professores afirmam: “Só estou fazendo o curso para sair de casa, não quero ser 

professora”? Que pensamento pedagógico estará permeando estas ações?  Onde estará o 

fracasso? Em que estará o fracasso? Quem fracassou? 
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        Queremos, neste contexto, darmos relevância  em nossas reflexões “ao corpo e a 

alma” de uma Instituição Escolar ( desde alunos, professores, funcionários ( técnicos e 

pedagógicos),conteúdo programático, metodologia, pais, comunidade, contexto cultural, 

econômico e social), onde vários benefícios podem derivar da compreensão dos motivos 

da violência escolar,os quais podem auxiliar nos estudos sobre o fracasso escolar. Onde, 

sair do paradigma individual para o social, pode nos levar a outra forma de pensar a 

violência. 

       E por fim, o olhar crítico que o psicólogo precisa lançar sobre a queixa escolar nos 

auxiliar a repensar sobre como intervir e “desvelar os processos de escolarização que 

produziram essa criança que tem na apatia uma forma de comunicação, ou na 

agressividade a sua maneira de se defender de práticas pedagógicas produzidas numa 

escola cujas relações são atravessadas por preconceitos e estereótipos em relação à 

criança pobre e sua família” (SOUZA, 1997,p.127). 
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DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO: 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA CONTEMPORANIEDADE 

 

Sérgio de Oliveira Santos
1
 

 (Unesp - Unimep)                                                                                                 
spsico@pop.com.br 

 

RESUMO: 

Nossa produção tem por base que o ser humano não é algo estanque e definitivo, 

podendo ser moldado e (re)inventado junto de suas formas de conhecer, experenciar e 

pensar(-se) no mundo. Tais formas são regidas por valores que se materializam em 

economias, instituições e políticas sociais ao longo da história. História que, tomada na 

perspectiva efetiva trazida por Foucault, vai de encontro à estabilidade, às crenças nas 

constâncias e processualidades contínuas, imutáveis e sagradas desenvolvidas pelo ser 

humano ao longo dos tempos. Nada no homem – nem mesmo seu corpo – é bastante 

fixo para compreender outros homens e se reconhecer neles dizia o francês.  Por esse 

viés, e através do conceito de vida em Nietzsche – que se apresenta como conservação e 

superação, grosso modo, entendemos que o que se produziu da Modernidade à 

Contemporaneidade em nome da vida – aqui se toma as revoluções, declarações e 

formas de produção de bens e do próprio ser humano – nada mais foi que um engodo 

para subjugá-la. Isto resta claro na degradante e vulnerável experiência de vida humana 

e planetária nos dias atuais. Somente uma educação que esteja para além do bem e do 

mal poderá engendrar na sociedade ocidental contemporânea perspectivas de valor que 

dêm conta de ser palco/movimento para o surgimento de um ser humano ético ao invés 

de moral, que não desperdice a experiência de estar vivo, podendo assim contribuir para 

a eficiência e a efetividade dos direitos humanos e, conseqüentemente, para a 

                                                           
1
 Sérgio de Oliveira Santos é graduado e licenciado em Psicologia pela Universidade Metodista de 

Piracicaba/SP. Atua como psicólogo clínico na cidade de Piracicaba – SP, é mestrando em Direito pela 

Universidade Metodista de Piracicaba/SP e mestrando em Educação pela Universidade Estadual Paulista 

– campus Rio Claro/SP. 

mailto:spsico@pop.com.br


 

ISSN 1981-2566 

 

constituição de discursos (psicológicos, pedagógicos etc.) voltados muito mais para as 

liberdades, igualdades e fraternidades... 

 

PALAVRAS-CHAVES: 

Vida; Psicologia; Educação; Direito; Direitos Humanos; Efetividade; Contemporaneidade. 

 

INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

O homem é um rio turvo. É preciso ser um mar 

para, sem se toldar, receber um rio turvo.  

Nietzsche 

Certa vez expressou o poeta Fernando Pessoa que sentia haver entre ele e o 

mundo uma névoa que o impedia de ver as coisas como elas são. O presente artigo 

deriva de um intenso exercício pessoal e profissional que transita por campos diversos 

de conhecimentos a fim de minimizar um pouco a opacidade que há nos caminhos de 

quem procura viver a experiência de estar vivo. Entre dor, esperança, paixão e solidão 

deitam-se nestas páginas inquietações e percepções, nada exatas, oriundas de um 

mestrado em Educação junto do qual trabalha-se a questão de Uma educação para além 

do bem e do mal – o limiar da experiência educativa de um móbile solto no furacão; e 

outro mestrado na área do Direito que tem como tema A (im)possibilidade dos direitos 

humanos em Nietzsche – a demolição do homem, da verdade, da justiça, da liberdade... 

pela vida. Soma-se a estes empreendimentos acadêmicos a experiência clínica que 

procurar abrir espaço para que as pessoas possam ser o que são e/ou expressar sem 

receio ou pudor o que pensam e sentem que são. 

De certa forma, depois de mais de 25 anos na escola um corpo dói, pois fez 

todas as lições de casa para assimilar a cultura do mundo e do tempo em que nasceu. 
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Esse corpo também ri porque muito aprendeu, mas gargalha porque desaprendeu e/ou 

reconfigurou o que aprendera. Com isso sabe-se livre de muitos grilhões da razão 

humana. Contudo, a questão que mais o incomoda não é do quê se libertou, mas sim, 

para quê se libertou? Se a vida é infinita e incapturável em sua plenitude, encontrar um 

sentido para ela não basta. Será apenas mais um sentido, mais um mundo ou uma outra 

realidade entre tantas.  

Esse corpo sabe-se que é apenas mais uma manifestação da vida e por isso dança 

sua cosmológica canção. Mas por que seus semelhantes estão imóveis? Por que não 

conseguem ouvir a música? Suspeita-se que nem todos os seres humanos têm a vida 

como sua principal perspectiva avaliativa. Para muitos, o próprio ser humano foi e é o 

maior valor de todos, a maior expressão da vida e, por isso, colocou-se, assim como ao 

seu tempo, como o cume da vida – o homem como o valor dos valores. A partir de tal 

perspectiva o homem procurou conservar-se e por esse motivo desvencilhou-se da 

natureza ou, mais especificamente, da vida, tendo em vista que esta manifesta suas 

possibilidades não apenas junto do movimento de conservação, mas também junto ao de 

superação. Traçar algumas considerações acerca da Educação e dos Direitos Humanos 

como (im)possibilidades de manifestação da vida faz-se o objetivo do presente trabalho.   

 

RABISCOS ACERCA DO SER HUMANO E DO DIREITO 

O ser humano não é algo estanque e definitivo, podendo ser moldado e 

(re)inventado junto de suas formas de conhecer, experenciar e pensar(-se). Tais formas 

são regidas por valores que se materializam em economias, instituições e políticas 

sociais ao longo da história. História que, tomada na perspectiva efetiva
2
 trazida por 

                                                           
2
 Foucault contrapõe um conceito de  história tido por história efetiva à um ponto de vista supra-histórico 

em que um ser humano soberano dirige-se ao passado a fim de restringir a multiplicidade do tempo e dos 

fatos a ponto de tomá-los sobre si mesmo e para si mesmo como um encadeamento lógico de 

reconhecimento e reconciliação, permitindo-lhe elencar valores e verdades que objetivam julgar a 
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Foucault, vai de encontro à estabilidade, às crenças nas constâncias e processualidades 

contínuas, imutáveis e sagradas desenvolvidas pelo ser humano ao longo dos tempos. 

Nada no homem – nem mesmo seu corpo – é bastante fixo para compreender outros 

homens e se reconhecer neles
3
.  

Tudo está em movimento para despedaçar as possibilidades de reconhecimento 

que consolam e tutelam a condição humana na contemporaneidade que, ao nosso ver, 

inebriada pelo neoliberalismo e envolta por seus tentáculos, feitos razão instrumental 

(tecnociências), mostra-se como momento de transição, desorientação e vulnerabilidade 

frente à avalanche de discursos que povoam nosso cotidiano com a intenção de nos 

colonizar, nos disciplinar, nos trancafiar em nós mesmos limitando nosso devir, nossas 

formas de ser e estar no mundo. 

Destaca-se que a limitação do ser humano e sua experiência de estar vivo
4
 

empreendida pelas políticas neoliberais não ocorreram e não ocorrem de maneira 

explicitamente autoritária. Os ardis das biopolíticas – produção e administração da vida 

– criam uma atmosfera (estilos de vida) em que o sujeito não é apático frente ao poder 

que o subjuga, mas ao contrário, extremamente ativo. Contudo, desvinculado da própria 

vida. Por esse viés, o que se produziu da Modernidade à Contemporaneidade em nome 

da vida – aqui se toma as revoluções, declarações e formas de produção de bens e do 

próprio ser humano – nada mais foi que um engodo para subjugá-la. O Direito e, mais 

especificamente, os direitos humanos não estão aquém de tais empreendimentos. 

 Para Foucault o direito na contemporaneidade atua em dois sentidos: a criação 

de normas para restringir comportamentos e a criação da normalidade para regular e 

equilibrar a sociedade. Há, portanto, um direito normatizador e normalizador que, 

percebido através de uma perspectiva histórica tradicional – marcada pela idéia de um 

                                                                                                                                                                          
realidade – e criar outras realidades metafísicas – que sempre lhe dê a possibilidade de manter seus 

domínios. 

3
 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 24ª ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2007.  

4
 Que vai muito mais além da simples busca de um sentido para a vida. 
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contínuo progresso humano – traz uma forma capilar e sutil de poder que não mais se 

exerce nos moldes da soberania explicitamente tirânica (confisco e suplício de corpos), 

mas se arvora de outros discursos, de outras ciências, para justificar suas ações 

(disciplinarização, adestramento e configuração das subjetividades e da sociedade). De 

modo que, para bem julgar e/ou legitimar o desfecho de um julgamento, o juiz pede, 

dependendo da circunstância, a contribuição de outros peritos (discursos) como os 

psicólogos, pedagógicos, médicos, filósofos etc. 

A estratégia de poder através do confisco da vida do outro não se alterou no 

decorrer dos tempos. O que mudou foi a forma de confisco. Se antes o soberano atuava 

em favor do definhamento da vida (suplício), hoje as biopolíticas potencializam a vida 

(força de produção). Mata-se em nome da vida, pois um determinado sujeito, população 

ou país pode representar uma ameaça para esta. Há que se entrar em uma curva de 

normalidade para que a saúde, o futuro da espécie não entre em risco. Assim, vimos a 

valorização da vida causar guerras terrivelmente sangrentas, tal como as guerras 

mundiais do século XX.  

 Foucault traz que o poder do soberano era enormemente maior em relação ao do 

súdito. O primeiro se apoderava, gestava e decidia os rumos da vida (e principalmente 

da morte) do segundo como se esta lhe fosse um bem. Com o advento do Capitalismo, 

junto da majoração da força de produção do sujeito, a técnica de poder pelo suplício 

utilizada pelo soberano ou as guerras travadas em seu nome caem em desuso em favor 

de uma dinâmica de poder que visava gerir a vida em função de todos, da coletividade. 

SOBRE OS DIREITOS HUMANOS 

 Alguns autores lêem esse fato transitório como uma valorização do ser humano, 

uma valorização da vida. Contudo, a nosso ver, partilhando do entendimento de 

Foucault, não há essa transição. Não há uma humanização no sentido de bom, de 

favorecimento à vida humana ou à vida no sentido mais abrangente possível. O que 

ocorre é um aprimoramento da técnica de controle da vida. Tendo em vista que os 
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suplícios, como espetáculo em praça pública, voltavam-se muitas vezes contra o intento 

do soberano de manter o controle. A disciplina dos corpos, por sua vez, nos moldes 

capitalistas, é um suplício sutil e sob a anuência do supliciado. 

 A questão dos direitos humanos surge através dos embates de força entre reis e 

súditos. Estes últimos operando em defesa da manutenção das tradições (direitos 

imemoriais) ou do reconhecimento de direitos alicerçados na natureza humana (direitos 

naturais). Contudo, esse litígio é anterior ao século XIII, ocasião da assinatura da 

Grande Carta das Liberdades. Como expõe Everaldo Tadeu Quilici Gonzales
5
, na 

tragédia grega Antígona, de Sófocles, a personagem de mesmo nome da peça entra em 

embate com o rei Creonte – tirano que a impede de enterrar o corpo de seu irmão 

Polinice – alegando que o direito à sepultura é um direito natural de todo ser humano e 

por isso está acima de qualquer decreto, de qualquer governante. 

Diante de diversas manifestações a respeito de declarações dos direitos humanos 

que remontam à América na ainda colônia de Virgínia em 1776, passando pela 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, pela Revolução Russa de 

1917, pela Constituição de Weimar em 1919 até finalmente chegar à Declaração 

Universal dos Direitos do Homem aprovada na Assembléia Geral das Nações Unidas 

em 1948, é claramente perceptível a menção a uma natureza humana presumida a partir 

de uma racionalidade moral. Racionalidade esta, que deu ensejo ao que Foucault 

chamou de poder pastoral, um poder que, nos moldes do cristianismo, aonde o cristão 

confessava seus pecados e entregava sua subjetividade ao padre, o partícipe da 

sociedade entregaria sua subjetividade – seu modo de ser e estar no mundo – ao Estado. 

 Da mesma forma, é possível notar que nessas manifestações dos direitos 

humanos se presumiu que tais declarações atingiriam indistintamente todas as pessoas 

de uma dada sociedade ou mesmo iria contemplar toda humanidade. O que não ocorreu. 

Haja vista a recente invasão do Iraque pelos Estados Unidos da América – a guerra 

                                                           
5
 GONZALES, E.T.Q. 2005, p. 22. 
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contra o terror –, os conflitos no oriente médio e os sem teto, os sem casa, os sem 

educação, os sem comida, os sem saúde, os nadas descritos por Eduardo Galeano a 

respeito dos povos latinos americanos.     

 Norberto Bobbio, autor da obra A era dos Direitos, afirma que os direitos 

humanos não se consolidam porque trata-se de um direito fraco, pois não conta com um 

mecanismo de sanção internacional – sanção institucionalizada – a fim de coibir e punir 

aqueles que os infligem. Esta consideração é a faceta normativista do pensamento 

bobbiano de inspiração neopositivista kantiana que, por outro lado, possui uma faceta 

historicista inspirada em Hegel e Marx em que se afirma que os direitos humanos se 

constituem e se legitimam no decorrer da História e por assim serem, apresentam-se de 

maneiras e formas variáveis nos tempos e sociedades, o que impossibilita que estes 

possuam fundamentos absolutos.  

 Para Bobbio os direitos humanos dão ensejo a uma atmosfera desarmoniosa de 

direitos e deveres, pois suas realizações integrais são simultaneamente impossíveis. São 

conflituosos processos de anulação. Como ilustração, o italiano expressa a experiência 

socialista que priorizava a igualdade entre os homens à custa da liberdade destes e a 

experiência capitalista, que atua em prol da liberdade, mas à custa da produção de 

desigualdades abismais. Contudo, para o autor, tais querelas não merecem a devida 

importância, tendo em vista que os direitos humanos são consagrados como o objeto de 

uma norma fixada em uma Carta de grande consenso como a Declaração Universal da 

Pessoa Humana. 

 No último capítulo de sua obra Estudos de filosofia e história do direito
6
 

Gonzalez expressa, sem desconsiderar a importância do pensamento de Bobbio na 

constituição do raciocínio jurídico/filosófico contemporâneo, que a articulação do 

historicismo e do normativismo feita pelo italiano trouxe certa fragilidade para sua 

teoria jurídica, pois tentam conciliar fenômenos incompatíveis, no caso, a legitimidade 
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 GONZALEZ, E.T.Q. Estudos de filosofia e história do direito. 1ª ed. Rio Claro: Obra Prima Ltda. 2005. 
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multifacetada da experiência humana que se fundamenta em percepções diversas acerca 

da realidade e a norma que, por vezes, legalista e autoritária, nem sempre conta com a 

participação da população em sua elaboração
7
.   

 Gonzalez concorda, em parte, com o apontamento bobbiano sobre a 

impossibilidade de se fundamentar os direitos humanos, pois históricos e variáveis. 

Afinal, em cada época da história humana houve fundamentos diferentes para os 

mesmos. Mas, recorrendo a Kant, afirma que inerente à condição humana há um direito 

que atravessa todas as manifestações éticas e culturais da experiência humana que é a 

busca pela liberdade
8
. E mesmo quando o homem buscou a igualdade, era no fundo a 

liberdade que buscava, ainda que sob outra roupagem, pois que a igualdade pressupõe 

que um homem não tenha mais liberdade que o outro
9
.     

 A questão da liberdade está implícita na crítica que Gonzalez tece à 

caracterização antinômica dos direitos humanos feita por Norberto Bobbio, porquanto 

que a questão ética na concepção jurídica do italiano mostra-se como um aspecto 

secundário. Diz Gonzalez que uma ordem jurídica que busca um fim ético bem definido 

constrói necessariamente uma escala de valores que elimina naturalmente a antinomia 

supostamente existente entre os direitos do homem
10

. 

 No que tange à eficácia e efetividade dos direitos humanos, os dois autores, sob 

os quais nos debruçamos agora, concordam que tais questões estão aquém de uma 

ordem jurídico-filosófica por guardarem estreita relação com as posturas dos partícipes 

da sociedade que, nas palavras de Bobbio, desafiam até mesmo a Constituição mais 

evoluída e põe em crise até mesmo o mais perfeito mecanismo de garantia jurídica
11

. 

                                                           
7
 Idem. pp. 131-132. 

8
 Idem. p. 132. 

9
 Ibdem. 

10
 Idem. p. 133. 

11
 BOBBIO, N. apud Gonzalez, 2005. p. 131.  
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Contudo, divergem sob as maneiras de se efetivar tais direitos. Para Bobbio, o principal 

meio para a efetivação dos direitos humanos é o estabelecimento de uma ordem jurídica 

internacional que esteja acima dos Estados a fim de garantir os direitos prescritos em 

Carta. Em Gonzalez, a efetivação dar-se-ia através de manifestações éticas e estéticas 

que fariam circular no todo social os valores eleitos e voltados para o bom 

desenvolvimento da sociedade. 

           Particularmente tem-se que os dois autores contribuem sobremaneira para a 

apreensão dos direitos humanos na contemporaneidade. Porém, ao nosso ver, há em 

ambas considerações que precisam ser mais bem refinadas, pois demonstram certo grau 

de instabilidade e deflagram contradições que nos são extremamente importantes para 

podermos pensar a problemática do presente trabalho. 

 É justo destacar, que se parte do entendimento que ao nos debruçarmos sobre as 

questões trazidas por tais autores, essas perdem o caráter de serem exclusivamente deles 

e passam a ser nossas questões. Pouco importando, dessa maneira, se tais autores as 

colocaram e as responderam de forma satisfatória. Tão importantes quanto seus 

conteúdos é o movimento a que nos remetem tais contribuições.   

 Por esse modo, quando Gonzalez busca em Kant sua chave de leitura – o direito 

à liberdade como o único direito inato do homem – para estabelecer o fundamento 

primeiro dos direitos humanos e a partir dele tecer suas críticas ao pensamento de 

Bobbio, participa da fragilidade do pensamento kantiano na contemporaneidade, que é 

tomar a razão humana como princípio para eleição de uma escala de valores que podem 

ser tidos como bons para uma ética da humanidade ou mesmo servir de fundamento 

para o Direito.  

 Kant escreve no espírito do seu tempo, ou seja, a Modernidade. Diante das 

contribuições de Tércio Sampaio Ferraz Jr. vê-se que o tipo de homem característico 

daquele (deste) tempo era (é) o homo faber que, ao reduzir o direito à norma (o jus a 
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lex) imprime às experiências humanas
12

 e às experiências jurídicas
13

 o caráter de 

relações pragmáticas de troca em que tudo é um meio para um determinado fim. O valor 

das coisas e das pessoas é estabelecido pela finalidade a que se prestam e não pelo que 

são. Nesse sentido, como já destacado, há uma degradação das experiências humana e 

jurídica do e no mundo. 

 Na tentativa de encontrar uma solução para tal degradação, Kant buscou um fim 

que não fosse meio para outro fim. Nesse exercício trouxe a idéia de que o homem é um 

fim em si mesmo. Assim, o homem nunca deve ser um objeto para outro homem
14

. 

Todavia, tal proposição, além de não obter êxito, potencializou as degradantes relações 

humanas, pois sendo o homem um fim em si mesmo – o valor dos valores – o outro 

(pessoa ou coisa) tornou-se um obstáculo ou manteve seu caráter instrumental para a 

realização de um desejo, anseio ou valor humano, demasiadamente humano. 

   Fato é que historicamente, nas relações entre significante e significado, muitas 

palavras foram manipuladas e corrompidas perdendo o elo com os afetos ou afetações 

que lhes deram origem. Fato é que a palavra liberdade, que por muito poderia expressar 

o que entendemos e sentimos como o intolerável, ou mesmo, o desejo de querer estar 

vivo (de sentir a experiência de estar vivo), de tão manuseada acabou endossando a 

impunidade, a procura de respeito
15

. Por isso, como apontou Foucault, nunca se matou 

tanto em nome da vida como no século XX. Nunca se utilizou tanto o Fascismo para se 

atingir o Humanismo, para defender o futuro, a dignidade e o biotipo perfeito da espécie 

humana. Por isso temos uma bela Declaração dos direitos humanos que não se efetiva 

em seus princípios mais caros à humanidade. Assim sendo, partilhamos com Gonzalez a 

crítica a Norberto Bobbio por entendermos que não será um mecanismo supra-estatal 

                                                           
12

 Conjunto de conhecimentos históricos – pessoais e coletivos –, estímulos sensoriais, acontecimentos, 

formas de relação que atuam no ser humano em seu contato com o mundo. 

13
 No pensamento jurídico normativista de Norberto Bobbio esta experiência dá-se no momento em que 

uma norma inside sobre alguma coisa ou pessoa.   

14
 FERRAZ JUNIOR, T. S. 2007. p. 25. 

15
 Trecho da canção Tribunal de rua gravada pela banda carioca O Rappa. 
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coercitivo que dará efetividade aos direitos humanos e nem mesmo a atual Carta da 

Terra que reforça idéia da ONU como uma poderosa organização supra-estatal.  

 Nessa mesma condição está também a sacralidade e a devoção à palavra justiça 

e, em conseqüência, às suas materializações. Desde a Antigüidade, mesmo com a 

exortação de Aristóteles de que a justiça é a única virtude que não existe em uma escala 

de mais ou menos justo, a reta razão foi sempre um valor humano – tendencioso, 

manipulável, parcial – que constituiu saberes e poderes que configuraram e continuam 

influenciando a constituição do que se entende e se apreende como realidade. 

SOBRE EDUCAÇÃO 

O conhecimento não é algo unânime e estático, mas sim ocasional, contingente, 

particular e, por vezes, coletivo junto dos consensos firmados. A tradição filosófica 

ocidental desde Platão sempre caracterizou o conhecimento pelo logocentrismo, pela 

semelhança, pela adequação, pela beatitude, pela unidade
16

. Nietzsche, em texto 

intitulado Que significa conhecer?  se contrapõe a tal concepção e, em crítica direta a 

Spinoza, grande representante dessa tradição, diz que na gênese do conhecimento há 

ódio, lutas e relações de poder, manifestos através dos embates e consensos de três 

impulsos: rir, deplorar e odiar. Não há dessa maneira algo sublime nas relações entre 

aquele que intenta conhecer e o que há para ser conhecido. Há forças que querem se 

estabelecer e dominar na busca por mais potência. 

Quando Nietzsche, em Assim falou Zaratustra, começou a delinear o conceito de 

vontade de potência, tratou logo de identificá-lo com a vida em todas as suas 

manifestações orgânicas que não se restringe aos órgãos do corpo humano estendendo-

se a todos os microorganismos dispostos no planeta. Assim, para o filósofo, vida, no 

sentido mais amplo que possa se expressar, é vontade de potência que intenta firmar-se 
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frente a qualquer outra manifestação de força que se ponha como empecilho em seu 

intento. 

O princípio fundamental da obra nietzschena é o conceito de vida, que 

é sustentado por dois fatores que se interpenetram: conservação e 

aumento. Conservando-se a vida pode se expandir, aumentar. 

Contudo, é cônscia de que se atuar apenas em prol de sua conservação 

irá definhar. Portanto, é impelida a trabalhar para superar-se, para 

adquirir mais potência. Nesse sentido está sempre em movimento – 

embates, lutas, conflitos – para firmar-se frente ao seu oponente
17

. 

 

Entre os seres humanos a vontade de poder manifesta-se na configuração das 

sociedades através das instituições disciplinares. Nesse sentido, Foucault é o principal 

autor a tratar de tais sociedades de disciplina que têm como principal instrumento de 

atuação a reclusão, o confinamento de seus participes em locais como hospitais, 

fábricas, prisões, casernas e escolas. Quanto a essa última instituição citada Foucault 

questiona: 

O que é, afinal, um sistema de ensino senão a ritualização da palavra, senão 

uma qualificação e uma fixação dos papéis dos sujeitos que falam, senão a 

constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso, senão a 

distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e seus 

saberes?
18

 

 

A escola delimitada por seus muros, horários, disciplinas e conteúdos procura 

educar. A educação humana, grosso modo, é o processo relacional onde uma tal 

humanidade é criada. Articular que o que costumeiramente diz ser próprio do ser 

humano é uma criação, é negar uma origem inata dessa tal humanidade. É afirmar que o 

ser humano se constitui na relação com o outro. É dessa relação surge o que 

denominamos cultura. 
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Aquém dos muros e das degradantes relações de dominação pedagógica que 

buscam legitimidade nos discurso e na ritualização da educação – aquele que sabe 

subjuga aquele que não sabe – objetivando tirar a criança da infância e a infância da 

criança
19

, preocupando-se com a posição correta do corpo do jovem aluno, mais ainda 

que à perfeição do que ele escreve
20

, o próprio Foucault (e depois Deleuze) apontou que 

essas formas de atuação estão sendo substituídas por formas veladas de controle mais 

“sutis”, caracterizadas pela disseminação do ideário (conhecimentos, valores, bens de 

consumo) de tais sociedades de forma maciça e sem intermitência, dando margem a um 

controle sempre presente e contínuo em todas as esferas da vida do sujeito. 

O espírito gregário – inversão do espírito livre – tem como fundamento a 

consolidação de atitudes e formas de pensar e agir que sejam tradicionalistas e estejam 

incutidas nas práticas cotidianas de seus pares. O habitual se torna lei e se abate por 

todo o rebanho. Questionamentos e dúvidas são frutos dos imorais que não querem se 

submeter à lei. O que é diferente manifesta-se como odiável. A solução encontrada pela 

coletividade a esse tipo de afronta é a domesticação ou a eliminação do dissidente. A 

história a partir desse processo que silencia vozes é a história dos vencedores, dos 

anêmicos vencedores, que não é a prevalência do forte sobre o fraco, mas seu inverso, o 

triunfo da morte sobre a vida, e vida, como vontade de potência. 

 

VALOR E VIDA 

Como já expressara aquele que deu à luz a Zaratustra, mais importante que os 

fatos são as interpretações. Com essa sentença Nietzsche nos indica que a realidade é 

configurada por perspectivas valorativas. A ressalva feita ao pensamento de Gonzalez 

não se encontra em sua proposição, da qual surge a crítica às considerações de Norberto 

Bobbio, mas justamente em sua fundamentação em Kant que, na busca por superar o 
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degradante espírito de seu tempo produzido pelo Homo Faber, elege o homem, por 

meio de valores demasiado humanos, como um fim em si mesmo. 

O homem como o valor dos valores, o homem como a perspectiva avaliativa que 

valora todos os seres e coisas, encerrou a vida em apenas uma de suas características – a 

de conservação. Através dessa manipulação, a vida perdeu seu valor e entrou no hall das 

palavras e manifestações descartáveis. A experiência sóbria de estar vivo se dá através 

da composição singular que cada ser humano faz em prol de suas necessidades, por 

meio da união dos possíveis fragmentos da vida que se apresentam em sua realidade.  

O problema da apreensão da vida na contemporaneidade não está no fato de 

termos de dispender uma energia sobre-humana nesse exercício, pois a vida nunca foi 

para o homem apreensível em sua plenitude. Ela nunca delegou um sentido pronto e 

acabado de si que poderia dirigir toda existência no universo. Tudo que se produziu 

nesse sentido e quis coroar-se como a própria e única verdade sobre a vida incorreu em 

um grande erro deturpante, ganancioso e degradante da vida. Destarte, o problema 

encontra-se na perspectiva avaliativa de que se vale para apreendê-la. A verdade é que 

os homens se deram todo o seu bem e todo o seu mal
21

 – um prazerzinho para o dia e 

outro para a noite – e não se deram conta de que o valor da vida não pode ser avaliado. 

Juízos, juízos de valor sobre a vida, pró ou contra, nunca podem, em 

definitivo, ser verdadeiros: só têm valor como sintomas, só como 

sintomas entram em consideração – em si tais juízos são estupidezes. 

É preciso estender os dedos, completamente, nessa direção e fazer o 

ensaio de captar essa assombrosa finesse – de que o valor da vida 

não pode ser avaliado. Por um vivente não, porque este é parte 

interessada, e até mesmo objeto de litígio, e não juiz; por um morto 

não, por outra razão
22

. 
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 A vida não pode ser reduzida a valores dicotômicos como bem e mal, certo e 

errado, justo e injusto, frutos da razão e dos interesses humanos. A vida é um valor que 

não pode ser avaliado e por esse motivo é o único valor que pode ser referência na 

contemporaneidade para o que quer que se queira produzir, avaliar ou ensinar.  

 

CONCLUSÃO 

 A experiência digna que se pode ter da relação entre direitos humanos e 

educação não se dará através de perguntas no sentido de serem bons ou ruins para o ser 

humano, se têm ou não fundamento, se precisam ser tutelados ou não por um poder 

institucionalizado. Há que se prestar à devida atenção no corpo e nas formas como o 

poder e a vida manifestam-se nele. O corpo sente, percebe, se afeta antes da razão e por 

isso traz um conhecimento que está além desta.  

 Os direitos humanos buscam velar por uma certa humanidade criada através da 

educação. Resta-nos estarmos atentos para as perspectivas avaliativas que engendraram 

tais valores para que a vida não seja engessada e se chame de vida a mais degradante 

morte.  
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RESUMO: 

Uma canção de Moska toca: sou um móbile solto no furacão. Qualquer calmaria me 

dá solidão... Um poema de Neruda canta: caminho, como tu, investigando a estrela 

sem fim e em minha rede, durante a noite, acordo nu. A única coisa capturada é um 

peixe dentro do vento... Ao mesmo tempo uma obra de Foucault grita que dispositivos 

de disciplina e segurança tratam, cada um a sua maneira, de sufocar acontecimentos: 

o primeiro incide diretamente nos corpos em função do cumprimento de uma lei que 

produz certa realidade; o segundo distancia-se dos indivíduos, deixa-os de certa forma 

livres para depois agir na cooptação ou aniquilamento do que escapa aos seus 

intentos. Já não há mais um projeto de sociedade. A experiência da 

contemporaneidade é a perda da tutela, do colo, das divinas tetas de nossas produções 

culturais, éticas, estéticas e educacionais que não mais nos legam modos seguros de 

afetação e valoração para experienciar a vida... Se do caos nascem os meios e os 

ritmos, pensar em que pode contribuir a Psicologia Educacional para as des-

harmonias (modos de de-composição) do ser humano contemporâneo faz-se objetivo 

do trabalho. 

PALAVRAS-CHAVES: 
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INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

 

Livre de quê? Que importa isso a Zaratustra? O 

teu olhar, porém, deve anunciar-se claramente: 

livre, para quê? 

Nietzsche 

Quem canta? 

Sou um móbile solto no furacão. Qualquer calmaria me dá solidão. 

Precário, provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, efêmero, fugaz e 

passageiro. Eis aqui um vivo. Assim, vos escrevo sobre o que não sei... 

 Impuro, imperfeito, impermanente, incerto, incompleto, inconstante, instável, 

variável, defectivo. Eis aqui um vivo. Assim, como eu, minhas palavras se constituem 

minimamente de uma dualidade. Às vezes não significamos nada. Outras vezes, 

damos sentido a tudo. Somos bem mais verdadeiros junto ao que remetemos, do que, 

propriamente, às metáforas e signos junto dos quais nos apresentamos... 

 Não-feito, não-perfeito, não-completo, não satisfeito nunca, não-contente, 

não-acabado, não-definitivo. Eis aqui um vivo. Eis-me aqui. Vivo... Sou só a rede 

vazia diante dos olhos humanos na escuridão e de dedos habituados à longitude do 

tímido globo de uma laranja... 

Caminho, como tu, investigando a estrela sem fim e em minha rede, durante a 

noite, acordo nu. A única coisa captura é um peixe preso dentro do vento. Assim 

ecoam meus fragmentos em inter-retrorelações, em colisões e embates com outras 
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notas e figuras rítmicas compondo a caótica harmonia da canção da vida. Pensar e 

compor alguns versos desta canção é o objetivo do presente trabalho.    

 

Que canção é esta? 

Essa canção não é intemporal. O tempo, entre as uvas cor de sangue tornou a 

pedra dura e lisa, encheu a água-viva de luz, desfez o seu nó, soltou seus fios 

musicais de uma cornucópia feita de infinita madrepérola. Essa canção é uma onda 

que se propaga no infinito transmitindo energia junto de flutuações imprevisíveis. Em 

uma dessas flutuações, metafóricamente, na última meia hora de um calendário anual 

cósmico surge o ser humano que, munido de conjuntos de palavras, constiui e 

transforma o mundo em que vive. 

O transcorrer dos tempos, espaços e narrativas possibilitou a determinados 

grupos de seres humanos lançar mundos no mundo, constituir sociedades, formar 

culturas e delinear a sí próprios, suas formas de conhecer, ser e estar no mundo. Por 

esta forma como disse André Abujamra: 

O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano e italiana. 

O mundo filé milanesa, tem coreâno, japonês, japonesa. 

O mundo é uma salada russa, tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. 

O mundo é uma esfirra de carne, tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. 

O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. 

O mundo tá muito gripado, o açucar é doce, o sal é salgado. 

O mundo caquinhos de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. 

O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente
2
. 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

                                                           
2
 ABUJAMRA, A. O mundo. No álbum Mobile de Paulinho Moska. 



 

ISSN 1981-2566 

 

Rabiscos de Verdade e Verossimilhança 

O homem mente. Mas o que é a verdade? São Tomaz de Aquino respondeu 

que a verdade é a adequação da inteligência ao real. E junto dessa afirmação poder-

se-ia novamente perguntar: o que é a inteligência? O que é o real? E como respostas 

poder-se-ia obter que a inteligência é a faculdade, a qualidade ou a capacidade de 

compreender e envolver-se com o real, que por sua vez, seria o que existe de fato, o 

fenômeno, o que pode ser observado, o que pode ser experimentado. O resultante 

desse processo chamou-se conhecimento.  

O conhecimento na tradição da Sociedade Ocidental é marcado principalmente 

pela obra de Immanuel Kant que, nas críticas da razão pura e prática e a crítica do 

juízo, dedicou-se a pensar sobre as possibilidades, limites e pretenções do 

conhecimento humano, destacando que o ser humano, como já apontado alhures, só 

pode ter o conhecimento dos fenômenos, das coisas que a ele se apresentam, que o 

afetam através de sua aparência, textura, sensibilidade. Afinal, a coisa em si é 

impossível de ser conhecida.  

O fato das coisas e serem em-sí (com uma essência impalpável, incognocível) 

e não para-sí (que se dá em objeto, em experiência possível) limitam o conhecimento 

humano. Contudo, a perspectiva em-si abre a possibilidade da existência do 

pensamento e a constituição de objetos apenas inteligíveis (numênicos), tal como 

liberdade, amor, paz, deuses etc. 

Na Crítica da razão pura, junto de um movimento dedutivo, Kant irá elencar 

os elementos através dos quais o sujeito determina o objeto. Tais elementos são, 

grosso modo, a resultante dos seus processos de conhecer, a memória, a consciência, 

os a priori a partir dos quais o ser humano irá configurar o mundo. Por outro lado, tal 

processo também serve como sustentáculo para uma moral racional, que dará ensejo 

ao esclarecimento que, em tese, possibilitaria a autonomia do sujeito, pois este, junto 
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de seu próprio pensar e conhecer, poderia viver por si mesmo, fora da tutela e das 

situações (im)postas por outrem. Ouse pensar por si mesmo! Eis o lema kantiano. 

Um importante desdobramento da filosofia kantiana é o pensamento de 

Schopenhauer que buscou aperfeiçoar o pensamento de seu mestre e traçar uma crítica 

ao Idealismo formulado por outros discipulos de Kant como Fichte, Schelling e 

Hegel. Sua obra, um misto de Idealismo e Realismo, serviu de inspiração para 

Nietzsche e Freud, importantes fontes da constituição do saber contemporâneo. 

O mote da crítica schopenhaueriana a Kant e seus discípulos idealistas 

encontra-se na abusiva utilização de uma racionalidade abstrata, uma filosofia 

constituida apenas de abstrações, de conceitos predominantemente abstratos. Para 

Schopenhauer a filosofia deve ocupar-se da vida, do homem, do mundo, do homem 

que vive no mundo. Segundo ele, Kant, ficcionado em simetrias, queria ordenar, 

através da razão, a multiplicidade do mundo. 

Para Schopenhauer, a racionalidade, oriunda e elaborada a partir dos 

fenômenos pode sim representar o mundo, mas é insuficiente para abarcar todas as 

suas dimensões. Em sua obra O mundo como vontade e representação diz ele que 

para além dos conhecimentos, pensamentos e influências da relação ser humano-

mundo, desse sujeito que representa o mundo, há, diante da característica em-si das 

coisas, um ímpeto, um querer, uma vontade que também constitui o mundo. Desde 

então, chamou, com base na obra kantiana, o fenômeno de representação e a coisa 

em-si de Vontade. Esta última, simplesmente, como um querer-viver. 

Esse mundo dual, essa possibilidade de outros pontos de vista acerca do 

mundo, deu ensejo também a uma duplicidade do ser humano. Ele será a partir de 

então, por um lado, o sujeito do conhecimento e, terá por outro, um corpo em que a 

Vontade se manifesta. Haverá uma unidade dual, um organismo composto de corpo e 

conhecimento, em que a Vontade é um querer cego, obstinado, infinito e eterno, 

enquanto a representação é a participação de um sujeito finito no mundo.   
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A idéia de organismo traz para a filosofia schopenhaueriana a idéia de morte e 

superação, em que o querer-viver é o consolo (imanente) do indivíduo que morre, 

enquanto sua espécie permanece. De outro modo, o que tal filosofia quer expressar, 

principalmente, é a falta de um objetivo, de um fim em si mesmo para a Vontade. 

Não há uma consciência transcendental que dê um sentido para a vida, para 

esse querer viver. E, trazendo seu pensamento para o campo da moral, Schopenhauer 

afirma que não há maior perversidade para o espírito humano – perversität des 

gesinnungs - que aceitar uma característica ilusória do mundo. Daí decorre sua crítica 

a Kant que postulou com seu imperativo categórico
3
 uma moral estritamente racional. 

Crítico de todo absolutismo, Schopenhauer dizia que a lei universal abstrata contida 

no imperativo categórico kantiano não afetaria em nada a desmedida humana, visto 

que é o próprio sujeito, em consonância com seus valores e finalidades, que formula e 

se coloca essa lei. 

O conhecimento para Schopenhauer foge aos moldes idealistas abstratos de 

demonstração e dedução. Ele é um conhecimento intuitivo ao qual se chega através 

das manifestações da Vontade no corpo, invertendo o cógito cartesiano do penso, logo 

existo para quero, logo existo. É a primazia do querer sobre o intelecto humano, tendo 

em vista que ele é uma manifestação do corpo, que por sua vez, é uma manifestação 

da Vontade.  

O intelecto, a consciência, está para o sujeito como fator de conservação do 

organismo. O querer é a força motriz do sujeito para des-velar o mundo, para superar 

as idéias a respeito do mundo e acerca de si mesmo. É uma vontade de verdade que se 

expressa como um cobertor que sempre deixa nossos pés com frio. Você empurra, 

estica, nunca há suficiente. Você chuta, bate, nunca nos cobrirá. Desde que chegamos 
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chorando até partirmos mortos. Só cobrirá seu rosto, enquanto você berra, chora e 

grita
4
. 

Schopenhauer encontrará nesse querer inobjetivo a origem de toda insatisfação 

e sofrimento humano, pois nunca se sacia, nunca se completa, nunca deixa de querer 

mais e mais.  E é justamente quando esse querer atravessa a consciência, quando ele 

atravessa a representação de mundo que foi constituida pelo ou para o sujeito, que a 

dor, a ansiedade, o desassossego se manifestam. Eis a Bruta flor do querer cantada 

por Caetano Veloso
5
: 

Onde queres revólver, sou coqueiro 

E onde queres dinheiro, sou paixão 

Onde queres descanso, sou desejo 

E onde sou só desejo, queres não 

E onde não queres nada, nada falta 

E onde voas bem alto, eu sou o chão 

E onde pisas o chão, minha alma salta 

E ganha liberdade na amplidão 

 

Onde queres família, sou maluco 

E onde queres romântico, burguês 

Onde queres Leblon, sou Pernambuco 

E onde queres eunuco, garanhão 

Onde queres o sim e o não, talvez 

E onde vês, eu não vislumbro razão 

Onde o queres o lobo, eu sou o irmão 

E onde queres cowboy, eu sou chinês 

 

Ah! Bruta flor do querer 

Ah! Bruta flor, bruta flor 

 

 

 

 

Livre de quê? 

O prazer para Schopenhauer tem uma conotação negativa. Ele, no furacão da 

Vontade infinita, é apenas a ausência de sofrimento. Diante disso, postula que o 

princípio maior de uma vida ética é estagnar essa fonte de desprazer, é recusar a 
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Vontade. Essa postura marca o pensamento schopenhaueriano e dá o seu limite. 

Porquanto, deixa ao ser humano duas vias: a negação da Vontade – assim se tem o 

modo de vida do asceta ou do santo, um modo de vida aquém dos domínios da 

filosofia, tendo que esta se ocupa apenas do que é racional, do mundo que é 

racionalmente constituido por palavras e escritas –; ou então, a afirmação da Vontade 

– a afirmação da vida tal como ela é, com todo seu bem e seu mal, suas dores e 

alegrias, sabores e dissabores, e, principalmente, seu caráter infinito, invalorável e 

silencioso. 

 O ser humano nasce em um contexto social já previamente estabelecido e 

marcado por verdades junto das quais irá se constituir. Uma das verdades que mais 

prevaleceu na história da raça humana foi a verdade divina. A idéia de um Deus Todo 

Poderoso pressupôs uma verdade onipresente e oniciente que se propunha a responder 

a todas inquietações e necessidades do ser humano. De tal forma que não havia 

questões a se fazer, pois Deus era a resposta de tudo. Não havia um ordenamento 

governamental historicamente estabelecido para se confrontar, porque tudo estava 

como Deus queria que estivesse. A verdade divina gerava a circulação de valores 

supra-sensíveis, materializados nos pecados e méritos, que eram os únicos referenciais 

do sujeito para dar forma a sua existência – extremamente desvalorizada nesse mundo 

em favor da promessa do reino dos céus que viria após sua morte. 

Quaisquer questionamentos que pudessem ocorrer ao ser humano em relação à 

verdade divina deveriam ser tratados diretamente com Deus, ou melhor, com seus 

representantes terrenos, ou seja, a Igreja. Surge assim o que Foucault chamou de 

poder pastoral – a metáfora do rebanho conduzido por um só pastor. O sujeito, 

envolto pelo que a verdade divina estabelecia como pecado, como má conduta, 

dirigia-se ao confessionário em busca de cura e entregava-se ao eclesiástico que, por 

sua vez, moldava e dominava sua subjetividade.  

 A própria noção de tempo era regulada por essa verdade. No mote em que a 

vida humana no planeta Terra era apenas o umbral para um iluminado e perfeito 
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mundo porvir reinava a concepção de um tempo de preparação. Somente com a volta 

do Cristo iniciaria um tempo histórico. A função do soberano, oriundo dos consensos 

entre o trono e o altar, era governar o povo – pastorá-lo – para esse mundo 

extraterrestre.  

O movimento protestante surge no intento de romper essa aliança entre o clero 

e a monarquia. Seu primeiro deslocamento encontra-se justamente na ruptura com 

essa idéia de tempo, que se volta agora ao que está ocorrendo e não mais ao que 

ocorrerá. Dessa idéia de tempo histórico decorre o segundo deslocamento, que tem 

por base o propósito de que o próprio sujeito é o responsável por sua salvação. 

Origina-se de tal propósito a Razão do Estado, pois a ótica da vida humana no planeta 

Terra muda. A organização ou administração da sociedade não mais se dá na espera 

de um mundo porvir, mas junto de uma realidade que já está acontecendo. O Estado 

surge como resultante dos propósitos da sociedade, mas em um primeiro momento, à 

parte desta. O Estado, em um movimento de conservação e expansão, levanta-se 

como um fim em si mesmo.  

No século XVI, entre os Estados europeus, é firmado um compromisso para 

impedir que, diante do ímpeto cego de conservação e superação, um determinado 

Estado não se tornasse um novo império e, em decorrência de tal poder, tivesse a 

pretenção de dominar seus Estados vizinhos. Caso algum entre eles quisesse aumentar 

seus domínios teria de fazê-lo fora daquele local. Surgem daí as navegações. Mas, 

caso um Estado quisesse se sobrepor a outro que fosse seu parceiro, a guerra seria 

justificada. Surgem deste pensamento, dispositivos militares e diplomáticos para 

manter as forças em equilíbrio. Assim, mesmo em tempos de paz, haviam exércitos 

prontos para atacar ou revidar qualquer ameaça ao seu território. 

Além do macro equilíbrio estabelecido entre os Estados, no interior destes, no 

final do século XVI e início do século XVII, é criado um outro dispositivo para atuar 

nas microesferas destes. O dispositivo policial tinha como propósito intervir e 

administrar até o mais fino grão da sociedade, visando o crescimento e a manutenção 
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das forças internas do Estado, fomentando uma nação densa e produtiva – o trabalho 

ao invés da vagabundagem, homens e mulheres fortes e saudáveis por meio de 

auxílios saúde, alimentação, moradia, educação etc. 

A partir do início do século XVIII, Foucault
6
 diz ter havido uma 

transformação na forma de atuação do dispositivo policial. Na tentativa de regular o 

comércio e o consumo do cereal, viu-se que a intervenção do Estado não estava 

ocorrendo aos contentos da população que propõe a livre circulação dos grãos para 

que haja o equilíbrio, o bem e a satisfação de ambos. O Estado, a partir de então, 

deixa de ser um fim em si mesmo e passa a atender os interesses civís e, 

consequentemente, os interesses individuais e públicos. Desse movimento, duas 

figuras começam a se destacar: o economista (para regulação e controle) e o 

publicitário (para fomento e criação de desejos). Tais figuras e suas funções 

delimitariam a boa circulação de produtos e valores na sociedade, enquanto o 

dispositivo policial – que outrora fora regido pela estatística – prestar-se-ia a imperdir 

as más circulações. Eis o Liberalismo clássico. 

O Liberalismo encontra-se na mediação entre algo que está desmoranando (a 

sociedade Feudal) e algo que está emergindo (a burguesia, o capitalismo como 

apropriação do mundo). Diante da idéia de que o Estado governa em demasia surge a 

economia política que sai da lógica de um julgamento moral do Estado (bem e mal) 

para um julgamento de sua eficácia, que deflagraria se este estava sabendo ou não 

conter sua forma de governar. O mecanismo escolhido para ser o crivo de tal 

julgamento – o espaço de veridicidade – é o Mercado – a circulação das mercadorias.  

O Liberalismo é a resultante de um regime de verdades somado as técnicas de 

práticas políticas. O mercado como laboratório de testes da arte de governar é o 

espaço para a troca, o jogo, a lógica de interesses (mercadorias) e a produção de 
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verdades – queda da bolsa de valores, alta dos juros, risco brasil, moda, tendências, 

obsolescência etc. – voltados para a criação e manipulação de necessidades.    

É justo destacar, que no Liberalismo clássico pairava certa ingenuidade em 

tomar que na sociedade havia um espaço natural livre para as trocas e circulação de 

mercadorias entre os cidadãos. Com a crise de 1929 e outros sinais viu-se que tal 

natureza existia. Tomou-se então a necessidade de produzir um âmbito de 

concorrência. O Estado, desde a tenra infância do cidadão, deveria incutir em seus 

partícepes a lógica do mercado. 

A noção de tempo muda novamente. Retomam-se as técnicas de administração 

sociais voltadas para o futuro, contudo, um futuro que se realizará aqui mesmo nesse 

planeta. É claro que, diante dos medos reais e possivelmente irreias (assaltos nos 

semáforos e o fogo do inferno) se proliferaram em velocidade altíssima as indústrias, 

agências, seitas e religiões que, junto da promessa da vinda de um novo cristo para 

reestabelecimento da paz e fim do sofrimento, imobilizam multidões, utilizando-se da 

captura de suas esperanças como mecanismo de poder, movimentando, assim, 

fortunas incalculáveis. Eis o Neoliberalismo. 

Na política neoliberal, a existência da desigualdade é o que mantém a 

concorrência do e no mercado. O Estado deve se ausentar ao máximo. Suas ações 

ordenadoras e reguladoras encontram-se em prol de guarnecer o mercado, constituir 

um escudo, leis e mecanismos jurídicos, campos e formas que o favoreçam. Não se 

age diretamente na economia, mas nas condições condicionantes da economia. Assim, 

o Estado tem como limite de sua ação tomar o excedente de riqueza de alguns (o 

super luxo) e diluí-lo junto dos mais miseráveis como garantia de vida para uns (Bolsa 

Família, por exemplo) e espiação dos pecados para outros (solidariedade, caridade, 

etc.), o que agrega e produz na sociedade a ilusão da possiblidade de ascensão. 

O regime de privatização estatal se faz presente para solidificar a lógica de que 

o sujeito deve gozar dos prazeres sociais por seus méritos próprios. Eis um Estado-
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Mercado e um Sujeito-Empresa. Não há mais um projeto de sociedade e todo fracasso 

é culpa dos sujeitos que não foram bons empreendedores o suficiente. 

 A vida na contemporaneidade é produzida e administrada pelos governos 

através das biopolíticas que criam realidades e liberdades (de consumo) por meio das 

vendas de estilos de vida, que carregam consigo necessidades fisiológicas e uma gama 

de produtos friamente elaborados por meio de uma razão instrumental.  

A obsolescência programada de tais produtos, estilos de vida e realidades 

imprime no sujeito simultâneamente um imenso vazio e uma incapacidade de afetar-

se, de sentir e (re)agir criativamente que, nos termos de Boaventura de Souza Santos, 

seria a razão inerme, por um lado; e, uma sensação feliz de liberdade que lhe traria a 

vivência de uma plenitude opaca que, para o mesmo autor, seria uma razão 

displicente. Tais razões objetivariam a produção de um sujeito que consuma e se 

aliene de suas materializações e da própria vida cada vez mais. 

 

Que importa isso a Zarathustra? 

Aos trinta anos Zaratustra afastou-se da sua pátria e do lago da sua 

pátria, e dirigiu-se à montanha. Durante dez anos gozou por lá do seu 

espírito e da sua solidão sem se cansar. Variaram, no entanto, os seus 

sentimentos, e uma manhã, erguendo-se com a aurora, pôs-se em frente 

do sol e falou-lhe da seguinte maneira: ―Grande astro! Que seria da tua 

felicidade se te faltassem aqueles a quem iluminas? Faz dez anos que te 

apresentas à minha caverna, e, sem mim, sem a minha águia e a minha 

serpente, haver-te-ias cansado da tua luz e deste caminho. Nós, porém, te 

aguardávamos todas as manhãs, tomávamos-te o supérfluo e 

bendizíamos-te. Pois bem: já estou tão enfastiado da minha sabedoria, 

como a abelha quando acumula demasiado mel. Necessito mãos que se 

estendam para mim. Quisera dar e repartir até que os sábios tornassem a 

gozar da sua loucura e os pobres, da sua riqueza. [...] Abençoa a taça 

que quer transbordar, para que dela jorrem as douradas águas, levando 

a todos os lábios o reflexo da tua alegria! Olha! Esta taça quer de novo 

esvaziar-se, e Zaratustra quer tornar a ser homem‖. Assim principiou o 

ocaso de Zaratustra
7
. 
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 Para um móbile solto no furacão, a calmaria lhe traz solidão. Mas não é uma 

soledade da qual se queira gozar. E assim diz ele: quando a âncora do meu navio 

encosta no fundo, no chão, imediatamente se acende um pavío e detona-se minha 

explosão. Que me ativa, me lança pra longe, pra outros lugares, pra novos presentes. 

Ninguém me sente. Somente eu posso saber o que me faz feliz
8
. Assim, segue seu 

caminho. Da mesma forma, Zaratustra: 

desceu sozinho das montanhas sem encontrar ninguém. Ao chegar aos 

bosques deparou-se-lhe de repente um velho de cabelos brancos que saíra 

da sua sagrada cabana para procurar raízes na selva. E o velho falou a 

Zaratustra desta maneira: ―Este viandante não me é estranho: passou 

por aqui há anos. Chamava-se Zaratustra, mas mudou. Nesse tempo 

levava as suas cinzas para a montanha. Quererá levar hoje o seu fogo 

para os vales? Não terá medo do castigo que se reserva aos incendiários? 

Sim; reconheço Zaratustra. O seu olhar, no entanto, e a sua boca não 

revelam nenhum enfado. Parece que se dirige para aqui como um 

bailarino! Zaratustra mudou, Zaratustra tornou-se menino, Zaratustra 

está acordado. Que vais fazer agora entre os que dormem? Como no mar 

vivias, no isolamento, e o mar te levava. Desgraçado! Queres saltar em 

terra? Desgraçado! Queres tornar a arrastar tu mesmo o teu corpo?‖ 

Zaratustra respondeu: ―Amo os homens‖. ―Pois por que — disse o santo 

— vim eu para a solidão? Não foi por amar demasiadamente os homens? 

Agora, amo a Deus; não amo os homens. O homem é, para mim, coisa 

sobremaneira incompleta. O amor pelo homem matar-me-ia‖. Zaratustra 

respondeu: ―Falei de amor! Trago uma dádiva aos homens‖. ―Nada lhes 

dês — disse o santo. — Pelo contrário, tira-lhes qualquer coisa e eles 

logo te ajudarão a levá-la. Nada lhes convirá melhor, de que quanto a ti 

te convenha. E se queres dar não lhes dês mais do que uma esmola, e 

ainda assim espera que tá peçam‖. ―Não — respondeu Zaratustra; — eu 

não dou esmolas. Não sou bastante pobre para isso‖. O santo pôs-se a rir 

de Zaratustra e falou assim: ―Então vê lá como te arranjas para te 

aceitarem os tesouros. Eles desconfiam dos solitários e não acreditam 

que tenhamos força para dar. As nossas passadas soam solitariamente 

demais nas ruas. E, ao ouvi-las perguntam assim como de noite, quando, 

deitados nas suas camas, ouvem passar um homem muito antes do 

alvorecer: Aonde irá o ladrão? Não vás para os homens! Fica no bosque! 

Prefere à deles a companhia dos animais! Por que não queres ser como 

eu, urso entre os ursos, ave entre as aves?‖. ―E que faz o santo no 

bosque?‖ — perguntou Zaratustra. O santo respondeu: ―Faço cânticos e 

canto-os, e quando faço cânticos rio, choro e murmuro. Assim louvo a 

Deus. Com cânticos, lágrimas, risos e murmúrios louvo ao Deus que é 

meu Deus. Mas, deixa ver: que presente nos trazes?‖. Ao ouvir estas 

palavras, Zaratustra cumprimentou o santo e disse-lhe: ―Que teria eu 

para vos dar? O que tens a fazer é deixar-me caminhar, correndo, para 

vos não tirar coisa nenhuma‖. E assim se separaram um do outro, o 
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velho e o homem, rindo como riem duas criaturas. Quando, porém, 

Zaratustra se viu só, falou assim, ao seu coração: ―Será possível que este 

santo ancião ainda não ouviu no seu bosque que Deus já morreu?‖
9
 

 

 

Amo os que não procuram por detrás das estrelas uma razào para sucumbir e 

oferecer-se em sacrifício
10

. Quando não há mais um projeto de sociedade e o 

sofrimento se torna a essência da vida a crueldade se torna um deleite para os in-

civilizados. E como diria uma canção da Legião Urbana: Parece cocaína, mas é só 

tristeza. [...] E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há 

tempos são os jovens que adoecem. Patologiza-se para manter o status quo – a lógica 

do mercado. Todos querem o mesmo, todos são iguais: o que pensa diferente tende a 

ir para o manicômio
11

. 

Fala-se em demasia do futuro a fim de regular a errância da vida. As questões 

que roçam o campo da Educação estão extremamente povoadas de discursos para se 

exercer e estabelecer o poder através de verdades. Dessa forma, muito se diz que os 

grandes problemas da Educação encontram-se no processo educativo ou, pior ainda, 

na incompletude da criança, sem levar em consideração a sacralidade das 

objetificações culturais que são produzidas nos altares da vida adulta como sinônimo 

de completude. O homem é superável. Que fizeste para o superar? [...] Noutro tempo 

fostes macaco, e hoje o homem é ainda mais macaco do que todos os macacos. [...] 

Noutros tempos, blasfemar contra Deus era a maior das blasfêmias; mas Deus 

morreu, e com ele morreram tais blasfêmias
12

. 

Livre, para quê? 
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 Explosão e ocaso. Inquietação. O móbile que perde o movimento e, assim, a 

possibilidade de dançar. A taça que quer esvaziar-se e necessita de mão para que 

possa dar e repartir. É justo destacar que, antes do querer esvaziar-se, a taça teve de 

encher-se, e para tanto, parte para a solidão a fim de transformar cinzas em chamas. 

Do mesmo modo, a explosão abre e leva o sujeito-móbile para o des-conhecido, para 

sua própria des-construção e a demolição de i-mundos. Eis o paradoxo da vida, já bem 

expresso por Heráclito: Viver de morte. Morrer de vida. É preciso ter um caos dentro 

de si para dar luz a uma estrela cintilante
13

, complementa Zaratustra e ensina a 

morrer a tempo, entretanto, lembra-se: 

aquele que nunca viveu a tempo, como há de morrer a tempo? [...] Até os 

supérfluos, contudo, se fazem importantes com a sua morte, e até a noz 

mais oca quer ser partida. [...] O que queira desfrutar a glória deve 

despedir-se a tempo das honras e exercer a difícil arte de se retirar 

oportunamente.
14

   

 

Na praça, Zaratustra diz que o homem é a corda estendida entre o animal e o 

além-do-homem: uma corda sobre um abismo; perigosa travessia, perigoso 

caminhar; perigoso olhar para traz, perigoso tremer e parar
15

. No caminho, expressa 

o móbile: você diz que não me reconhece, que não sou o mesmo de ontém, que tudo 

que eu falo ou faço não te satisfaz. Mas não percebe que quando eu mudo é porque 

estou vivendo cada segundo e você como se fosse uma eternidade a mais 
16

. 

A vida, já dizia Nietzsche em Crepúsculo dos ídolos, é o único valor que não 

pode ser avaliado. Tanto a metáfora do relógio que sustentou durante séculos a noção 

do universo como uma grande máquina composta por pequenas engrenagens e a mais 

recente metáfora do sistema que destaca a inter-retroconectividade de todo o universo 
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não passam de sintomas, indícios ou materializações da vida. A vida não pode ser 

captada em sua plenitude.  

A narrativa e/ou a escrita é a fixidez dos lugares e do reconhecimento ou não 

daquele que se expressa. A Educação e seus componentes – educadores, educandos, 

pensadores e pesquisadores – lança suas redes de práticas e conhecimentos tentando 

justificar a vida, ou melhor, a metáfora de vida que construiu para si através dos 

tempos. Não é exagero retomar Neruda: Sou só a rede vazia diante dos olhos 

humanos na escuridão e de dedos habituados à longitude do tímido globo de uma 

laranja
17

. 

Diz Zaratustra: 

Vós outros andais muito solícitos em redor do próximo, e manifestai-o 

com belas palavras. Mas eu vos digo: o vosso amor ao próximo é vosso 

meu amor a vós mesmos. Fugis de vós em busca do próximo, e quereis 

converter isso numa virtude; mas eu compreendo o vosso ―desinteresse‖. 

O Tu é mais velho do que Eu; o Tu acha-se santificado, mas o Eu ainda 

não. Por isso o homem anda diligente atrás do próximo. Acaso vos 

aconselho o amor ao próximo? Antes vos aconselho a fuga do ―próximo‖ 

e o amor ao remoto! Mais elevado que o amor ao próximo é o amor ao 

longínquo, ao que está por vir, mais alto ainda que o amor ao homem 

coloco o amor às coisas e aos fantasmas. Esse fantasma que corre diante 

de vós, meus irmãos, é mais belo que vós. Por que lhe não dais a vossa 

carne e os vossos ossos? Mas tende-lhes medo e fugis à procura do vosso 

próximo. [...] Os mais afastados são os que pagam o nosso amor ao 

próximo, e, quando vós juntais cinco, deve morrer um sexto. 

 

 

 Há tempos pensou-se que uma educação inclusiva, uma educação que 

arrebanhasse a todos seria a panacéia dos problemas e o trampolim para uma 

sociedade melhor. Mas, com o tempo, entendeu-se que incluir não é sinônimo e 

garantia de aprendizado e melhoria de sociedade. Há tempos pensou-se em capacitar 
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professores. Mas, se esqueceram de pensar quem e para quê educar.  Há tempos... há 

tempos... 

 Disseste que se tua voz tivesse força igual a imensa dor que sente teu grito 

acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira
18

. O que sabe o corpo que a 

consciêcia não sabe? Sabe que, por muito tempo, esse tal grito será um grito de dor, 

pois é o grito da ânsia de encontrar-se a si mesmo na canção da vida. E o que procura 

facilmente se perde
19

 ou desafina diz o rebanho e nossas lógicas humanas 

(educacionais e mercadológicas) de des-harmonia. 

 Talvez a Psicologia voltada ao campo da Educação possa contribuir para que a 

música da vida no planeta Terra não deixe de tocar. Atonal ou descompassada, ao 

menos, parace certo, que ela não cabe por inteiro em nenhuma das partituras ou 

instrumentos musicais criados pelo ser humano. Mas, também parece certo, que este 

último, este móbile solto no furacão, canta e dança em delírio tal canção, sem 

distinguir, em muitos compassos, o instante em que se faz criador ou criatura, 

intérprete ou platéia, instrumento ou arranjador. 

 

CONCLUSÃO 

 O ser humano se produz nos movimentos de des-construção de mundos. A 

cada hora surgem novas metáforas para povoar de nomes, sentidos e lugares uma 

existência feita de mistério, encanto e solidão. Disse Zaratustra que o homem é um rio 

turvo. E que é preciso ser um mar para, sem se toldar, receber um rio turvo20. Agora, 

ao final desse texto, uma onda parece dizer: a vida está para além do bem e do mal. É 

preciso ser um móbile para, sem se fixar, viver a experiência de estar vivo. 
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 BONFA, M.; RUSSO, R. Há tempos. Álbum As 4 estações. 

19
 NIETZSCHE, F. 2006, p. 60. 

20
 NIETZSCHE, F. 2006, p. 26. 
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A GESTÃO ESCOLAR E O DESAFIO DAS NTIC NA ESCOLA PÚBLICA 
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Resumo: O computador e a Internet são ferramentas tecnológicas que ajuda a sustentar 

o crescimento econômico, social, político e cultural de um país. Esta tecnologia, aliada à 

educação, é uma das ferramentas essenciais no desenvolvimento das potencialidades 

humanas e pode oportunizar crianças, jovens e adultos a tornarem-se cidadãos críticos, 

autônomos, solidários e competentes. Neste texto, buscamos refletir sobre o processo de 

formação de gestores/as e professores/as da educação básica quanto à inserção das 

Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC) no apoio às atividades 

gestora e pedagógica, bem como identificar fatores que favorecem ou impedem a 

utilização das mesmas como ferramentas pedagógicas e administrativas, assumindo o 

papel de mediadoras do processo ensino e aprendizagem e da gestão democrática da 

escola pública inclusiva. É preciso atribuir valor as tecnologias pelo seu potencial na 

facilitação da própria aprendizagem para que se possa compreender como elas serão 

úteis na facilitação da aprendizagem de alunos e na comunicação direta com a 

comunidade escolar.  

 

Palavras-chave: Gestão escolar. Formação de professores e gestores. NTIC.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O computador e a Internet fazem parte da vida das pessoas cada vez mais. É uma 

ferramenta tecnológica que ajuda a sustentar o crescimento econômico, social, político e 

cultural do país. E ninguém pode ficar de fora desse avanço. Esta tecnologia, aliada à 

educação, é uma das ferramentas essenciais no desenvolvimento das potencialidades 

humanas e pode oportunizar a formação e transformação de crianças e jovens em 

cidadãos críticos, autônomos, solidários e competentes. Desde esta perspectiva, a 



 
 

 

problemática que norteou nossa reflexão é “como inserir as novas tecnologias na gestão 

administrativa e pedagógica da escola desde uma perspectiva de gestão compartilhada, 

onde a Escola que queremos, seja significativa para o/a aluno/a, a Escola através da qual 

esse/a aluno/a possa acessar o mundo de forma crítica e possa, subsidiado por 

informação qualitativa, tomar decisões”. Ou seja, uma Escola significativa para toda a 

comunidade. Uma Escola efetivamente inclusiva. 

A chegada das Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC na escola 

evidencia desafios e problemas relacionados aos espaços e aos tempos que o uso das 

tecnologias novas e convencionais provoca nas práticas que ocorrem no cotidiano da 

escola pública. Para entendê-los e superá-los, é fundamental reconhecer as 

potencialidades das tecnologias disponíveis e a realidade em que a escola se encontra 

inserida, identificando as características do trabalho pedagógico que nela se realiza, seu 

corpo docente e discente, de sua comunidade interna e externa. Esse reconhecimento 

favorece a incorporação de diferentes tecnologias (computador, Internet, TV e vídeo 

etc.) na escola e na prática pedagógica e a outras atividades escolares nas situações em 

que possam trazer contribuições significativas (Almeida & Moran, 2005). Afinal, o que 

é preciso para ser um/a Gestor/a inovador/a?  

Como falar em gestão inovadora nas escolas públicas quando as próprias 

condições para o seu gerenciamento são precárias: infra-estrutura deficiente, inadequada 

e com recursos tecnológicos, em sua maioria, ultrapassados; professores desmotivados, 

mal preparados e não valorizados pela função que exercem; salas de aula com o número 

de alunos que não leva em consideração os princípios de qualidade para a educação 

básica, que são defendidos pela nova LBD e pelos padrões de qualidade do MEC. Os 

gestores se deparam com essas e outras dificuldades organizacionais estruturais e 

atualmente são desafiados a superarem estas limitações utilizando as tecnologias 

possíveis para transformar a escola pública em um espaço criador, em uma comunidade 

de aprendizagem participativa, onde a formação para a cidadania plena é uma meta. 

Neste artigo buscamos refletir acerca do processo de formação de gestores/as e 

professores/as da educação básica quanto à inserção das Novas Tecnologias da 



 
 

 

Informação e da Comunicação (NTIC) no apoio às atividades gestora e pedagógica, 

assumindo o papel de mediadoras do processo de ensino e aprendizagem e da gestão 

democrática da escola pública inclusiva. 

 

AS NTIC NA GESTÃO ESCOLAR 

 

Segundo Almeida e Prado (2005), a inserção de tecnologias de informação e 

comunicação na escola inicialmente direcionou-se à disponibilidade de equipamentos e 

softwares. Pesquisas têm evidenciado que apenas isto não basta para uma efetiva 

incorporação de tecnologias a prática pedagógica. É necessário mobilizar a escola como 

um todo, envolvendo suas lideranças, especialmente os/as gestores/as, pois precisa 

implicar seus distintos aspectos, decorrentes da ação de gerir, administrar, preservar, 

colocar em ordem, ou seja, de viabilizar o uso dos recursos tecnológicos no contexto 

escolar. Para tanto, a formação continuada e em serviço deve levar em consideração as 

especificidades da atuação gestora, suas problemáticas e desafios, bem como as 

possibilidades de contribuir para que as tecnologias possam ser agregadas ao fazer 

desses profissionais. 

Desde uma perspectiva de gestão escolar que adota o suporte tecnológico como 

mediador de suas relações institucionais e pedagógicas, é necessário colocar o 

administrativo a serviço do pedagógico, de forma integrada e interligada, facilitando o 

fluxo de informações com a adoção de ferramentas virtuais, garantindo uma maior 

comunicação da escola pública com a comunidade escolar e com o público em geral. 

A rede Internet é um espaço privilegiado de comunicação e de divulgação da 

informação que pode viabilizar este suporte tecnológico. Em nosso país, a gratuidade no 

acesso a ela precisa ser viabilizada à escola pública em todo o território nacional, 

garantindo com isto a efetividade do princípio constitucional de transparência e 

publicidade de suas ações/atos junto à sociedade. A socialização de seus projetos, sua 

proposta pedagógica, bem como as atribuições e responsabilidades de cada membro da 

comunidade escolar, com certeza contribuirão para promover uma gestão mais 



 
 

 

democrática e participativa da escola pública. Contudo, não basta apenas informar quais 

atividades/ações a escola está desenvolvendo; precisa também criar espaços de 

comunicação não presenciais, principalmente através de ferramentas virtuais 

disponíveis na Internet, tendo como as mais utilizadas o e-mail, as listas de discussão, o 

fórum, o chats, dentre outras (ver quadro 01).  

 

 

 

FERRAMENTA DESCRIÇÃO 

E-mail É um serviço que facilita o intercambio de mensagens, de 

textos, mas, também pode anexar arquivos com outro tipo 

de informação. É um dos primeiros serviços prestado pela 

rede Internet. É também o mais generalizado e o de maior 

facilidade de uso. 

 

Lista de discussão 

Permite que grupos de pessoas se comuniquem entre si 

continuamente: a mensagem que um envia chega a todas as 

outras e todo mundo pode responder, comentar ou colocar 

novas mensagens que chegam por correio eletrônico e que 

também podem ficar disponíveis numa página na Internet 

(como em http://www.grupos.com.br/  ou em 

http://br.groups.yahoo.com/). 

 

Fórum 

É uma ferramenta que roda numa página na Internet e que 

permite professores e alunos discutirem alguns tópicos do 

curso através de mensagens que são colocadas na página 

web a qualquer momento, e que podem ser acessadas 

também a qualquer tempo e de qualquer lugar por quem 

entra naquela página. 

Chat 

(ou sala de bate-papo) 

É um espaço que roda numa página na Internet e que 

permite a comunicação simultânea de professores e alunos, 

que podem discutir suas dúvidas, apresentar projetos, fazer 

avaliação à distância. 

Quadro 01 – Ferramentas tecnológicas de comunicação virtual. 

 

Na implantação das tecnologias da informação e da comunicação na gestão da 

escola pública, o primeiro passo é garantir o acesso. Há muito que o quadro de giz ou 

lousa, as leituras e o livro didático são os materiais pedagógicos basicamente utilizados 

pelo/a professor/a em sua prática docente. Outro dado relevante é que, ainda nos dia de 

http://www.grupos.com.br/
http://br.groups.yahoo.com/


 
 

 

hoje, vamos encontrar profissionais da Educação que nunca utilizaram o que 

consideramos chamar de novas tecnologias da informação e da comunicação 

(computador conectado em rede, com as ferramentas virtuais decorrentes dela). Mesmo 

distante do ideal, temos avançado significativamente na informatização das escolas 

públicas nos últimos anos, principalmente no estado de Minas Gerais. Mas, esta 

realidade de acesso às novas tecnologias não representa a da maioria dos estados 

brasileiros. Precisamos reivindicar que gestores/as, professores/as, alunos/as e 

comunidade possam estar conectados/as na rede Internet, pelo menos no âmbito do 

espaço escolar, já que uma parcela considerável dessa população não possui computador 

em suas residências. Precisamos reverter este contexto de descaso e/ou omissão, em 

relação à “coisa” pública.  

Hoje, os/as gestores/as têm nestas tecnologias um apoio indispensável ao 

gerenciamento das atividades administrativas e pedagógicas. Muitas vezes, elas 

estiveram separadas e ou ainda continuam funcionando em paralelo em muitas escolas. 

Porém, há um empenho para que estejam cada vez mais integradas em todos os 

ambientes de trabalho, quer seja na secretaria da escola, no laboratório, na sala de aula 

ou na biblioteca. O administrativo e o pedagógico não podem estar separados: ambos 

são necessários e interdependentes. 

Dando destaque aos espaços educativos de informação, a Biblioteca Virtual é 

uma grande aliada de professores/as e alunos/as na busca pela construção coletiva do 

conhecimento mediada pelas novas tecnologias desde a sala de aula. Ela conta com 

bases de dados com livros digitalizados, artigos, endereços na Internet, comentados, 

banco de imagens e sons, além de propostas de atividades e projetos por níveis de 

escolaridade (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA), relacionados 

às séries e a cada área de aprendizagem do currículo, criando condições mais propicias 

para uma ação pedagógica interdisciplinar. 

Para isto, se torna fundamental que o conhecimento teórico-prático destas 

tecnologias e de seus derivados esteja ao alcance de gestores/as, professores/as, 

alunos/as e comunidade escolar. Podemos afirmar que há três mudanças que são 



 
 

 

necessárias para promover essa inovação desde a utilização das NTIC na sala de aula: 

novas práticas e condutas; novas crenças e concepções acerca das mesmas e a 

aprendizagem de novos recursos, ferramentas e/ou materiais tecnológicos.  

Entretanto, alguns aspectos precisam ser destacados, desde uma perspectiva 

psicosocial, ao analisarmos como estas relações se estabelecem com o mundo 

tecnológico. São eles: 

1) A idade: Tanto o tempo exercido na profissão quanto a idade real da pessoa 

mantêm uma relação importante com sua atitude frente às novas tecnologias. Muitos 

anos já trabalhados na profissão docente faz com que exista uma atitude de inércia 

muitas vezes intransponível e, junto a isto, os anos de vida influíram mais ou menos 

numa atitude “rígida, endurecida” da capacidade de aprender. Apesar de que o passar do 

tempo proporciona experiência profissional e pessoal, também gera certa dose de 

ecletismo e desilusão que podem ser prejudiciais na aproximação a algo novo. 

2) O tipo de interação social dentro dos contextos educativos: A educação 

formal, muito estruturada desde o ponto de vista administrativo, ou mesmo das pressões 

de caráter mais pedagógico, como os currículos fechados ou mesmo os planos de curso 

sobrecarregados, não favorecem a flexibilidade e a criatividade necessárias para integrar 

algo novo, vivo e interativo como são as novas tecnologias. 

 3) Os efeitos esperados: Nem sempre podemos afirmar que o que querem atingir 

estes/as profissionais com o uso das novas tecnologias é o que eles realmente desejam. 

Até porque muitos deles/as não têm muito claro o que são ou mesmo como podem 

explorá-las. Além do que, os objetivos educacionais nem sempre estão relacionados 

com o uso de certos instrumentos tecnológicos ou mesmo metodologias apropriadas 

para tal fim. 

 4) A percepção das expectativas: Parece-nos que nem mesmo a sociedade de um 

modo geral espera muito destes profissionais em relação à utilização das novas 

tecnologias no âmbito das escolas públicas. Principalmente nos níveis da educação 

infantil e ensino fundamental, apesar das crianças e dos adolescentes aparentarem já 

nascer com o manual de instruções desenhado em suas mentes, pois chegam às escolas 



 
 

 

na maioria das vezes manuseando-as, interagindo naturalmente com suas ferramentas, 

além de transformá-las em seus próprios jogos. 

 5) As posições pessoais de gestores/as e professores/as: Podemos considerar este 

o fator mais significativo quando se trata em influenciar no uso correto e efetivo das 

novas tecnologias na educação, principalmente, na educação básica. O pessimismo, a 

neutralidade, a atitude de indiferença são algumas das posturas assumidas frente a estas 

tecnologias ainda nos dias de hoje. São poucos os que adotam uma posição otimista em 

relação a elas, talvez pelo desconhecimento de suas possibilidades e potencialidades na 

promoção de uma educação atualizada e de qualidade.  

Com base nas afirmações de Cebrián de La Serna (1995), concordamos que a 

qualidade do produto educativo está mais diretamente relacionada com a formação 

inicial e permanente dos/as professores/as do que com a aquisição e atualização de 

infra-estruturas nas escolas públicas, ainda que sem estas fique prejudicado 

sensivelmente o manuseio das tecnologias pelos implicados diretamente no processo de 

ensino e aprendizagem. Não podemos perder de vista que as tecnologias não são apenas 

instrumentos transmissores de informação, elas também são instrumentos transmissores 

de valores, portanto, nenhum meio tecnológico é neutro. Como também nunca será 

neutra a prática docente ou gestora (Freire, 1996). 

 

 

ATITUDES DE GESTORES/AS E PROFESSORES/AS FRENTE ÀS NTIC 

 

A temática sobre as atitudes de professores/as e gestores/as diante dos meios 

tecnológicos pode ser analisada inicialmente desde duas vertentes. A primeira se refere 

às atitudes que esses profissionais demonstram em relação às NTIC nas escolas e, a 

segunda, a importância que estas atitudes podem assumir para facilitar ou dificultar a 

interação com elas. Há pelo menos seis tipos de atitudes diante da inserção das NTIC na 

escola, que buscamos ilustrar nessa reflexão: 



 
 

 

- Críticos: são receptivos ao seu uso, entretanto, realizam comentários críticos 

sobre a forma como devem ser utilizados. 

- Preocupados: aqueles que são receptivos, porém, têm preocupações ou receios 

acerca de sua utilização e suas implicações sociais numa situação profissional.  

- Desfavoráveis: este grupo está formado por aqueles que se encontram 

claramente contra a utilização destas tecnologias. 

- Antagônicos: são aqueles que se sentem inseguros, receosos ou simplesmente 

são contra. 

- Indiferentes: são aqueles que não se envolvem com o computador, a internet e 

suas ferramentas.  

- Não-iniciados: são aqueles que afirmam não ter percepções reais ou ideais a 

respeito de seu uso na educação. 

 

Segundo Gallego (1996, p. 169-170), a utilização das NTIC pelos/as 

professores/as depende de uma série de fatores: “su capacidad para regular la actividad 

concreta, la experiência previa de los estudiantes, la estructura organizativa y cultural 

del centro, la estructura curricular y las posibilidades intrínsicas de cada instrumento”. 

Entretanto, após rever a literatura norteamericana acerca desta temática, Hoffman apud 

Cabero et al (2000) concluiu que são oito os fatores que influenciam na escolha da 

tecnologia pelo/a professor/a e sua incorporação à docência. São eles: existência de 

suporte administrativo, pessoal de desenvolvimento e suporte técnico; disponibilidade e 

plano de uso da tecnologia; existência de um/a coordenador/a da tecnologia; facilidade e 

manutenção; avaliação e ampla divulgação da mesma. Por sua parte, Topp et al apud 

Cabero et al (2000), buscando sintetizar esta questão, apontou como sendo apenas três 

as variáveis que influenciam a incorporação das tecnologias a prática docente, a saber: 

acesso aos equipamentos; expectativas das instituições de que o uso das tecnologias 

pode ser efetivo para o ensino e, formação e assistência ao professorado.  

Enfim, corroborando com Cabero et al (2000), buscamos sintetizar as opiniões 

dos autores em relação aos fatores que favorecem ou impedem a utilização das 



 
 

 

Tecnologias como ferramentas pedagógicas pelos/as professores/as, e indicamos como 

essenciais as que se seguem: presença e facilidade de acesso tanto ao hardware como o 

software; cultura tecnológica da escola; formação do professorado; estrutura 

organizativa da escola; ideologia do/a professor/a; preferências pessoais dos/as 

professores/as; clima e ambiente da classe; apoio técnico e de formação e, atitude do 

professores/as. Cabe destacar que a freqüência com que os/as professores/as usam estas 

tecnologias varia em função do nível de ensino em que ele/a desenvolve sua atividade 

profissional. Tratando-se da realidade brasileira, podemos afirmar que, acrescido a isto, 

temos o problema efetivo de acesso a estas tecnologias pelas escolas públicas, 

principalmente naquelas situadas em regiões como o norte e o nordeste do país.  

Apesar das desigualdades regionais que vêm impedindo que a educação básica 

de qualidade seja um direito de todas as crianças e jovens em nosso território nacional, 

não podemos deixar de enfatizar que a adoção das novas tecnologias nos espaços e 

atividades escolares passa não só pela aquisição das mesmas e o nível de acesso a elas, 

mas também, e significativamente, pela atitude favorável de docentes e gestores/as 

frente a elas, bem como uma capacitação adequada para sua incorporação na prática 

profissional, tanto na sala de aula quanto na gestão da escola como um todo.  

Neste sentido, existe uma variedade de programas de gestão tecnológica, 

disponíveis no mercado, que têm como princípio integrar todas as informações que 

dizem respeito à escola, armazenadas através de um banco de dados contendo 

informações dos/as professores/as, funcionários/as, alunos/as, suas famílias, entre outros, 

diminuindo assim a circulação de papéis, formulários, ofícios, tão comuns nas escolas 

públicas, podendo auxiliar no processo de desburocratização da própria gestão escolar. 

Com relação ao uso destas tecnologias no processo pedagógico, sem sobra de 

dúvidas o/a professor/a é um elemento determinante na introdução de qualquer inovação 

tecnológica no contexto educativo. Com isto, se pode afirmar que, na maioria das vezes, 

desde que o acesso seja disponibilizado, dependerá dele/a a escolha e as estratégias de 

aplicação das novas tecnologias da informação e da comunicação na educação. Porém, 

seu papel já não será o mesmo de antes. Ele/a deverá assumir cada vez mais uma 



 
 

 

posição de mediador/a do processo de ensinar e aprender, orientador/a de 

ações/atividades e de perspectivas formativas, ou seja, um/a autêntico/a mentor/a que 

acompanhará (amigo/a e tutor) dos/as alunos/as no seu percurso de formação, um 

caminho que ele/a deve percorrer ativa e livremente, porém, com criticidade. Diante 

desta realidade, Brasileiro apud Nenevê e Proença (2005, p.142) chamou à atenção que, 

 

A magnitude das mudanças resultantes das NTIC em todas 

as áreas do conhecimento científico e do senso comum 

não deve nos fazer esquecer do estabelecimento de níveis 

de relações interpessoais baseados na ética humana, no 

respeito à tolerância, à liberdade de expressão e criação, 

no senso crítico, sustentado pela finalidade primeira de 

“aprender a continuar a ser essencialmente e 

primordialmente humanos. 

 

No âmbito da educação especial quando falamos de „inovações‟ estamos apenas 

apontando o que de ferramentas visíveis estão em uso junto ao educando com 

necessidades especiais. Não nos damos conta de todos os outros aparatos tecnológicos 

em produção permanente e se instituindo na relação professor-aluno. É nesta relação 

que poderão vir a ocorrer encontros e desencontros com a implantação do computador 

na escola e a formação conjunta de professores/as do ensino regular e especial com 

os/as próprios/as alunos/as com e sem deficiências, buscando sua aproximação e 

confronto no próprio processo de ensinar e aprender, trabalhando juntos nas mesmas 

máquinas, aparatos e ambientes educacionais (Andrade, 1997). 

Entretanto, quando pensamos em que competências e habilidades específicas 

estes profissionais devem adquirir para utilizar as NTIC como mediadoras das relações 

de aprendizagem, desde uma escola inclusiva, Salinas (1997) nos auxiliou nesta 

reflexão destacando que, tanto a instituição educativa, quanto o/a professor/a, deixam de 

ser fontes de todo o conhecimento. O/A docente passa a atuar como guia dos/as 



 
 

 

alunos/as para facilitar-lhes o uso de recursos e ferramentas virtuais que necessitam para 

explorar e elaborar os novos conhecimentos e habilidades mediadas pelas tecnologias; 

ele/a passa a atuar como gestor/a dos recursos de aprendizagem e a destacar seu papel 

de orientador desse processo. Enfim, o autor nos oferece sugestões, das quais damos 

ênfase a quatro delas: 

a) Guiar os/as alunos/as no uso das bases de informação e conhecimento bem 

como proporcionar acesso a eles/as para usar seus próprios recursos. 

b) Oportunizar para que os/as alunos/as se tornem ativos no processo auto-

dirigido de aprendizagem, principalmente em relação às ações de aprendizagem mais 

livres. 

c) Assessorar e gestionar o ambiente de aprendizagem virtual em que os/as 

alunos/as estão utilizando os recursos tecnológicos. Deve ser capaz de guiar os/as 

alunos/as no desenvolvimento de experiências colaborativas, acompanhando seu 

processo de aprendizagem, além de proporcionar feedback de apoio a sua atividade, 

criando oportunidades para a socialização das mesmas. 

d) Acesso contínuo ao trabalho dos/as alunos/as em coerência com os princípios 

pedagógicos presentes nas estratégias de aprendizagem e com o perfil do/a novo/a 

aluno/a exigido/a neste tipo de ambiente de aprendizagem. 

 

Para isto, o profissional que atua na escola deve ser capaz de desenvolver uma 

ação docente baseada em: trabalho interdisciplinar; utilização da informática como 

ferramenta de trabalho e a rede Internet como canal de comunicação, explorando-a 

como espaço cooperativo e de formação e percebendo-a como espaço de trabalho 

(Gisbert Cervera, 1999). Neste sentido, a autora (apud Cabero et al, 2000, p.322) 

destacou que  

 

predicir cuál es la formación en tecnología que requieren o, 

mejor, requerirán los profesores para el sistema educativo 

del tercer milenio, es una tarea bastante compleja, aún así 



 
 

 

creemos que es importante tener en cuenta cuáles deberán 

ser las destrezas mínimas de estos profesionales a nivel 

informático, ofimático y de comunicaciones.  

 

No quadro 02, a seguir, a autora lista as destrezas que precisam ser 

desenvolvidas na formação inicial e continuada de gestores e professores/as das escolas.  

 

 

 

 

REDES 

Informação: Utilização de navegadores, de serviços 

WWW; acesso a serviços on line via modem e 

utilização de servidores FTP. 

Comunicação: Enviar e receber e-mail; participar em 

vídeo conferências (tanto ativa quanto passivamente); 

ter acesso e participar em canais de IRC (chat). 

Desenvolvimento: ter conhecimentos mínimos de 

alguma linguagem de programação (noções básicas de 

java); Ler e escrever documentos HTML (desenhar e 

desenvolver páginas web); utilizar ferramentas de 

trabalho cooperativo (ambiente TelEduc). 

 

UTILIZAÇÃO DE 

MATERIAS 

Utilizar CD/DVD que contenham materiais e cursos de 

formação; preparar e utilizar apresentações em formato 

eletrônico utilizando o computador e o datashow; 

identificar, avaliar e selecionar software educativo para 

um nível educativo concreto (ed. Infantil. Ensino 

fundamental etc.). 

UTILIZAÇÃO DE 

PERIFÉRICOS 

Utilizar com facilidade o CD-ROM, o DVD e o vídeo, o 

scaner e a impressora, câmaras de foto e vídeos digitais. 

 

OFMÁTICA 

Dominar algum processador de textos e alguma base de 

dados, além de programas de gráficos para criar 

ilustrações, apresentações e animações. 

Quadro 02 – Âmbitos de Formação. 

Fonte: Gisbert Cervera apud Cabero (2000, p.322).  

 

Devido ao permanente avanço tecnológico, há uma necessidade premente de que 

estes âmbitos de formação, apesar de serem considerados básicos, necessitem 

constantemente serem revistos e ampliados, garantindo uma atualização permanente de 

gestores/as e professores/as na utilização destas tecnologias no espaço escolar. 



 
 

 

Levando em consideração Almeida e Almeida (2005), ao aceitarmos a premissa 

de que a incorporação da TIC na escola supõe mudanças profundas na cultura escolar e 

nas concepções implícitas dos educadores e gestores, o problema se revela em toda a 

sua complexidade, de tal sorte que o simples encaminhamento de mudanças nos 

procedimentos adotados pelos gestores pode constituir indicativos de sucesso do 

processo de formação. Porém, olhar simplesmente para os avanços em termos de 

inserção da TIC na escola ou da mudança de atitude dos gestores com relação ao uso 

pedagógico da tecnologia é olhar a questão de forma bastante simplificada, devido às 

inúmeras variáveis envolvidas nesse processo. 

Com isto, podemos constatar que se torna extremamente relevante buscar 

entender os distintos aspectos que estão implicados nesse processo de formação, quais 

sejam: identificação das possíveis dificuldades na utilização do/s laboratório/s de 

informática e na inserção da TIC na ação gestora e da coordenação no dia a dia da 

escola; elaboração de projetos de gestão das TIC na escola pública a partir de um 

diagnóstico junto aos atores desta comunidade; redimensionamento das ações de 

formação dos/as professores/as para utilizar as NTIC como mediadoras na sala de aula; 

efetivação de parcerias com os núcleos de tecnologia educacional das Secretarias de 

Educação para implantar novas propostas de formação em relação ao uso das TIC, 

respaldando também às ações já desencadeadas do uso das TIC na gestão da escola, 

com a criação de redes de aprendizagem colaborativa e a expansão de experiências de 

gestão participativa e de desenvolvimento do trabalho coletivo envolvendo a 

comunidade interna e externa à escola. 

 Concordamos com Almeida e Almeida (2005) quando afirmaram que a 

formação de gestores/as escolares é um desafio que precisa ser enfrentado com 

propostas inovadoras, levando em considerando “as especificidades de sua função, as 

contribuições das tecnologias para a gestão da escola e a necessidade de desenvolver 

processos para gerir informações, conhecimentos e tecnologias” (p.1). Elas 

evidenciaram a importância de a formação ter como objeto principal o contexto de 

atuação do/ gestor/a escolar e as contribuições das TIC para o seu trabalho.  



 
 

 

 Contudo, consideramos que as tecnologias precisam primeiramente ser 

assimiladas ao processo de formação profissional para que elas sejam incorporadas a 

sua atuação, seja na função docente ou gestora dentro da escola pública. Em outras 

palavras, o/a professor/a, o /a gestor/a, precisa atribuir valor à tecnologia pelo seu 

potencial na facilitação de sua própria aprendizagem a fim de que possa compreender 

como elas serão úteis na facilitação da aprendizagem de alunos/as e na comunicação 

direta com a comunidade escolar.  
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