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A AFETIVIDADE E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NOS ANAIS 

DO X CONPE 

 

Marina Beatriz Shima Barroco (PIBIC/CNPq-UEM)  

marina.shima@gmail.com 

Marilda Gonçalves Dias Facci (UEM) 

mgdfacci@uem.br 

 

1. Introdução 

 

Hoje em dia muito se tem falado sobre os problemas de comportamento dos 

alunos na escola; que a relação entre professor e aluno devem ser modificadas para que 

uma educação de qualidade seja alcançada. As queixas das escolas são muitas como a 

própria mídia tem divulgado em diferentes reportagens, passando por questões de 

violência, indisciplina e fracasso escolar, por exemplo. Os problemas podem ser 

discutidos sob diferentes enfoques e por diferentes profissionais, mas geralmente se 

busca por culpados e não por alternativas de superação das questões vivenciadas no 

espaço escolar. 

Tomando como referência a Psicologia Histórico-Cultural consideramos que 

temos que olhar os problemas considerando a história e as contradições postas pela 

realidade, entendendo os fatos humanos como histórico-sociais. A psicologia escolar, 

com base na Teoria Histórico-Cultural, que foi liderada por L. S. Vygotski (1896-1934), 

juntamente com A. R. Luria (1902-1977) e A. N. Leontiev (1903-1979), pode contribuir 

para a análise dessas queixas entendendo que as pessoas que estão na escola 

reproduzem condutas que são comuns a essa sociedade capitalista, na qual elas estão 

inseridas e dela são participantes. Essa teoria se fundamenta no materialismo histórico e 

dialético. 

mailto:mgdfacci@uem.br
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A compreensão da afetividade presente na relação professor-aluno também deve 

seguir essa forma de análise, saindo da aparência e buscando compreender a essência da 

forma como essa relação se estabelece. Vigotski não vivenciou os conflitos próprios dos 

dias de hoje, porém o que escreveu serve-nos para entender os homens da 

contemporaneidade. Como o autor defende que o homem está em relação com o mundo, 

e como o mundo capitalista não foi superado, muito do que escreveu ainda pode nos 

inspirar para entendermos homem e sociedade.  

Diferente de teorias biologicistas e mecanicistas, a Psicologia Histórico-Cultural 

pondera que a emoção é uma função psicológica superior, e, deste modo, é considerada 

dotada de caráter cultural e social e que se desenvolve por meio da relação com outras 

funções superiores. Assim, nesta teoria, defende-se a unidade entre afetivo e cognitivo; 

estes, não constituem dois processos independentes, mas existem entre eles relações 

complexas.  

Considerando a relevância da emoção no processo educativo, o objetivo desse 

trabalho é apresentar os temas que vem sendo elaborado por profissionais e 

pesquisadores na área de Psicologia e Educação no X CONPE, dando destaque àqueles 

trabalhos que tratam da afetividade no processo ensino-aprendizagem. 

Em um primeiro momento, abordaremos sobre a concepção de emoção e 

afetividade na Psicologia Histórico-Cultural e sua relação com o processo ensino-

aprendizagem. Na sequencia, apresentaremos resultados de uma pesquisa realizada nos 

anais do X CONPE acerca das temáticas, teorias e palavras-chave presente nos 

trabalhos publicados, com foco principalmente, naqueles que tratam da emoção ou 

afetividade. 

 

2. Emoção e Aprendizagem 

 

Vigotsky (2004a) na obra Teoria das emoções, escrita entre 1930 e 1931, faz 

uma crítica às teorias organicistas que entendem a emoção como decorrente de fatores 
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biológicos, e compreende que estas possuem caráter anti-histórico. Ao levar em conta o 

caráter cultural e social das emoções, Vigotski procurava opor-se às teorias presente em 

sua época. Assim, o autor russo procurava discutir as especificidades das emoções como 

processos culturizados e não como processos hereditários. O autor faz a distinção entre 

emoções inferiores e superiores, animais e humanas, instintivas e conscientes (Vigotsky, 

2004a). No entanto, esta obra do autor ficou inacabada e, embora ele faça uma análise 

crítica de várias teorias presentes no começo da década de 1930, não explora, 

amplamente, como compreende a emoção. Apesar destas limitações, a obra ainda 

possibilita que façamos várias reflexões sobre a emoção enquanto produto do meio 

histórico e cultural, no qual o homem se constrói como homem, e a partir do qual ele se 

desenvolve.  

Alguns autores, com base nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, 

realizaram estudos sobre a emoção nas obras de Vigotski e ressaltam a historicidade na 

formação humana, como é o caso de Gomes e Mello (2010), Toassa (2009), Silva 

(2011) entre outros. As autoras retomam as ideias da Psicologia Histórico-Cultural de 

que o ser humano não nasce com as funções psicológicas superiores já dadas a priori, 

por herança genética. Antes, elas são constituídas na e pela e relação do homem com a 

sociedade, no processo histórico. A emoção é considerada como uma função 

psicológica que permeia essa relação e é desenvolvida culturalmente.  

Como superação destas concepções biologizantes sobre emoções, Toassa (2009, 

p.143) afirma que Vigotski propõe que “as emoções surgem como funções mentais que, 

das bases biológicas permeadas por correlatos do universo animal [...], transformam-se 

em algo qualitativamente novo no processo de desenvolvimento”.Vigotski (1995) 

afirma que toda função psicologia superior é construída na coletividade, é mediada e 

voluntária e a emoção também tem essas características. 

O que Toassa (2009) expõe pode ser complementado pelo que escreve Silva 

(2011) a respeito da crítica que Vigotski faz às limitações das outras teorias para a 

construção de uma psicologia científica, por não considerarem o homem em sua 
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totalidade, mas sim através de reduções ambíguas. Para essa autora as reduções se 

relacionam com o fato de que na época vigoravam-se teorias que explicavam as 

emoções somente pela neurobiologia, e a mesma era vista como distinta dos fatores 

intelectuais. 

Silva (2011) ressalta que Vigotski atribui a Descartes a visão reducionista e 

dualista errônea entre consciência e emoção. O filósofo francês provocou forte 

influência nos autores que procuravam investigar sobre as emoções sendo considerado 

como o fundador da teoria visceral das emoções. De acordo com Silva (2011, p. 145), 

Descartes considerava que “A emoção é provocada por uma modificação física e que há 

um conjunto de estados orgânicos que caracterizam suas diferenças”. 

A partir de Descartes então, é que surgem as teorias mecanicistas e físicas sobre 

as emoções. Silva (2011, p.146) faz o seguinte apontamento: “Antes de Descarte as 

paixões humanas eram consideradas de forma subjetiva, mas sua teoria deu início a uma 

compreensão mecanicista e física sobre o tema”. Esta compreensão mecanicista fundada 

principalmente por Descartes e posteriormente adotada por William James, Carl Geog 

Lange, entre outros, explica erroneamente, de acordo com Vigotski (2004 a), a emoção 

como um processo de regressão pré-histórico, em que o psiquismo humano ainda não 

era desenvolvido. Faz-se também, a incorreta separação entre emoção e consciência.  

Silva (2011, p.152) afirma que a teoria das emoções de Vigotski tinha como 

objetivo explicar e comprovar que as emoções estão entrelaçadas com as demais 

funções psíquicas e que se desenvolvem em um conjunto. O psicólogo russo queria 

também fazer o estudo das emoções e sua relação com o intelecto, opondo-se às 

concepções de que as emoções eram resquícios de vida primata que ao longo do 

desenvolvimento humano iria se perdendo. Silva (2011) afirma o seguinte: “Suas 

ultimas pesquisas referiam-se ao papel fundamental das emoções na sobrevivência do 

indivíduo, na estruturação da consciência e na constituição de suas atividades”. Fica 

claro portanto, o papel relevante que Vigotski atribui às emoções.  
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Feito esses apontamentos, podemos levar essas considerações para o campo 

escolar. Gomes e Mello (2010) escrevem que há um desafio a ser enfrentado na área 

escolar: transitar de uma concepção biologizante para uma concepção histórica social do 

psiquismo humano. Esta concepção biologizante de emoção, adotada nas escolas até os 

dias de hoje, acredita que o afeto é algo inerente à criança, e que independe da história 

de vida e do trabalho realizado na sala de aula. Este tipo de pensamento tem como 

consequência a visão de que a afetividade é algo que perturba e que impende a 

aprendizagem e o desenvolvimento intelectual. Os problemas emocionais são vistos 

como algo que determina o não aprendizado. 

Fica claro, portanto, a cisão que se estabelece entre função afetiva e cognitiva. 

Assim, Gomes e Mello (2010) argumentam que esta visão enfatiza a impotência do 

educador diante da formação do sujeito e atribui ao psicólogo a tarefa de tratar destas 

funções pelo fato de somente o mesmo ser capaz de acessar o comportamento humano 

emocional. A educação, então, desconheceria a natureza, a constituição e a participação 

dos processos afetivos na estrutura psicológica do sujeito. Isto é considerado como 

consequência da influência da teoria dualista de Descartes, no qual as emoções são 

consideradas rudimentos que precisam ser subordinados pelo racional-cognitivo. A 

Psicologia Tradicional também tem feito isso estudando as funções psíquicas 

isoladamente e explicando esses processos como algo que se desenvolvem no embate 

entre sujeito individual e realidade social. Já a Psicologia Histórico-Cultural, segundo 

Gomes e Mello (2010), tem como objetivo explicar a natureza e a constituição dos 

processos afetivos tomando como referencia a cultura em que o indivíduo se encontra. 

As autoras afirmam que Vigotski defende que para se entender a relação cognitivo-

afetivo é necessário olhar para o psiquismo humano como um sistema funcional que 

correlaciona elementos biológicos, psicológicos e sociais e tem como seu núcleo de 

sustentação e desenvolvimento a consciência. 

Gomes e Mello (2010) afirmam ainda que o pensamento e o sentimento são 

processos psicológicos desenvolvidos pelo homem em sua relação com a realidade, 
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historicamente constituída. As funções cognitivas constroem a imagem subjetiva do 

objeto em sua concretude. Já as funções afetivas também constroem a imagem do 

objeto, mas, constroem a imagem da relação do sujeito com aquele objeto. As autoras 

defendem que se torna errôneo considerar as funções afetivas como algo inferior ao 

cognitivo e que é necessário entender as “funções afetivas acontecendo na 

processualidade das ações do sujeito.” (Gomes & Mello, 2010, p. 687). 

A afetividade, dessa forma, está presente na relação professor-aluno e perpassa o 

processo de apropriação do conhecimento. Na abordagem histórico-cultural, o 

aprendizado é considerado um aspecto necessário e fundamental para que as funções 

psicológicas superiores aconteçam. A relação entre desenvolvimento e aprendizagem 

ocupa lugar de destaque. Para Vigotski (2000), desenvolvimento e aprendizagem não 

constituem dois processos independentes, mas existem, entre eles, relações complexas. 

Para ele, estes dois fatores estão relacionados, desde o nascimento. O indivíduo 

desenvolve-se, em parte, graças à maturação do organismo individual, enquanto 

pertencente à espécie humana, mas é o aprendizado que provoca a interiorização da 

função psíquica.  

As atividades pedagógicas precisam ser sistematizadas e organizadas, com a 

finalidade de conduzir o aluno à apropriação dos conceitos científicos elaborados pela 

humanidade. Neste processo, o professor tem papel destacado. Ele é o mediador entre o 

aluno e o conhecimento. Por isso, cabe a ele intervir, na zona de desenvolvimento 

proximal dos alunos, conduzindo a prática pedagógica. Ele é o adulto que, tendo se 

apropriado de vários conhecimentos, deve levar os alunos a assimilar os conteúdos, para 

que possam se desenvolver, apropriando-se da experiência histórico-social, conforme 

anuncia Facci (2004). 

O professor contribui para a aprendizagem e, consequentemente, para o 

desenvolvimento do aluno. E nessa relação, a afetividade está presente e precisa ser 

estudada pela Psicologia Escolar. Tendo então como base a Psicologia Histórico-

Cultural a afetividade passa a ter novos conceitos, passa a ser compreendida para além 
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de determinismo biológico: não é mais vista como algo intrínseco e a-histórico, no qual 

não se leva em conta as relações que o sujeito estabelece com a sociedade. Passa-se, 

portanto, a entender o afetivo, de acordo com Gomes e Mello (2010, p. 689), como: 

 

[...] determinado pelo conhecimento dos objetos, pelas relações das condições 

objetivas de vida e de educação e não como algo natural, interno e a-histórico, 

deslocado das relações vivas e dinâmicas que o sujeito estabelece com a 

sociedade – diz respeito à observação do lugar que a criança ocupa nas relações 

que se estabelecem na escola e como a ela se dirigem as práticas educativas. 

(Gomes & Mello, 2010, p. 689) 

 

Ao superar a questão subjetivista e naturalista dos afetos a autora fala da grande 

importância da motivação para aprendizagem: “[...] pensar na motivação para 

aprendizagem implica em pensar em afetação, em como o sujeito é tomado por, 

atravessado, perpassado pelas ideias, pelos objetos e fenômenos da realidade escolar.” 

(Gomes & Mello, 2010, p.689, grifos das autoras). Apoiando-se em Leontiev, as autoras 

afirmam que o êxito do estudo depende do sentido que tem para a criança aquilo que 

estuda. Assim, criança só se interessar pelo conteúdo se ela tiver clareza do objetivo da 

aprendizagem daquele conteúdo. O professor, nesse sentido, deve conduzir a prática 

pedagógica de forma que desperte na criança o interesse pela aprendizagem.  

Vigotski (2001) afirmou que é imprescindível estudar a afetividade e o intelecto 

como unidade. O professor, portanto, necessita levar esse aspecto em consideração. 

Para o autor, a criança precisa ter interesse, estar motivada para aprender. Facci (2004, 

p. 176), baseada na análise da obra Psicologia Pedagógica, escrita por Vigotski, afirma 

que o interesse para a atividade, segundo o psicólogo russo 

 

[...] é um ingrediente fundamental no processo de aprendizagem. Se o professor 

quer atrair alguma criança é necessário descobrir se ela está preparada para 
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desenvolver determinada atividade, se todas as suas potencialidades estão 

mobilizadas para desenvolvê-las e se a criança vai agir. Toda a questão consiste 

em saber o quanto o interesse está orientado para o próprio objeto de estudo e 

não relacionado a influências externas a ele como prêmios, castigos, medos, 

desejo de agradar, etc. Cabe ao professor interferir, ativamente, nos processos de 

desenvolvimento dos interesses dos alunos.  

 

Além do interesse, segundo Facci (2004) o professor também tem que considerar 

a emoção no processo de apropriação dos conteúdos pedagógicos, pois as reações 

emocionais servirão de base para o processo educativo. Antes de comunicar algum 

conteúdo, o professor levar o aluno a se interessar pelo novo conteúdo, de forma que a 

emoção esteja ligada a um novo conhecimento. 

Esta visão de unidade entre afetivo-cognitivo nos leva a refletir sobre a 

importância da afetividade para o processo educativo. Deixa-se de pensar que as 

experiências afetivas acontecem fora da escola, e que o elemento cognitivo é o único 

merecido de atenção. Considera-se como “elemento essencial do processo educativo as 

funções psíquicas que conformam a personalidade humana.” (Gomes & Mello, 2010, 

p.690). 

As autoras defendem também que no momento em que a escola postula que os 

processos afetivos são de ordem individual, deslocado das relações concretas que o 

sujeito experiência na situação escolar, a mesma acaba por desconsiderar a importância 

das relações humanas na produção do sentido que a aprendizagem escolar tem para o 

sujeito. 

Concluem portanto que 

 

[...] a escola exige um espaço dedicado à reflexão sobre como promover o 

desenvolvimento integral da criança, entendendo que os conteúdos apresentados, 

tanto quanto as relações humanas ali estabelecidas, estarão afetando positiva, ou 
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negativamente as consciências das crianças. Ponto de partida para a constituição 

de uma escola humanizadora é a compreensão de que não se promove o 

desenvolvimento de processos cognitivos independentemente de processos 

afetivos- os quais são o começo e o fim de toda aprendizagem e de todo 

desenvolvimento humano. (Gomes & Mello, 2010, p.690) 

 

A relação professor e aluno, afetividade e aprendizagem é, portanto, uma 

temática significativa de ser pesquisada na área de Psicologia. Isso porque segundo 

Gomes (2008, p. 15) na escola, a ideia que se dissemina [...] é a de que as emoções são 

prejudiciais, um impeditivo que, por vezes, atrapalha o processo de escolarização de 

crianças e jovens” (Gomes, 2008, p. 15). Além disso, os ranços da psicologia 

organicista das emoções se apresentam na escola também sob a forma dos transtornos 

da aprendizagem, atribuídos a causas biológicas, que procuram “[...] por meio das 

explicações reducionistas, situar no corpo físico das crianças as alterações e/ou déficits 

que justifiquem sua não aprendizagem” (Gomes, 2008, p. 61).  

Não só as raízes biologicistas atravessam essa concepção de afetivo, mas 

também as subjetivistas que permitiram à Psicologia e à Educação considerar o afetivo 

como um processo independente e natural, que se desenvolve desconectado das relações 

sociais que permeiam a construção social do afetivo e da própria subjetividade (Gomes, 

2008). Em contrapartida, a proposta de Vigotski sugere que o desenvolvimento do 

psiquismo e do afetivo não são desconectados, mas caminham juntos e se realizam 

através das relações travadas entre sujeito e mundo, sujeito e objeto, conforme já 

discutimos anteriormente. 

Com base nestes aspectos anunciados, entendemos que a esfera afetiva não deve 

ser excluída do processo de ensino-aprendizagem. Gomes (2008) afirma que considerar 

a afetividade, as emoções e os sentimentos na escola, não se refere à demonstrações de 

carinho, mas à aproximação da escola da realidade objetiva da criança para que, a partir 

de então, o professor possa prestar auxílio à criança na construção de sentidos pessoais 
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acerca dessa realidade, que possibilitem transformações dos afetos (da passividade à 

atividade) e da própria realidade.  

Considerando esses pontos, entendemos que estudar sobre o afetivo na relação 

professor-aluno é muito importante para que os  profissionais que trabalham no âmbito 

da educação possam compreender a unidade entre afeto e cognição, contribuindo com a 

escola na sua função de socialização dos conhecimentos, conforme assevera Saviani 

(2003). Além do estudo teórico de obras de autores russos, da Psicologia Histórico-

Cultural, conforme propomos neste projeto, também é importante compreender como 

essa temática está sendo contemplada nos Anais do X CONPE, considerando que este 

evento é um dos mais importantes na intersecção entre Psicologia e Educação. A seguir, 

apresentamos os resultados da pesquisa. 

 

3. A Pesquisa nos Anais do X CONPE 

 

A Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional a cada dois anos 

promove o Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional – CONPE. Visto 

que este evento é um dos mais importantes na intersecção entre Psicologia e Educação, 

neste item discorreremos sobe os temas que vem sendo elaborado por profissionais e 

pesquisadores na área de Psicologia e Educação no X CONPE, dando destaque àqueles 

trabalhos que tratam da afetividade no processo ensino-aprendizagem. 

O material do evento acima citado é composto de 726 resumos de trabalhos. A 

partir da leitura de todosestes resumos, buscou-se analisar como tem sido abordada a 

questão da afetividade no ensino-aprendizado. A pesquisa nos anais do X CONPE foi 

feita pelo acesso ao site www.conpe.com.br. No site selecionamos as categorias de trabalhos 

Comunicação Científica, Conferência, Mesa Redonda, Mini-Curso, Painéis e Partilhando 

Experiência. Lemos todos os resumos de cada categoria, distribuindo os dados em uma 

tabela no qual foi discriminado: 
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a) Número do resumo – para identificação de cada resumo 

b) Nome do autor ou coordenador (caso o autor não fosse especificado) 

c) Título do resumo 

d) Resumo 

e) Teoria – qual teoria o autor se utilizava para fundamentar seu trabalho 

f) Palavras-chave 

g) Vinculação com a temática da pesquisa – analisamos se a temática era 

relacionada com a afetividade na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural 

h) Tema – qual temática trabalhada no resumo 

 

Após o término da leitura fizemos a categorização dos resumos. Em seguida, 

fizemos uma análise detalhada dos dados das fundamentações teóricas de cada trabalho 

e das palavras-chave explicitadas nos resumos.  

Na pesquisa nos anais, constatamos que dos 726 trabalhos 328 eram de 

Comunicação Científica, nove de Conferências, 86 de Mesa redonda/Simpósio, 59 Mini-

Cursos, 136 Painéis e 108 trabalhos eram Partilhando Experiências. 

Ainda nos anais, os trabalhos estavam categorizados de acordo com as áreas de 

concentração. Verificamos que havia 23 áreas de concentração no total. A que apresentou 

mais trabalhos foi a “Atuação do psicólogo escolar e educacional” com 121 trabalhos 

(16,5%); em segundo lugar “Pesquisa em psicologia escolar e educacional” com 94 

trabalhos (12,8%) e em terceiro lugar “Formação do educador” com 70 trabalhos 

(9,5%), seguida de “Necessidades Educacionais Especiais e Inclusão” com 69 trabalhos 

(9,4%) e “Desenvolvimento Humano” com 64 trabalhos (8,7%). As outras áreas e o 

número de trabalhos referente a cada uma encontram-se no gráfico a seguir. 

Gráfico 1. Áreas de concentração por frequência de trabalhos 
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Sobre as áreas de concentração, podemos concluir que a atuação do psicólogo 

escolar está em destaque e que o estudo teórico, a pesquisa, vem acompanhando esta 

prática. Percebemos também que estásedando grande relevância à formação do 

educador. Entendemos este dado como um avanço à área escolar, uma vez que dentro 

das concepções da Psicologia Histórico-Cultural, o professor tem um importante papel 

na promoção do desenvolvimento de seus alunos, conforme destaca Facci (2004). 

Entretanto, percebemos que pouco se tem pesquisado sobre a formação do Psicólogo 

Escolar, considerando que somente seis trabalhos abordaram essa temática. De forma 

geral é possível perceber que essas temáticas que foram mais contempladas tem se 

constituído em objeto de pesquisa na área de Psicologia Escolar e Educacional.  

A respeito da teoria em que os trabalhos foram fundamentados, levamos em 

conta para identificar o referencial somente aquelesque demonstravam de maneira 

explícita a teoria utilizada pelo autor. Deste modo, verificamos que mais da metade dos 

trabalhos, 409 resumos (56,3%) não discriminava nenhuma teoria que orientava o 

estudo. Dos trabalhos que apresentavam a fundamentação teórica localizamos 

170resumos (23,4%)que utilizavam como aporte teórico a Psicologia Histórico Cultural, 

11 resumos (1,5%) a perspectiva Psicanalítica e 10 resumos (1,3%) se utilizavam de 

uma perspectiva Piagetiana. Ainda 107 trabalhos (14,7%) apresentavam outras variadas 

teorias que na maioria das vezes não se repetiam mais de duas vezes entre si. Estes 

dados podem ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Fundamentação teórica dos resumos do X CONPE por Frequência Absoluta e 

Frequência Percentual. 

FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

Psicologia Histórico-Cultural 170 23,4 

Teoria Psicanalítica 11 1,5 

Construtivismo 10 1,3 

Pedagogia Histórico-Crítica  5 0,6 
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Teoria Walloniana 4 0,5 

Teoria de Vygotsky e de Henri Wallon 4 0,5 

Análise do comportamento 3 0,4 

Psicologia Cognitiva com base na Teoria 

do Processamento da Informação 
3 

0,4 

Teoria não definida 409 56,3 

Outras teorias 107 14,7 

 

A respeito da fundamentação teórica dos resumos, consideramos que o resultado 

de que mais da metade dos trabalhos não fazem referência a alguma teoria implica em 

ambiguidades, uma vez que a visão de homem, escola e psicologia escolar não sendo 

bem definida podem conduzir ao ecletismo, conforme anunciava Vigotski (2004b) ao 

tratar da crise da Psicologia. 

 Ainda sobre a fundamentação teórica dos trabalhos do X CONPE, percebemos 

que a Teoria Histórico-Cultural se destacou. Essa teoria começou a ser difundida no 

Brasil após a década de 1980 e tem fundamentado pesquisas e práticas na relação entre 

Psicologia e Educação. Percebemos que quando os autores trabalham com esta 

perspectiva geralmente deixam isso claro nos resumos, provavelmente porque nesta 

perspectiva teórica, baseado no marxismo, é importante analisar os dados a partir de 

uma concepção filosófica, assumindo uma postura dialética. Nesse sentido,Vigotski 

(2004b) afirma que os termos escolhidos para expor os dados da pesquisa já denuncia 

um posicionamento teórico, e foi tal fato que observamos nos resumos lidos. Isto 

também nos ajuda a compreender o resultado de que dentre as três palavras-chave mais 

frequente se encontrava o termo Psicologia Histórico-Cultural. 

Ao fazer um levantamento de todas as palavras-chave utilizadas nos resumos, 

encontramos um total de 1.817 palavras-chave, sendo que cada trabalho utilizava em 

média de 3 a 5 palavras-chave. No total, foram 519 trabalhos (70,9%) que forneciam 

palavras-chave acompanhadas com os resumos. 
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Na análise destes dados, aliamos palavras que pertenciam a um mesmogrupo e 

que se repetiam e tivemos um total de 781 palavras. Destas, a que apresentou maior 

frequência foi a palavra Educação (85 palavras-chave - 4,6%). Autilização mais 

freqüente da palavra Educação já é esperado uma vez que a pesquisa foi feita em um 

evento de intersecção entre Psicologia e Educação. Emseguida ao termo Educação, a 

palavra Psicologia Histórico-Cultural ficou como a segunda mais citada (67 palavras-

chave – 3,6%) e em terceiro lugar a palavra Psicologia Escolar com 63 palavras-chave 

(3,4%) repetidas. A seguir, tabela que demonstra as 10 palavras-chave mais frequentes 

nos resumos de Comunicação Científica do X Conpe. 

 

Tabela 2. Palavras-chave mais frequentes nos resumos do X CONPE por Frequência 

Absoluta e Frequência Percentual. 

PALAVRAS-CHAVE 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

Educação 85 4,6 

Psicologia Histórico-Cultural 67 3,6 

Psicologia Escolar 63 3,4 

Formação de professores 33 1,8 

Adolescência 30 1,6 

Desenvolvimento 29 1,5 

Aprendizagem 26 1,4 

Inclusão 25 1,3 

Escola 23 1,2 

Educação infantil 21 1,1 

 

Ainda nesse levantamento e análise dos resumos dos anais do X CONPE 

identificamos os que tratavam sobre afetividade e fizemos uma categorização destes 

trabalhos. Nos resumos, encontramos o total de 30 trabalhos que abordavam sobre esta 

temática, resultando em total de 4% de todos os resumos. A seguir explicitaremos a 
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frequência de trabalhos de afetividade em cada modalidade de apresentação, as 

temáticas relacionadas, fundamentação teórica e palavras-chave mais frequentes destes 

resumos. 

Identificamos que foi na modalidade de Comunicação Científica que houve mais 

trabalhos que tratavam sobre esta temática (10 resumos – 3%). Entretanto, se 

comparado com o número de trabalhos apresentados em cada modalidade (Frequência 

Percentual), foi o tipoMini-Curso que abordou mais sobre a afetividade (5 resumos - 

8,4%). Na Tabela 3 apresentamos estes dados. 

 

Tabela 3. Tipo de modalidade de apresentação por Frequência Absoluta e Frequência 

Percentual dos resumos que tratam sobre afetividade no X CONPE. 

TIPO 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

Comunicação científica 10 3 

Conferência 1 11 

Mesa redonda 5 5,8 

Mini-curso 5 8,4 

Painéis 6 4,4 

Partilhando experiências 3 2,7 

 

Também identificamos 10 temáticas principais contempladas nos trabalhos. 

Constatamos que a temática mais frequente foi a “Relação ensino-aprendizagem” com 

11 trabalhos no total. Em segundo lugar foi a temática “Afetividade na relação professor 

aluno” com seis trabalhos, e em terceiro lugar “Afetividade e desenvolvimento infantil” 

com tres trabalhos.A seguir, apresentamos a tabela com as temáticas e suas frequências. 
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Tabela 4. Temática dos resumos que tratam sobre afetividade no X CONPE por 

Frequência Absoluta e Frequência Percentual. 

TEMÁTICA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

Afetividade e relação ensino-aprendizagem 11 36,6 

Afetividade na relação professor-aluno 6 20,0 

Afetividade e desenvolvimento infantil 3 10,0 

Afetividade e queixas escolares 2 6,6 

Afetividade e docência 2 6,6 

Afetividade termos 2 6,6 

Afetividade e subjetividade 1 3,3 

Emoção como Função Psicológica Superior 1 3,3 

Afetividade e jogos cooperativos 1 3,3 

Levantamento de estudo sobre afetividade 1 3,3 

 

A respeito dos trabalhos que tratavam sobre a afetividade, concluímos que pouco 

se tem pesquisado sobre esta temática. Olhando para a frequência percentual do número 

de trabalhos dentro de cada modalidade de apresentação, concluímos ainda que 

discussões sobre aspectos práticos da afetividade são escassos, como podemos perceber 

na apresentação de trabalhos na modalidade “Partilhando Experiências”.  

Aquilo que Gomes e Mello (2010) defendem em seu trabalho, acerca da 

importância da afetividade no processo ensino-aprendizagem, pelo número de trabalhos 

localizados, parece não ser um aspecto de muita preocupação na área de Psicologia e 

Educação. Talvez o que Vigotski (2004a) defende acerca da unidade cognitivo e afetivo, 

ainda não está sendo considerado nesta visão dialética e acaba ocorrendo muito mais 

uma preocupação com o desenvolvimento cognitivo em detrimento do afetivo, como se 

ambos não fossem inseparáveis no ato de apropriação do conhecimento.Deste modo, 

para o efetivo ensino que provoca a aprendizagem, é necessário se considerar o 
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atravessamento dos aspectos afetivos na relação professor-aluno. Ainda a temática da 

relação da afetividade com o desenvolvimento infantil, pode ser entendida pelos 

expostos do autor russo. Para Vigotski (2004a), as emoções são Funções Psíquicas 

Superiores, e estas são desenvolvidas juntamente com as demais Funções Superiores 

que são muito discutidas quando se trata do desenvolvimento infantil. 

A respeito da fundamentação teórica utilizada nos trabalhos, identificamos que a 

teoria mais utilizada é a Psicologia Histórico-Cultural (10 resumos – 33,3%). Quatro 

resumos se utilizam da teoria Walloniana (13,3%), quatro resumos da teoria de 

Vygotski junto com a teoria de Wallon (13,3%) e seis trabalhos com teorias, ou 

combinação de teorias, que não se repetem entre si. Ainda seis trabalhos (20%) não 

apresentaram uma fundamentação teórica explícita.A seguir, apresentamos a Tabela 5 

com as teorias utilizadas nos trabalhos e sua frequência. 

 

Tabela 5. Fundamentação teórica dos resumos que tratam sobre afetividade no X 

CONPE por Frequência Absoluta e Frequência Percentual. 

TEORIA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

Psicologia Histórico-Cultural 10 33,3 

Teoria Walloniana 4 13,3 

Vygotsky e Wallon 4 13,3 

Teoria psicogenética Piagetiana 1 3,3 

Abordagem interacionista/ concepção 

Wallonianas 
1 

3,3 

Psicologia Cognitiva baseada na Teoria 

do Processamento da Informação 
1 

3,3 

Teoria da Mente 1 3,3 

Teoria Sócio-Histórica/ Psicogenética de 

Wallon 
1 

3,3 
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Vygotsky, Wallon e Walter Benjamin 1 3,3 

Teorianãodefinida 6 20,0 

 

Ao fazer um levantamento de todas as palavras-chave utilizadas nos resumos que 

tratavam sobre afetividade, encontramos um total de 49 palavras-chave, sendo que cada 

trabalho utilizava em média de três a cinco palavras-chave. Vale ressaltar que 16 

trabalhos não apresentavam palavras-chave nos resumos. 

Na análise destes dados, agrupamos palavras que se repetiam e tivemos um total 

de 39 categorias. Destas, a que apresentou maior frequência foi a palavra Afetividade (7 

palavras-chave – 14,2%) seguida da palavra Psicologia Histórico-Cultural (três 

palavras-chave – 6,1%) e em terceiro lugar a palavra Educação e a palavra 

Subjetividade com duas palavras-chave repetidas (4%). As outras 35 palavras não se 

repetiram. A seguir, tabela que demonstra as palavras-chave dos resumos de 

Comunicação Científica do X CONPE que tratam sobre afetividade que se repetiram. 

 

Tabela 6. Palavras-chave dos resumos que tratam sobre afetividade no X CONPE por 

Frequência Absoluta e Frequência Percentual. 

PALAVRAS-CHAVE 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

PERCENTUAL 

Afetividade 7 14,2 

Psicologia Histórico-Cultural 3 6,1 

Educação 2 4,0 

Subjetividade 2 4,0 

 

 

Nas palavras-chave dos trabalhos sobre afetividade, analisamos que pouco foram 

as palavras em comum nos trabalho. Entendemos isso como uma grande variedade de 

assuntos sendo abordados em torno da temática central “Afetividade”. 
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4. Algumas Considerações 

  

 Quando analisamos os resumos que tratam da afetividade, constatamos que a 

Psicologia Histórico-Cultural está em destaque. Do nosso ponto de vista uma das 

explicações para tal fato refere-se ao fato desta teoria fazer uma compreensão do 

homem em sua totalidade, como dizia Vigotsky (2004a), sem fazer cisão entre o 

biológico e o psicológico, entre corpo e mente. Como Gomes e Mello (2010) e Toassa 

(2008) apresentam, o autor russo tinha uma preocupação em demonstrar o quanto que a 

emoção não estava vinculada a questões instintivas. Muito pelo contrário, Vigotski 

afirma da emoção como função psicológica superior e, portanto, desenvolvida na 

relação com os outros homens, e apropriadas por meio das mediações realizadas. 

Analisamos também que é frequente a utilização da teoria de Henri Paul 

Hyacinthe Wallon ou ajunção deste autor com a Psicologia Histórico-Cultural para 

tratar sobre a temática.Ferreira e Acioly-Regnier afirmam que teoria de Henri Wallon é 

empregada para entender a relação entre cognição e afevidade, entre outros aspectos, 

porque: 

 

• Sua concepção psicogenética dialética do desenvolvimento apresenta uma 

grande contribuição para a compreensão do humano como pessoa integral, 

ajudando na superação da clássica divisão mente/corpo presente na cultura 

ocidental e dos seus múltiplos desdobramentos;  

• Engloba em um movimento dialético a afetividade, a cognição e os níveis 

biológicos e socioculturais e também traz contribuições para o processo ensino-

aprendizagem; 

• Valoriza a relação professor-aluno e a escola como elementos fundamentais no 

processo de desenvolvimento da pessoa completa [...] (Ferreira e Acioly-

Regnier, 2010, pp. 24-25) 
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Considerando as ideias desses autores é possível compreender o porquê de 11 

trabalhos mencionarem Wallon nos estudos desenvolvidos sobre afetividade. 

Outro ponto que consideramos necessário ser retomado refere-se ao fato de que 

somente 4% dos trabalhos se dedicam a temática da afetividade nesse evento no qual a 

relação ensino-aprendizagem está em destaque, com todos os aspectos que essa relação 

envolve. Nos questionamos se ainda não estamos vivenciando um conceito de 

afetividade que já era criticado por Vigotskiy (2004), isolando-a da cognição. 

Por fim, entendemos que a predominância da Psicologia Histórico-Cultural, 

tanto nos resumos gerais do X CONPE, como nos resumos que abordam sobre a 

afetividade, demonstra uma nova face da psicologia: preocupada em entender o homem 

como um sujeito histórico, um homem que deve ser considerado em sua 

totalidade.Sobre a afetividade, percebemos que estamos trilhando um novo caminho, no 

qual as emoções não são mais vistas como um empecilho à aprendizagem, mais sim 

como potencializadora desta, como destaca Gomes (2008) e Gomes e Mello (2010). 

Deste modo, um novo olhar se dá ao processo de ensino-aprendizagem, colocando 

responsabilidades e possibilidade de atuação nas mãos de professores e psicólogos. 
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1. Introdução 

 

No contexto atual da sociedade em que a cultura letrada perpassa e se torna 

presente em nossa forma de estar e relacionar com o mundo e com as pessoas, somos 

convidados a refletir sobre os processos que envolvem a aprendizagem da leitura e da 

escrita. Às vezes temos a impressão de que com o advento das Tecnologias da 

Informação (TICs) as crianças e mesmo os adultos estão deixando a leitura e a escrita 

para um segundo plano. Porém, como bem ressaltou Meier (2011) em uma reportagem à 

revista Veja, o advento da própria internet faz com que a leitura, e nós acrescentamos a 

escrita, sejam ressignificadas e passam cada vez mais a fazerem parte da vida das 

pessoas de uma forma geral mediante novas maneiras.  

Diferentes informações, de uso cotidiano de cada um, são veiculadas via escrita 

e diversificados materiais para leitura estão presentes na vida da criança desde muito 

cedo, a qual tem vivências altamente singulares com a escrita e a leitura que são 

inicialmente significadas no âmbito familiar e também social e posteriormente na 

escola. Sendo assim, atos de leitura e escrita são encontrados na vida da criança, 

movidos por emoções e sistemas simbólicos que se organizam em diferentes tempos e 

espaços de sua vida.  
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Tal fato nos indica a relevância de pensarmos a educação na sua relação com a 

vida da criança, uma vez que esta realidade imbui a escola da necessidade de favorecer 

uma aprendizagem que viabilize, a relação com a leitura e a escrita, com vista à sua 

utilização em meio a processos de autoria, de compreensão e atitude frente ao mundo. A 

escola como uma instituição integrada à sociedade que tem por função principal a 

socialização do conhecimento e, por conseguinte contribuir com a sua produção, está 

diante da necessidade de viabilizar ao aluno espaços de reflexão, troca de ideias, que 

favoreçam a sua participação na sociedade enquanto ser atuante, pensante, que se 

constitui e é constituído na inter-relação do individual com o social.  

Neste viés, Pozo (2007) ressalta que na sociedade da informação que vivemos 

não há mais verdades absolutas, mas sim, uma vasta ampliação de informações sobre as 

quais necessitamos construir pontos de vista próprios, o que caracteriza uma nova 

função e relação com a aprendizagem, que implica aquele que aprende em uma atitude 

reflexiva frente ao conhecimento. Estamos diante a uma real necessidade de que a 

escola deixe de ser um local de reprodução do conhecimento, para possibilitar e 

viabilizar a expressão criativa das crianças quanto ao uso e função da leitura e da 

escrita. O que implica uma relação diferenciada com a leitura e a escrita no próprio 

processo de aprendizagem da criança. Pois ler e escrever, como salienta Freire (2011, 

pp. 19) “não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 

mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”. 

 Convalidamos que ler e escrever são processos que assumem uma relevância 

social de humanização do homem, favorecendo a sua atuação no mundo por meio da 

linguagem que desencadeia o seu próprio desenvolvimento cognitivo, afetivo-emocional 

e social a partir da sua relação subjetiva com o outro. Assim, a alfabetização pode ser 

compreendida como um processo em que a “a criança aprende a ouvir, a entender o 

outro pela leitura; aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita. (Mas esse aprender 

significa fazer, usar, praticar, conhecer. Enquanto escreve, a criança aprende a escrever 

e aprende sobre a escrita).” (Smolka, 1991, pp. 63). 
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 Neste âmbito, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão 

que permeia nossa pesquisa de doutorado sobre a qual estamos buscando compreender a 

expressão da criatividade na aprendizagem da leitura e da escrita e sua inter-relação 

com o desenvolvimento da subjetividade, apresentando nossas análises construtiva-

interpretativa de um dos estudos de caso que fazem parte de nossa investigação. 

Compreender os processos envolvidos na aprendizagem da criança, na 

perspectiva que assumimos neste estudo, implica reconhecer suas vivências diante de 

situações de aprendizagem que não se restringem ao espaço da sala de aula e a coloca 

como protagonista de seu processo singular de aprender, inserida em uma cultura. A 

aprendizagem assume-se como um processo produtivo da própria pessoa a partir das 

relações que compõem o cenário do aprender.  

    

2. Criatividade como expressão complexa da subjetividade humana 

 

A criatividade como expressão da subjetividade humana permite uma nova e 

diferenciada forma de compreender os processos de aprender, aclarados e construídos 

na forma criativa e complexa por Mitjáns Martínez (1997, 2002, 2008a, 2008b, 2008c, 

2009, 2012a), a partir da teoria Histórico-Cultural e dentro dela a Teoria da 

Subjetividade de González Rey (2003, 2012), avançando na compreensão da forma 

como os processos subjetivos se organizam e caracterizam a criatividade.  

A subjetividade como produção humana, como um nível de produção psíquica, 

está vinculada aos contextos sociais e culturais no lócus da ação humana. Esta ideia 

funda-se na concepção do caráter gerador, recursivo e produtivo da psique. É neste 

sentido, que a subjetividade constitui um sistema organizado por processos simbólicos e 

emocionais na inter-relação dos processos históricos, culturais e sociais do homem. 

Podemos asseverar a relevância da categoria de sujeito, por marcar um 

posicionamento da pessoa frente a situações do contexto, em que o caráter ativo, 

participativo e também autônomo sobressai-se à vitimização. Desta forma, o sujeito da 

ação se concretiza mediante a produção de sentidos subjetivos, os quais constituem a 
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unidade inseparável dos processos simbólicos e emocionais que emergem e se 

produzem mediante a organização e reorganização das configurações subjetivas da 

personalidade, as quais são mais estáveis na constituição do sujeito, em confluência 

com as configurações subjetivas da ação, que se expressam no devir da experiência 

(González Rey, 2003). 

Nesta organização subjetiva Mitjáns Martínez (1997, 2004, 2012a) elabora o 

conceito de configuração criativa, como uma configuração que se expressa no momento 

da ação criativa, para diferenciar os processos que ocorrem neste momento e conferir a 

eles uma especificidade dinâmica. Sendo assim, a autora busca denominar os sentidos 

subjetivos que se organizam em configurações subjetivas da ação, no momento da 

atividade criativa, diferenciando esta configuração de outras configurações que também 

se constituem no sujeito em outros momentos de sua vida.  

As configurações criativas figuram a organização subjetiva da criatividade no 

contexto da ação, como uma expressão de configurações específicas da personalidade, 

uma vez que as configurações criativas não constituem a totalidade de configurações 

subjetivas da personalidade, mas a emergência subjetiva de determinadas configurações 

que se organizam no curso da ação criativa (Mitjáns Martínez, 2004). 

A configuração criativa demonstra o valor heurístico da subjetividade para a 

compreensão da criatividade tendo em vista seu caráter dinâmico e complexo de 

estruturação e funcionamento no sujeito (Mitjáns Martínez, 2004). Como definido pela 

própria autora a configuração criativa consiste em uma “configuração singular e 

complexa dos recursos psicológicos que participam da expressão criativa.” (Mitjáns 

Martínez, 2012a, p. 88).  

A criatividade assume uma dimensão em que sua emergência está vinculada ao 

bem estar emocional do sujeito, mesmo que permeada por aspectos positivos e 

negativos que podem estar presentes na sua constituição, está vinculada ao próprio 

desenvolvimento da pessoa neste processo e não mais estritamente relacionada a um 

produto com uma valorização social.  
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Aqui marcamos uma mudança significativa na forma de conceber a criatividade 

não mais pelo produto, mas pelo próprio processo de produção de geração da novidade. 

Este princípio rompe com a ideia de que a criatividade está apenas no produto criativo, 

abrindo a possibilidade de compreender as próprias elaborações feitas pelos sujeitos em 

suas vivências, não como reflexos da realidade, mas como produções próprias. 

Mediante esta forma diferenciada de compreender a criatividade, Mitjáns 

Martínez (2009, 2012a) destaca a criatividade como funcionamento da própria 

subjetividade, em que o próprio aspecto instrumental na “produção” de algo 

considerado ao mesmo tempo novo e valioso em qualquer campo da ação humana só se 

expressa mediante a expressão da subjetividade. Entretanto, o próprio funcionamento da 

subjetividade pode se organizar de determinada forma e resultar num momento criativo 

para o próprio sujeito sem necessariamente desembocar em um produto (Mitjáns 

Martínez, 2001). 

Na intrincada relação sujeito-contexto, é que podemos falar de atualizações de 

configurações subjetivas que foram constituídas na sua própria história de vida e de 

produção de sentidos subjetivos que emergem desta ação, ganhando especial valor os 

sentidos subjetivos e significados que engendram a subjetividade social em que a ação 

se realiza (Mitjáns Martínez, 2012a).  

Mediante esta concepção, a criatividade no processo de aprender se expressa a 

partir dos elementos subjetivos e recursos utilizados da criança que participam e 

consolidam este aprender. Estamos diante de um processo que pode emergir na 

aprendizagem da leitura e da escrita favorecendo não apenas o desenvolvimento 

cultural, como já assinalou Vigotski (1995), mas que também movimenta e é 

movimentado de forma recursiva e contraditória por elementos subjetivos que se 

modificam qualitativamente neste processo e que por isso, seu produto, não se limita à 

instrumentalização da escrita ou da leitura, mas às múltiplas relações que se estabelece 

com a escrita e a dimensão que esta adquire na vida da criança. 

Pressupomos que para compreender a expressão da criatividade na 

aprendizagem da leitura e da escrita não podemos nos restringir ao produto, ou seja, à 
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escrita e à leitura em si, como mero resultado deste processo, mas às nuances deste 

processo que possibilitaram a emergência de um saber culturalmente situado, sendo o 

movimento percorrido pela criança neste aprender a fonte de interesse e a essência do 

seu curso (Muniz & Mitjáns Martínez, 2012).  

Assim, aprender a ler e a escrever deixa de ter um valor meramente social, ou 

seja, vinculado às avaliações do professor ou mesmo da família, mas passa a ter um 

significado para o próprio desenvolvimento da pessoa e sua implicação e envolvimento 

com o percurso de aprender podendo se expressar não apenas neste campo, mas em 

outros momentos e vivências do sujeito. 

O produto criativo, especificamente na aprendizagem, foco do presente trabalho, 

estaria caracterizado pela pertinência, ou seja, pelo grau de envolvimento emocional 

com seu processo e também pela personalização dos conteúdos, a autoria nos registros, 

às constantes dúvidas e perguntas, dentre outros indicadores (Amaral & Mitjáns 

Martínez, 2009). 

A aprendizagem criativa é uma categoria em desenvolvimento que abre novas 

zonas de sentido para pensar os processos de aprendizagem complexos. Para Mitjáns 

Martínez (2012a, 2012b) a aprendizagem criativa consiste na “expressão da 

subjetividade como sistema.” (Mitjáns Martínez & González Rey, 2012, pp. 61, grifo 

dos autores).  

Frente ao exposto, corroboramos Mitjáns Martínez (2012a, 2012b) ao definir 

que a criatividade pode se expressar na aprendizagem na configuração de três 

elementos: 

a) a personalização da informação; 

b) a confrontação com o dado; 

c) produção, geração de ideias próprias e novas que transcende o dado. 

 A personalização da informação revela a forma singular e altamente 

comprometida, responsável com que o aluno se envolve com o seu processo de 

aprender, tendo em vista a variedade de conteúdos que veiculam no contexto escolar. 
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Esta forma personalizada revela o caráter ativo, autônomo e consciente do sujeito frente 

ao seu percurso de aprendizagem.  

 Esta forma de se relacionar com os conteúdos escolares, é marcada pelo 

movimento de busca, frente às constantes curiosidades, dúvidas, questionamentos, que 

se tem diante da informação. Constitui-se em se colocar como pensante ante o que se é 

discutido ou mesmo simplesmente apresentado, buscando estabelecer relações, 

conexões, processo que envolve reorganizar, modificar, na culminância da geração de 

algo novo que vai além do que dado.  

 Esta transformação da informação recebida ocorre mediante os conhecimentos 

prévios do aluno, garantindo valor ao que o aluno já sabe, e está diretamente relacionada 

à própria relação que o aluno estabelece com este novo conhecimento e dos recursos 

subjetivos que já se encontram constituídos no aluno e daqueles que se produzem nesta 

relação (Mitjáns Martínez, 2012b). 

 Todo o processo de envolvimento, de personalização da informação e de 

problematização do campo em estudo, colocam o sujeito como produtor e gerador de 

ideias que são primeiramente próprias e inéditas para o próprio sujeito da ação de 

aprender. Gerar uma ideia que vai além do que está posto é uma condição da 

aprendizagem criativa que rompe com a noção de que aprender é reproduzir, e coloca o 

pensamento como um processo subjetivo que no envolvimento com o que está 

aprendendo, é capaz de produzir ideias diferenciadas e “novas”, mesmo que este novo 

não adquira um valor social, mas um valor para o seu próprio desenvolvimento pode 

caracterizar uma aprendizagem criativa. 

 Aqui, estamos diante das possibilidades de expressão da imaginação em sua 

potencialidade para a aprendizagem. Mediante a imaginação somos capazes de 

transcender a realidade, estabelecer relações que não se encontram na concretude da 

ação, mas que são possíveis via imaginação. A imaginação banha-se de nossas vivências 

subjetivas e constitui um processo subjetivo que se expressa na inter-relação com a 

configuração subjetiva da ação do sujeito em contexto, expressando o caráter gerador da 

subjetividade (González Rey, 2012).  
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 Toda esta forma de se relacionar e de vivenciar o processo de aprendizagem é 

alimentada e favorecida por processos subjetivos, sobre os quais Mitjáns Martínez 

(2012a, 2012b) reconhece um conjunto de recursos subjetivos que participam da 

aprendizagem criativa e favorece a sua expressão. A referida autora elenca quatro 

elementos essenciais que se articulam de forma dinâmica e dialética no processo de 

aprender criativamente: 

a) o exercício da condição de sujeito no processo de aprender, no sentido do 

seu caráter gerador, de ruptura e de subversão/transcendência em relação ao 

dado. 

b) a produção de sentidos subjetivos favorecedores de geração de novidade que 

recursivamente “alimentam” essa forma de aprendizagem.  

c) atualização de configurações subjetivas diversas entre as quais parece se 

destacar a aprendizagem como configuração.  

d) o “operacional” aparece subjetivado, sendo impossível considerar aspectos 

“operacionais” fora do sistema subjetivo em que tomam forma.  

e) o exercício da condição de sujeito no processo de aprender, no sentido do 

seu caráter gerador, de ruptura e de subversão/transcendência em relação ao 

dado. 

Frente ao exposto, a aprendizagem criativa da leitura e da escrita, como 

expressão da subjetividade, demonstra o seu caráter complexo e as múltiplas 

possibilidades com que pode emergir nas ações da criança no contexto de 

aprendizagem. Com elementos que a engendram e a tornam possível, a criatividade 

deixa de ser um dom ou mesmo alo que carregamos, para se organizar e se concretizar 

nas relações sujeito-contexto, em que aspectos subjetivos norteiam, alimentam, banham 

de sentido as ações da criança que podem favorecer mudanças significativas da 

subjetividade. 

 

3. Metodologia 
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Como metodologia utilizada, optamos pelas bases da Epistemologia Qualitativa 

desenvolvida por González Rey (2003, 2005) a qual é orientada, tendo em vista uma 

perspectiva complexa e histórico-cultural, à pesquisa da subjetividade. Nossa opção pela 

metodologia qualitativa é definida pelos fundamentos epistemológicos que constituem a 

Epistemologia Qualitativa, na qual se fundamentam princípios para a produção do 

conhecimento que concretizam e viabilizam uma proposta metodológica. Para isso, 

González Rey (2005, 2011) organiza três princípios que se articulam e constituem a 

essência e as características gerais da proposta criada pelo autor, sendo eles: o caráter 

construtivo-interpretativo do conhecimento; a legitimação do singular como instância 

de produção do conhecimento científico e o processo de comunicação, como um 

processo dialógico. 

Nesta perspectiva optamos pelo estudo de caso recorrendo a instrumentos 

abertos e semiabertos dos quais destacamos: observação, análise documental, dinâmicas 

conversacionais, oficinas de leitura e escrita. Nosso estudo focou alunos que 

inicialmente estavam no primeiro ano do ensino fundamental que foram por nós 

acompanhados por um período de dois anos consecutivos. Para o presente trabalho 

apresentaremos o caso de um aluno de sete anos que está no segundo ano do ensino 

fundamental, que participa da pesquisa desde o primeiro ano do ensino fundamental, 

que atualmente estudo em uma escola da rede pública municipal de Uberlândia. 

 

Análise do caso de Marcos
1
 

 

Mediante a documentação escolar de Marcos, constatamos que Marcos iniciou 

sua vida escolar com quatro anos de idade, sendo este começo em outra escola também 

da rede Municipal de Ensino de Uberlândia, local em que estava no primeiro período da 

educação infantil. Aos cinco anos ele ingressou na escola atual matriculado no segundo 

período e atualmente, em 2013, está cursando o segundo ano do ensino fundamental, 

completando neste período sete anos de idade.  

                                                             
1 Usamos nome fictício para preservar a identidade do participante. 
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A análise das informações nos permitiu compreender diferentes características, 

estratégias e processos diversos que constituem a aprendizagem de Marcos como uma 

aprendizagem eminentemente criativa. A forma singular e expressiva como a 

aprendizagem dele se organizou foi identificada em nosso contato direto ele no 

cotidiano escolar. 

 O intenso envolvimento de Marcos com as atividades de leitura e escrita e seus 

questionamentos sobre a escrita, movida por embates e confrontação com suas 

construções, bem como a forma produtiva com que realizava seus registros marcaram 

para nós uma relação diferenciada com a aprendizagem da leitura e da escrita que lhe 

propiciava um modo específico de aprender, que não se restringia à mera reprodução ou 

memorização, mas envolvia processos mais complexos e por isso mesmo mais 

elaborados de se relacionar com a escrita e a leitura. 

A condição de sujeito no processo de aprender de Marcos se revelava na forma 

autônoma, investigativas, questionadora, revelada nos mais diversos momentos em que 

se confrontava com seus próprios pensamentos e construções, bem como na relação que 

estabelecia com a professora e com os colegas. 

Frente às análises das informações pudemos compreender que a aprendizagem 

de Marcos está perpassada e é alimentada por processos subjetivos que lhe permitem 

uma relação diferenciada com a aprendizagem da leitura e da escrita. Temos 

compreendido o quanto a família, a escola e os processos relacionais têm influências 

múltiplas no processo de aprender de Marcos.  

A relação com a mãe e com a irmã é importante fonte de geração de emoções 

diversas, movidas por processos contraditórios que se revelavam a partir de um 

conjunto de sentidos subjetivos que movimentam a sua relação com a família e com a 

aprendizagem. Marcos não conhece seu pai biológico, e vive em sua casa com sua mãe, 

irmã, tia, uma prima e as constantes visitas de seu padrasto, pai legítimo de sua irmã.  

Marcos demonstra sentidos subjetivos positivos em relação à irmã, sempre se 

referindo aos momentos em que brincam e que se divertem juntos. No entanto, é 

marcante a forma com que Marcos revela o tratamento diferenciado dado à irmã em sua 
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casa, em relação a ele. Em um momento espontâneo no recreio, Marcos veio conversar 

conosco e contou que sua irmã tem três anos e que chama Larisse. O mais interessante 

foi a forma como ele se referiu aos olhos da irmã, dizendo que ela tem olhos verdes e 

que são lindos e iguais aos do pai dela.  

Em vários desenhos em sala de aula, Marcos se desenha com olhos verdes e 

relatava seu descontentamento por ninguém achar a cor dos olhos dele bonita. Marcos 

demonstrava um conflito vivenciado em casa, por ter uma irmã amada e querida por 

todos, inclusive pelo pai dela, e não ter o mesmo valor. Em uma entrevista 

semiestruturada com a mãe de Marcos ela relatou que no dia dos pais, Marcos entregou 

o presente para o padrasto o qual “fez pouco caso do presente” (Informação verbal 

da mãe de Marcos). A mãe resolveu a situação chamando Marcos e lhe dizendo que ela 

era a mãe e o pai dele, e que se ele tivesse que dar um presente no dia dos pais, deveria 

ser para ela. Em vários momentos de nossa conversa, a mãe destaca “Quando o pai da 

Larisse tá chateado comigo, ele vai lá e desconta as coisas no menino e isso é que 

não pode fazer” (Informação verbal da mãe de Marcos).  

A forma como se refere à família é sempre de forma geral, dizendo que são 

muitas pessoas, mas sua maior referência é a mãe, a irmã e seus primos. Sua relação 

com a família parece estar movida por sentidos subjetivos produzidos pela ausência do 

pai, pela forma diferenciada de tratamento conferido à irmã, bem como com a relação 

conturbada que tem com a tia e as brincadeiras e passeios com os primos. 

É possível perceber que Marcos, a partir da organização subjetiva de sua família, 

encontra caminhos próprios de subjetivação, lhe permitindo ter atitudes mais enfáticas e 

de confronto com sua mãe, reveladas na própria entrevista com a mãe, na qual destaca 

que Marcos é muito “é custoso, teimoso, nervoso, brigão. Na casa dos outros e na 

escola ele é um amor de pessoa. Mas conversando tudo se ajeita” (Entrevista 

semiestruturada – Mãe de Marcos). Percebe-se que a condição de sujeito de Marcos 

se expressa na sua forma de se confrontar, a partir dos comportamentos que assume, 

frente às situações familiares.  
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O conjunto de informações produzidas no decorrer da pesquisa demonstra a 

centralidade que o brincar assume na sua vida, o qual ganha importância por sua 

organização subjetiva gerando condições de se relacionar com o outro ou mesmo de se 

sentir integrado. O brincar para Marcos está voltado a atividades mais coletivas do que 

individuais. Suas preferências estão voltadas a brincadeiras que envolvem a participação 

de outro, dentre as quais destacamos: pique-pega, esconde-esconde, pular corda e 

outras. No entanto, é necessário ressaltar que pelas nossas análises mais integrativas das 

informações, é possível perceber que Marcos organiza um mundo imaginário no 

contexto da sala de aula, no qual, individualmente, brinca com as palavras e letras, 

fazendo movimentos das letras com gestos no ar, mudando o formato das letras, 

momento em que ri sozinho e também fica sério.  

Para ele a forma como se relaciona com a leitura e a escrita é um momento 

lúdico, principalmente nas suas expressões mais espontâneas. O brincar vai se 

ressignificando com o processo de aprender a ler e a escrever, passando a configurar 

uma nova forma de interação com seus familiares e colegas. Em dinâmica 

conversacional com Marcos relata: “Eu escrevo BOLA. Eu escrevo nos papéis do meu 

fichário na minha casa. LEÃO eu também dou conta. Gosto de brincar de escrever.” 

A relação que estabelece com a leitura e a escrita, favorece a produção de 

emoções e processos simbólicos que não se limitam ao tempo-espaço da sala de aula, 

permitindo que a aprendizagem da leitura e da escrita alcance para Marcos uma 

produção própria que se estende como uma teia para os mais diversos contextos por ele 

vivenciados. 

A dimensão relacional constitui como uma experiência capaz de favorecer a 

produção de sentidos subjetivos em Marcos. Esta dimensão é marcada pela relação com 

a professora e pela relação que estabelece com colegas da turma. Aqui estamos diante 

da forma como a subjetividade individual e a subjetividade social, perpassam a 

aprendizagem e a registram o caráter tenso e contraditório dos processos humanos. 

A maneira como a professora relaciona-se com Marcos, valorizando suas 

produções e expressando isso para toda a turma de forma constante e também por sua 
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mãe, contribuem para que sentidos subjetivos de reconhecimento, valorização e de 

acolhimento favorecem a produção de uma emocionalidade positiva de Marcos em 

relação à sua própria aprendizagem e favorece o seu vínculo com a professora, 

estabelecido pelo seu comportamento em sala de aula, o qual vai ao encontro da própria 

subjetividade social da escola, que em seus rituais, estabelece regras, padrão de que para 

aprender é preciso silêncio e ficar quieto.  

Em uma Dinâmica Conversacional com Marcos, ele relata: “A tia me acha 

inteligente e conta pra todo mundo da sala.” Marcos vê a professora como uma 

referência de pessoa que tem muito conhecimento e que ele precisa dela para poder 

aprender a ler e a escrever. É muito observador das ações da professora e assume a sua 

condição de sujeito na aprendizagem uma vez que cria formas de se sentir feliz em 

atividades que não lhe interessam, como os momentos de produção de texto coletiva, 

preferindo atividades de escrita ou leitura individual. 

A sua relação com os colegas de sala de aula, também marca os processos 

simbólicos e emocionais de Marcos. Existe certa dificuldade de Marcos em fazer 

amizade, uma vez que sofre com uma desvalorização no âmbito familiar que lhe tem 

gerado uma autoimagem negativa. Desta forma, presenciamos vários momentos em que 

Marcos tentava se aproximar de algum colega para brincar e quando não era aceito ele 

sorria, demonstrando não estar chateado, e logo ficava em um canto sozinho, apenas 

olhando para aquele colega.  

A análise das informações nos permitiu afirmar que a aprendizagem da leitura e 

da escrita constitui um processo vital para Marcos organizada por sentidos subjetivos de 

curiosidade, prazer pela descoberta, de conforto, de segurança, de acreditar em si. Estes 

indicadores não se restringem à expressão verbal de Marcos, mas ao seu 

posicionamento reflexivo, introvertido, resguardado, ao mesmo tempo espontâneo, 

próprio, expressão do sentido subjetivo hoje dominante na sua configuração sobre a 

aprendizagem, se expressa no seu envolvimento com as atividades propostas pela 

professora, sua ressignificação de cada atividade de acordo com seus interesses, seu 

otimismo, seu vínculo com alguns colegas e na sua preocupação com o outro.  
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Em sala de aula, são raros os momentos que sente necessidade de mostrar sua 

atividade para alguém, no entanto, em conversas informais com Marcos, observamos 

que ele sempre mostra para sua mãe as suas conquistas no campo da leitura e da escrita. 

Os sentidos subjetivos de Marcos vinculados à escola são movidos pela necessidade de 

agradar a mãe, mostrando o que sabe e o que está aprendendo, forma encontrada por ele 

para se sentir querido e mais valorizado por sua mãe. 

A experiência de aprender a ler e a escrever constitui uma produção subjetiva 

para Marcos em que sentidos subjetivos permitem-lhe uma relação mais intensa, que lhe 

possibilita realizar suas atividades sem preocupação com o tempo de término, 

demonstrando tranquilidade e gosto pela leitura e pela escrita. Esta forma de estar e se 

relacionar com a aprendizagem pode ser apreciada por nós pela sua alegria, expressa em 

seus risos e expressões de dúvidas, relacionando-se intensamente com a aprendizagem. 

Também, revelados na forma como cuida de seus materiais, como se organiza 

corporalmente, debruçando-se sobre as atividades de registro como um ato de abraçar, 

no qual segura firmemente o lápis com a mão direita, e com esquerda apoia a folha ou o 

caderno, com o olhar voltado à atividade e em alguns momentos para o alto como se 

tentasse lembrar algo, aspectos que fazem parte da singularidade do ato de aprender de 

Marcos. 

 

4. Considerações finais 

  

A aprendizagem criativa da leitura e da escrita constitui um tema de estudo atual 

e que não tem sido encontrado no campo científico, em que o foco tem sido a 

metodologia do professor ou mesmo as produções escritas dos alunos. Compreendemos 

a importâncias de tais estudos para o campo da leitura e da escrita, mas ressaltamos que 

a complexidade que envolve este processo de aprendizagem nos conduz ao encontro 

com a Teoria da Subjetividade de González Rey, sobre a qual temos a possibilidade de 

entender este campo não como um processo puramente intelectual, mas organizado 

sobre as redes simbólicas e emocionais que agenciam a vida da criança.  
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Sob este arcabouço teórico e as construções de Mitjáns Martínez, temos 

compreendido a criatividade como a expressão da subjetividade, em que os 

posicionamentos da criança frente ao seu próprio aprender, são diferenciados e 

favorecem a geração de ideias próprias e novas para a criança e a aprendizagem ganha 

estabilidade e assume um valor qualitativo para a vida cotidiana do aluno. 

Portanto, acreditamos que com o caso apresentado no presente trabalho, 

explicitamos as complexas tessituras do aprender, em que o caráter histórico, cultural e 

social se integra nas suas múltiplas possibilidades, caracterizando o valor da 

compreensão da aprendizagem como produção subjetiva, destacando a singularidade 

dos processos humanos, rompendo com a lógica de reificar a escrita em detrimento dos 

processos subjetivos da criança. 
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1. Introdução 

 

Mazzotta (1993) aponta três atitudes sociais que marcaram, nas diferentes 

sociedades, a história da Educação Especial no tratamento dado às pessoas com 

deficiência: a) marginalização, com a inoperância de qualquer forma de atendimento, 

pela crença imutável na condição de inválido da pessoa com deficiência e ainda por 

calcar-se no misticismo; b) assistência: ocorrem algumas ações e organizações de 

serviços, ainda que limitadas à incapacidade; e c) educação e reabilitação, com ênfase 

na organização de serviços com vistas à potencialidade, integração e inclusão da pessoa 

com deficiência. 

A expansão da Educação Especial, no Brasil, ocorreu, principalmente no século 

XX. Ao longo de sua história de constituição as mudanças econômicas, políticas, sociais 

e culturais, acompanhadas das tecnocientíficas, tem dado margem às novas reflexões 

sobre as pessoas com deficiência e suas possibilidades de educação escolar. 

Para Bueno (2004) a preocupação central da Educação Especial com a cura, a 

reabilitação e a eliminação dos comportamentos inadequados teve como consequência a 

mudança de foco no que tange à preocupação com os conhecimentos básicos a serem 

transmitidos pela escola. 

Como discute a Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski a educação escolar das 

pessoas com deficiência deve oportunizar a transmissão dos conceitos científicos, a 

apropriação da cultura historicamente organizada pela sociedade, em suma os elementos 
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culturais necessários à humanização dessas pessoas. Neste aspecto, o professor é um 

importante mediador no processo de ensino/aprendizagem e desenvolvimento das 

potencialidades dos alunos, por meio dos quais eles adquirem a existência psicológica 

particular, constituindo-se como sujeitos. 

  

O professor, neste aspecto, constitui-se em um mediador entre os conteúdos já 

elaborados pelos homens e os alunos, fazendo movimentar as funções 

psicológicas superiores destes últimos, levando-os a fazer correlações com os 

conhecimentos já adquiridos e também produzindo neles a necessidade de 

apropriação permanente de conhecimentos cada vez mais desenvolvidos e ricos 

(Facci, Tuleski & Barroco, 2006, p.30). 

 

Face às dificuldades de aprendizagem dos alunos, os professores nem sempre 

possuem as condições materiais, a formação, a estrutura organizacional e política 

favorável para desenvolver ações no sentido de promover a capacidade de seus alunos e 

a sua de realizar um trabalho nesse sentido. 

Ao refletir sobre a educação escolar proporcionada às pessoas com deficiência, 

as ações dos professores só poderão ser compreendidas à luz da realidade institucional, 

da realidade social e histórica. É pelo entendimento das determinações a que os 

professores e alunos estão submetidos que podemos compreender suas formas de 

atribuir sentido ao mundo. “Assim, suas maneiras de agir, pensar, sentir expressam mais 

do que determinações imediatas, mas a forma como a realidade sócio-histórica foi 

configurada internamente e assim transformada em realidade psicológica” (Aguiar, 

2000, p.172). 

Compreender a atividade docente na Educação Especial nos leva por caminhos 

que tangenciam as condições objetivas de sua atuação, as dificuldades de aprendizagem 

de seus alunos e as concepções que as fundamentam, as políticas educacionais, as 

exigências postadas e as condições infringidas, destacando que a atuação do professor 
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nesse processo adquire uma configuração subjetiva da realidade social, expressa muitas 

vezes nas agruras de seu trabalho, na satisfação, no sofrimento vivenciado. 

          Neste texto bibliográfico, trataremos, inicialmente, da questão da deficiência à luz 

das formulações de Vigotski acerca do assunto, para então situarmos o trabalho da 

atividade docente na Educação Especial. Atividade essa, que pode sofrer interferências 

da política neoliberalista e que pode conduzir a um processo de alienação e sofrimento. 

Serão apresentados também alguns estudos e reflexões que nos permitirão elucidar a 

importância em considerar as intervinculações das dimensões subjetiva e objetiva na 

constituição da subjetividade do professor que atua na Educação Especial. 

Como salienta Martins (2007, p.129): “A unidade afetivo-cognitiva é mediadora 

constante nas atividades realizadas pelo indivíduo ao longo de sua vida, portanto, tudo 

que a constrói é ao mesmo tempo, objeto do pensamento e fonte de sentimentos”. 

Acreditamos que as dificuldades, exigências e condições de trabalho postas aos 

educadores não podem ser cindidas dos resultados de sua ação pedagógica e da 

constituição de sua subjetividade.  

 

2. Deficiência, atividade docente e Psicologia Histórico-Cultural: estudos e 

reflexões 

 

L. S. Vigotski
1
 (1896-1934), importante colaborador Psicologia Histórico-

Cultural não só valoriza e prioriza o acesso à cultura como determinante para o 

desenvolvimento da criança; ele defende que a deficiência não está relacionada apenas a 

um comprometimento biológico, mas compreende também o uso cultural dos processos 

psicológicos. Neste aspecto, ao relacionar-se e trabalhar com a deficiência, é essencial 

contar com medidas culturais auxiliares, de maneira a proporcionar mediações que 

possibilitem a apreensão de novos conhecimentos e desenvolvimento. 

 

                                                             
1 Nas leituras realizadas foi possível perceber que Vigotski é grafado de diferentes formas. Então 

adotaremos essa grafia, salvo em caso de referência e citação.   
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(...) A cultura e o meio ambiente refazem uma pessoa não apenas por lhe 

oferecer determinado conhecimento, mas pela transformação da própria estrutura 

de seus processos psicológicos, pelo desenvolvimento nela de determinadas 

técnicas para usar suas próprias capacidades (...) (Vygotsky & Luria, 1996, p. 

237). 

 

Na visão de Vygotski (1997)
2
, não é a deficiência em si, no que tange ao seu 

aspecto biológico, que atua por si mesma, e sim, o conjunto de relações que o indivíduo 

estabelece com o outro e com a sociedade por conta de tal deficiência. Assim, para o 

autor há um decréscimo na vida social da pessoa com deficiência, na sua participação e 

nos papéis sociais que lhe são atribuídos, pelas oportunidades engendradas 

marcadamente pelas suas supostas e deterministas limitações. Destarte, “o que decide o 

destino da pessoa, em última instância, não é o defeito em si mesmo, se não as suas 

consequências sociais, sua realização psicossocial” (p.19).  

Neste sentido, é fundamental organizar propositalmente as condições adequadas 

de desenvolvimento da pessoa com deficiência, visto que as suas possibilidades de 

desenvolvimento não são qualidades psíquicas prontas, mas requerem para a sua 

formação as condições correspondentes de educação e ensino. Exige-se, portanto, uma 

educação intencionalmente organizada a fim de provocar experiências novas e a 

formação de novos processos psíquicos, que em geral são inviabilizados por uma 

educação estreita, fundamentada em conteúdos isolados, conceitos e ações limitados a 

“possíveis” necessidades e capacidades das pessoas com deficiência.  

Estudiosos tem buscado compreender a rede de relações com que se engendra o 

trabalho do professor na Educação Especial. DeVitta, De Vitta e Monteiro (2010) ao 

estudarem a ação docente, explanam em sua pesquisa, que os professores da Educação 

Especial compreendem a deficiência e as dificuldades de aprendizagem dos seus alunos 

                                                             
2 Essa obra utilizada de Vygotski de 1997 denominada de Obras Escolhidas V: Fundamentos de 

Defectologia, foi traduzida pelas autoras , haja vista que se encontra em espanhol.  
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como um problema que está na criança, que faz parte dela, como se fosse algo inerente à 

mesma. 

O estudo de Magalhães e Lima (2004) com professores de Escolas Especiais de 

Fortaleza-CE, indica que a ação pedagógica de 60% dos entrevistados refere-se ao 

desenvolvimento de habilidades com o intuito de promover a inserção social do aluno, 

estando em segundo plano o seu processo de escolarização. Ação essa, que pode indicar 

uma perspectiva de aluno fadada a limitações de aprendizagem, com consequente 

limitações de ensino.  

Nas contribuições de Rossato (2010) em pesquisa realizada com professores de 

Escolas Especiais para deficientes intelectuais, verifica-se que estes profissionais no 

cotidiano escolar nem sempre veem nas pessoas com deficiência potenciais de 

aprendizagem dos conteúdos científicos. Desta forma, a deficiência intelectual é vista 

como algo definitivo para 44% deles, ficando inviabilizado o aprendizado escolar dos 

seus alunos. Se o aprendizado escolar desses alunos estiver inviabilizado, quais as 

chances de concretização do ensino, da atividade docente, enquanto mediador da 

cultura, dos conhecimentos científicos? 

Assim, a compreensão da deficiência e das condições a ela atribuídas suscita 

questionamentos, tais: como esses professores realizam seu trabalho? Que resultados 

eles podem esperar dos seus alunos a partir do entendimento sobre a deficiência 

intelectual? Que processos de desenvolvimentos estão sendo acionados com os alunos, 

se não se acredita em suas possibilidades? Como esses educadores se sentem ao olhar 

todos os dias para seu aluno e ver nele todos esses atributos relegados à deficiência? 

Que implicações podem ser geridas para o aluno e para o professor?    

Conhecer as possibilidades de compensação do aluno com deficiência e como 

fazer uso destas poderiam auxiliar o professor a utilizar-se de mediadores (recursos 

auxiliares alternativos) específicos, com técnicas e recursos pedagógicos especiais que 

concorram para a superação da sua deficiência. Shuare (1990) argumenta que se as 

devidas condições de aprendizagem forem oferecidas às pessoas com deficiência, se 

lhes oportunizarem adequadamente a apropriação da cultura histórica e socialmente 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

6 

 

construída, elas terão melhores possibilidades de se desenvolver, pois o 

desenvolvimento infantil, pensado qualitativamente, define-se por uma cadeia de 

metamorfoses, sendo mais do que a simples soma de suas funções e propriedades pouco 

ou muito desenvolvidas. 

Entendemos pois, que essa compreensão acerca de deficiência é de fundamental 

importância para um trabalho que colabore com o acesso à riqueza da cultura elaborada 

pela sociedade ao longo das gerações, para o aprendizado das pessoas com deficiência e 

para pensarmos em ações que considerem as condições materiais e psicológicas da 

atividade docente. E, neste aspecto, as ações necessárias às mediações do cotidiano 

escolar dos processos de desenvolvimentos desses alunos e desses professores 

implicam, dentre outras questões, uma formação adequada. Assim, os processos de 

formação inicial e continuada para esta modalidade de ensino deveriam dar respaldo às 

ações pedagógicas que caminham em prol da demanda escolar da Educação Especial, 

dos ideais de homem, de aluno e de professor. 

A busca por compreender as relações estabelecidas com as pessoas com 

deficiência intelectual em seu processo de desenvolvimento e aprendizagem escolar nos 

remete às concepções e ações, que em geral estão circunscritas à culpabilização do 

aluno organicamente incapaz de aprender e do professor como incompetente para 

ensinar, desconsiderando que o processo de aprender e de ensinar é um ato social.  

Tais questões são condizentes com as explicações que frequentemente são 

utilizadas em nossa sociedade para explicar os fenômenos da vida. Sob a triagem da 

ideologia neoliberal, o mérito individual é consagrado, ignorando-se outros fatores, na 

medida em que este indivíduo contém (ou não) os elementos necessários para o seu 

sucesso. Assim, homem e sociedade se fundem, ao mesmo tempo em que, dicotômica e 

contraditoriamente, não são consideradas as suas relações. Perde-se, portanto o sentido 

do próprio trabalho educativo, alienando-se a atividade do educador como mediação 

necessária à reprodução do ser social. 

O professor e o aluno estão inseridos numa sociedade que valoriza o sucesso 

individual e a eles vinculam ideais de homem em seus papéis sociais e nas suas 
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competências: homem que é considerado normal, capaz dentro de um determinado 

contexto histórico, social e econômico, e que por isso deve corresponder às expectativas 

(contraditórias) nele depositadas e a ele requisitadas. A realidade transforma-se num 

agregado de fenômenos destituídos de nexos históricos e dialéticos, em que a totalidade 

do ser humano, do aluno, do professor da Educação Especial, torna-se mera soma das 

partes, e as relações sociais se tornam relações arbitrárias entre atitudes individuais. 

Não obstante, como apontam os fundamentos teóricos da Psicologia Histórico-

Cultural, o processo de constituição do indivíduo é sempre um caminho que leva do 

universal ao particular.  Da mesma forma, temos, no contexto universal, expectativas de 

homem de sucesso ante as demandas impostas pelo capitalismo, e no singular dos 

educadores, as particularidades refletidas nos seus sentimentos, nas suas ações, nas suas 

concepções de pessoa com deficiência, em que estas representam uma versão de homem 

contrária à expectativa universal de um homem naturalmente talentoso, criativo, 

inteligente, que corresponde imediatamente às exigências de nossa sociedade. E como 

essa contradição de “ter” que promover o aprendizado dos alunos, alunos contrários aos 

ideais de homem de sucesso, recaem sobre a constituição de sua subjetividade, sobre 

sua atuação docente? Nas ideias de pessoas com “deficiência”, de professores 

“eficientes” cristalizam-se os ideais de homem constituídos histórica e culturalmente, de 

homens que respondem pelas mazelas sociais. 

Merece reflexão o fato de que o trabalho constituído na atividade docente, nos 

paradigmas e ideais postulados acima, pode acarretar na alienação do professor. E, 

quando alienado não possibilita, dentre outras coisas, que o professor perceba-se, 

enquanto fundamental, no processo de autonomia, de criação, de desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores das pessoas com deficiência; ele perde o controle de sua 

atividade e passa a ser controlado por ela, ou seja, pelos ideais de deficiência, de 

Educação Especial. 

O trabalho, nessa circunstância pode deixar de ser atividade vital por aludir ao 

homem produzir meios para satisfazer suas necessidades humanas, que se ampliam 

através da apropriação e objetivação. Processo esse, que é possível porque o homem 
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vive com outros homens (Marx, 1978). É pelo trabalho que o homem torna-se sujeito de 

sua existência. Uma existência que é histórica e no decorrer da qual o trabalho 

representa a mediação necessária entre o homem, a natureza e os outros homens para a 

constituição do ser social.  

Pelo trabalho o homem controla a natureza e a si mesmo, é a categoria fundante 

do ser social. O trabalho e a linguagem possibilitaram ao homem romper com seus 

limites biológicos, reproduzindo-se socialmente, de modo a construir uma nova 

realidade, seja objetiva, como subjetiva. Com isso, é a atividade consciente que 

engendra os processos pelos quais o indivíduo, por intermédio de sua existência 

material, produz sua existência psicológica. Tal afirmação evidencia que as 

transformações das condições objetivas e materiais do homem acometem 

transformações em sua dimensão subjetiva, do seu psiquismo.  

Leontiev (1978) explicita que é pelo trabalho, atividade criadora e produtiva, que 

os homens realizam progressos na produção de bens materiais, acompanhados pelo 

desenvolvimento de sua cultura, enriquecendo o conhecimento de si e do mundo 

circundante. Assim, o trabalho e a sociabilidade dele decorrente estão relacionados na 

constituição do sujeito. 

No entanto, numa sociedade de classes antagônicas, o trabalho devido ao 

processo de alienação, deixa de se constituir em essência humana, de conduzir ao 

desenvolvimento, restringindo as possibilidades do homem formar potencialidades 

próprias ao psiquismo humano e de desenvolvê-las plenamente.  

Marx explica que a objetivação da atividade humana, o trabalho, em certas 

condições sócio-históricas, leva ao fenômeno da alienação. Em tais condições, esclarece 

Martins (2007), o homem deixa de ser o sujeito da história e converte-se em seu objeto, 

haja vista que, ao perder o domínio sobre a realidade que ele próprio constrói, fica 

submetido ao controle dessa realidade, afastando o homem de sujeito da própria 

história. Nesse processo o homem deixa de expressar sua força criadora, de criar novas 

necessidades, de desenvolver suas capacidades. 
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Ao tomar como fato que o trabalho enquanto atividade vital interfere no 

processo de humanização do indivíduo, o que constatar então, diante daqueles 

trabalhadores que tem ação decisiva na constituição do homem, na sua humanização, 

como o professor? Como referenda Leontiev (1978), a educação é essencial, pois, ela se 

caracteriza por um processo de humanização, que permite aos homens o 

desenvolvimento de suas aptidões, numa apropriação do que se constituiu 

historicamente pela humanidade, através das interações sociais estabelecidas.  

Com isso, a atividade docente inserida nas condições da atualidade sócio-

culturais-econômicas estaria de algum modo “debilitada”, alienada, passível de 

interferir na constituição do psiquismo daqueles que a exercem? 

Nem sempre o professor apreende sua função na sociedade, ou seja, como 

determinados conhecimentos e as formas de transmissão destes podem mascarar a sua 

realidade e a de seus alunos e, como os conhecimentos transmitidos podem promover o 

desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento humano. Sendo que, a alienação do 

professor pode manifestar-se ainda quando a finalidade idealizada de sua atividade não 

se afina com o resultado final, por não saber, por exemplo, como alcançar tal finalidade. 

Leontiev (2006) reflete acerca dos motivos que estimulam os sujeitos a 

realizarem suas atividades. No caso, a realização de uma atividade exige que durante 

este processo o motivo coincida com seu objetivo, ou seja, com aquilo para o qual ele se 

dirige. Devemos esclarecer, por outro lado, que os motivos devem ser “realmente 

eficazes”, isto é, devem ser capazes de levar os sujeitos a realizar a atividade, o que tem 

relação com os resultados da ação. Assim, o crescimento e desenvolvimento do 

indivíduo tem relação com os motivos que o encorajam e, consequentemente, com o 

sentido que ele descobre nos objetos e fenômenos do mundo circundante.  

As atividades e relações do homem com o mundo são dirigidas por motivos, por 

fins a serem alcançados; assim, o papel da escola é facilitar, motivar a aprendizagem por 

meio da mediação, levando o aluno a perceber as finalidades de aprender determinados 

conteúdos, a importância disto para sua vida. Para tanto, o professor deve ter em sua 

atividade mediadora os motivos que realmente o conduzam para um ensino neste 
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sentido. Se por outro lado um professor lecionar apenas por obrigação, ou mesmo pelo 

salário ao final do mês, seu motivo não coincidirá com o objeto de sua atividade 

(incorrendo até numa contradição), ou seja, a mediação necessária à aprendizagem de 

seus alunos, e podemos estar então diante do fenômeno da alienação. 

Em suma, o homem é constituído na e pela atividade e ao produzir sua forma de 

existência promulga as relações sociais, a ideologia, a historicidade social, a sua 

singularidade processados nos significados sociais e nos sentidos subjetivos. Sendo que 

a apropriação ou não dos significados sociais dependerão do sentido subjetivo que tem 

para cada indivíduo a significação.  

Ao conjeturar sobre a atividade docente destaca-se a possibilidade de 

vislumbrarmos sentidos negativos para aqueles que a exercem. Para Gradella (2002, 

p.41) o sofrimento relacionado a atividade ocupacional expressa-se na cisão entre o 

professor e o objeto (função docente) que pode ser entendido como:  

 

“(...) descompensação provocada pela organização do trabalho, provocando 

angustias, ansiedades, medos, frustrações, infelicidade, impossibilitando o 

indivíduo de se apropriar das objetivações necessárias para a realização de sua 

atividade (...) e interferindo na dinâmica de seu psiquismo”.  

 

A síndrome de burnout, por exemplo, tão pesquisada entre os professores é 

considerada um tipo de sofrimento e adoecimento psíquico.  A exemplo de autores que 

enfatizam a relação saúde-doença de professores, citamos Lapo e Bueno (2002), que em 

estudo com professores da rede estadual de São Paulo encontraram faltas recorrentes, 

pedidos de licença médica e ainda (entre 1990 e 1995) um aumento de 300% nos 

pedidos de exoneração. Codo (2002) revelou que 48% dos professores no Brasil 

apresentam a síndrome de burnout. Delcor e cols (2004) também colocam em destaque 

a atividade docente nos casos de adoecimento do trabalhador.  

Contribuem Gasparini, Barreto e Assunção (2005) para a descrição dessa 

problemática ao apontarem em estudo sobre o perfil do professor que adoece em Minas 
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Gerais, que estes, têm mais riscos de sofrimento quando comparado a outros grupos. 

Estes autores destacam a importância da realização de estudos que busquem 

compreender a inadequação entre as mudanças educacionais propostas e 

implementadas, e a realidade que os professores enfrentam nas escolas.  

Faz-se mister considerar que o sofrimento é um fenômeno complexo e 

multidimensional que agrega aspectos individuais e relativos às condições de trabalho 

oferecidas aos professores para o exercício profissional. O psiquismo deve portanto ser 

compreendido em suas relações com o mundo objetivo, 

 

“(...) explicitando as intervinculações e interdependências entre experiência 

interna e externa, entre o objetivo e o subjetivo, focalizando as peculiaridades 

específicas dos fenômenos psicológicos sem desgarrá-las do mundo material que 

sustenta a vida dos indivíduos. (Martins, 2007, p. 125). 

 

Para Souza (2010, p.141), os professores demonstram com o adoecimento e 

sofrimento, “(...) muitas das contradições presentes nas políticas públicas (...)”. A 

escola, assim como outras instituições, torna-se reprodutora dos contingentes sociais e 

tem muita dificuldade em questioná-los. 

A partir dessas considerações, nos questionamos se os professores da Educação 

Especial estariam também sujeitos a esta realidade subjetiva. Segundo Naujorks e 

Barasuol (2004), tanto os professores do ensino regular que atuam com alunos cujo 

desenvolvimento é o esperado, quanto os que trabalham com alunos com deficiências 

(no ensino regular) podem apresentar fadiga e desgaste emocional. Entretanto, para os 

autores, poderia haver um desgaste maior para professores de alunos com deficiências, 

em função da maior intensidade das demandas pedagógicas e afetivas. 

Pesquisas que focalizam a Educação Especial trazem à luz as condições de 

trabalho de professores com alunos em situação de inclusão.  Jacarandá (2008) realizou 

estudos enfatizando o sofrimento mental e a satisfação de professores das escolas 

inclusivas, revelando que 45,5% apresentam a prevalência de tal sofrimento. Em 
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investigação de Silva e Almeida (2011) com professores do ensino regular e especial, os 

resultados indicam que os professores apresentam um maior sofrimento e adoecimento 

quando possui em sua turma, a inserção de alunos com necessidades educacionais 

especiais. Assim, em resposta ao stress laboral, o professor pode perder o sentido de sua 

relação com o trabalho, frustrado e exausto, sua vida pessoal também pode ser afetada. 

Como elucida Silva e Almeida (2011) pode conduzir os profissionais à alienação, a 

problemas de saúde, abandono da profissão dentre outros.  

As condições objetivas do trabalho do professor é evidenciada por Meleiro 

(2007), ao enfatizar que é comum para os professores de alunos com necessidades 

especiais inclusos, o contato com situações geradoras de stress, acarretando 

interferências no seu bem-estar. Malagris (2007) concorda com o autor e acrescenta que 

o professor apresenta maior vulnerabilidade ao stress e, de forma mais intensa, quando 

trabalha com crianças que apresentam distúrbios de conduta. 

Ávila, Tachibana e Vaisberg (2008) em seu estudo com professores que tem 

alunos com deficiência- em situação de inclusão escolar, verificaram a angustia do 

professor frente a demanda escolar e, com isso, defendem a necessidade de que se 

ofereça a esses profissionais  além de informações técnicas, um espaço de cuidado 

emocional. 

Rossato (2010) ao realizar estudo com professores de escolas especiais para 

pessoas com deficiência intelectual encontra nas respostas dos entrevistados indícios de 

sofrimento. Esses profissionais relatam que sentem-se angustiados, frustrados, 

impotentes, ansiosos mediante as (im)possibilidades de ensino e aprendizagem 

circunscritas ao processo de escolarização de seus alunos. Nesse caso, a o indicativo de 

que a atividade docente, o enfrentamento das queixas escolares, pode ser gerador de 

sofrimento. 

Como explicitado, o sofrimento do professor, sua apatia, podem representar a 

contradição entre o fim almejado e as condições objetivas, o que resulta na interferência 

de sua atividade e num novo e contraditório sentido para a sua ação inicialmente de 

ensinar os conteúdos científicos, podendo gerar desencantamento, adoecimento. As 
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condições de trabalho do professor assentadas na atualidade acabam por influir no grau 

de realização, na satisfação gerada por meio de sua atividade, emergindo diferentes 

sentimentos, emoções, ações e reações. Em síntese, podemos compreender que interno e 

externo, subjetividade e objetividade devem ser vistos como elementos que se 

constituem mutuamente numa relação de mediação. 

Necessário se faz o cuidado em não reduzir os conflitos e as tensões vividos 

pelos professores a um estresse profissional, individualizado, esvaziando os campos 

social e político do debate educacional. Devemos ir contra essa vertente e ir para além 

da via de culpabilização e encarceramento dos problemas sociais, políticos, econômicos 

nos indivíduos, no sujeito professor. 

Nunes (2008) observa que entre 9 e 10% dos professores de Educação Especial 

abandonam a escola, o mesmo ocorrendo com cerca de 6% dos professores do ensino 

regular. Neste processo de ensino-aprendizagem, portanto, temos professores e alunos 

que pensam e sentem, que sofrem pela sua condição, pela condição do outro e pelas 

contradições vivenciadas, por isso deve ser-lhes propiciado pensar sobre sua condição 

docente e sua condição discente, sobre as mediações sociais que os constituem, que os 

tornam homens, num descortinar da aparência, do imediato. É necessário olharmos para 

esses educadores com o cuidado de não continuarmos repetindo e alimentando os ideais 

de culpabilização. 

Como aponta Souza (2010, p.144) é preciso rever os estudos que coisificam o 

sujeito pesquisado, transformando-o “(...) em objeto de interpretação e análise de teorias 

que traduzem a complexidade do fenômeno social a instâncias meramente 

intrapsíquicas.” 

Vigotski (1996) defende que não podemos deixar de insistir que o trabalho 

realizado pelo professor é de suma importância no processo de humanização, 

repercutindo na sua transformação e no desenvolvimento dos seus educandos.  Essas 

reflexões se fundamentaram na visão de que os homens se constituem na sua relação 

com o outro, com o social, e de que esta relação não é linear, imutável e a-histórica. 
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        Considerando a constituição histórica da Educação Especial, nos indagamos 

também, se enquanto modalidade de ensino, ao estar submetida às agruras das políticas 

educacionais, das políticas de educação inclusiva, a mesma pode desencadear 

sofrimento psíquico aos seus educadores? Tal questionamento se faz fervoroso, na 

contemporaneidade, pois alude às mudanças reivindicadas quanto ao ensino destinado 

às pessoas com deficiência e às criticas e reflexões sobre o lugar daquele, de como deve 

ocorrer, da necessidade do ensino dos conteúdos científicos em prol da apropriação da 

cultura, da riqueza humana e do desenvolvimento dessas pessoas. 

Voltar-se para estes profissionais e promover a expressão e compreensão de 

“suas queixas e de seus alunos” é importante por vivenciarmos mais um momento 

histórico de questionamento e transformação da Educação Especial, por muito tempo 

fadada ao assistencialismo. Trata-se de importantes profissionais que tem a tarefa de 

promover o aprendizado e desenvolvimento daqueles que a sociedade imputa o fracasso 

escolar, que estão sujeitos dentre outros à alienação. Em suma, encontramos poucos 

questionamentos e pesquisas neste sentido, ficando a Educação Especial à margem de 

ações e reflexões prioritárias a melhoria do ensino oferecido, sendo ainda nesta esfera, 

negligenciados seus professores. Como consequência, estas situações muitas vezes 

permitem explicar de forma naturalizante as dificuldades dos alunos, dos professores, 

sem considerar as múltiplas determinações interferentes no processo de 

constitucionalidade dos envolvidos. 

O que a Psicologia Histórico-Cultural estabelece é que se considere a relação de 

reciprocidade entre a subjetividade e objetividade, isto é, um processo dialético, no qual 

a apreensão do mundo interno envolve se compreender o mundo externo, as mediações 

sociais que expressam a constituição do que é particular. A subjetividade humana no 

sentido dado por essa vertente: é a objetivação do homem como ser social em sua 

essência. Uma Psicologia comprometida com a transformação do atual estado de coisas 

precisa encarar o homem, sua subjetividade/consciência, alienada ou não, como produto 

da história da humanidade.  
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Atribuímos grande importância à formação crítica, à formação de um coletivo 

que aprenda a desvelar o cotidiano, que tenha nos conhecimentos científicos a 

apropriação necessária para o enfrentamento das suas dificuldades e das de seus alunos.  

 

3. Considerações finais 

 

Como vimos, mais do que produzir respostas, o propósito do presente texto 

buscou problematizar a temática da atividade docente na Educação Especial e suas 

interfaces, especialmente as dimensões objetivas e subjetivas de seu trabalho, a partir 

dos fundamentos teóricos da abordagem Histórico-Cultural. Preocupou-se também em 

questionar os aspectos relativos aos processos de desenvolvimento e aprendizagem das 

pessoas com deficiência intelectual e as possíveis implicações e determinações para a 

formação psíquica do professor dessa modalidade de ensino.  

A atividade docente na Educação Especial reflete as relações produzidas ao 

longo da história com a deficiência e com o próprio ato de ensinar e conjeturam ainda as 

mazelas da Educação. Mazelas essas, que podem implicar na alienação do professor que 

deixa de compreender a finalidade transformadora do seu trabalho, a importância que o 

mesmo tem, ou seja, a mediação dos conteúdos científicos e a apropriação ativa e 

criativa da riqueza produzida pela humanidade, para os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos seus alunos.  

Ações devem ser empunhadas para que o professor tenha clareza de sua função 

social, das implicâncias das condições objetivas de seu trabalho para a qualidade e 

execução do mesmo e para a própria constituição de sua subjetividade. O trabalho 

docente deve ser entendido em sua totalidade, enfatizando as relações produzidas no 

cotidiano escolar, as políticas que o alicerçam, a formação que (in) viabiliza a atividade 

docente, as relações de produção neoliberais que norteiam as ações do professor e sua 

compreensão das pessoas com deficiência e de si nesse processo.  

Consideramos que os processos subjetivos e objetivos constituintes da atividade 

docente estão entrelaçados e que as condições materiais de trabalho podem acarretar em 
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alienação e sofrimento do professor e afetar seu psiquismo. Do nosso ponto de vista, 

reconhecemos que é necessário andar na contramão de ações atreladas a uma visão que 

fragmenta e dissocia a constituição da subjetividade humana e as condições objetivas de 

seu trabalho, num distanciar do individuo singular ao gênero humano.  

Sabemos ainda, que existem dificuldades no processo de escolarização da 

educação, principalmente da Educação Especial, no entanto, não compartilhamos de 

explicações naturalizadas que ora imputam aos alunos ora aos professores as 

responsabilidades maiores pela atual conjuntura educacional. Indicações mais 

consistentes inferem a sua produção à política, aos ditames do capital, que por via de 

políticas educacionais inscrevem a formação e a atuação desses educadores. 

Para que os educadores tenham condições de compreender e romper com a 

trama de ideais e de alienação a que estão submetidos devem refletir sobre a conexão da 

sua subjetividade conectada com a realidade social, numa consideração às dimensões 

políticas e ideológicas do seu trabalho. 

Para finalizar, é importante dar voz a esses atores educacionais, proporcionar a 

expressão de suas angustias, de suas preocupações, de suas realizações. Como sugere 

Silva e Almeida (2011) há uma escassez de estudos com professores da educação 

especial, no que tange aos aspectos de suas condições de trabalho, aos possíveis 

sofrimentos gerados. 
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1. Introdução 

 

         A temática proposta neste estudo diz respeito à investigação da avaliação das 

funções de linguagem oral na criança pré-escolar, com base nos estudos referentes à 

neuropsicologia, realizados por Luria e Vigotski. Ao compreendermos a linguagem 

como sistema simbólico mediador fundamental para a aquisição das funções mentais 

superiores, bem como sua visível importância no desenvolvimento dos processos 

psíquicos desde a infância, justificam-se os esforços acadêmicos para estudar o 

desenvolvimento e avaliação dessa complexa atividade denominada linguagem. 

          O texto que iremos apresentar é parte de uma monografia de conclusão do curso 

de Pós-Graduação em Teoria Histórico-Cultural – Área de concentração: Educação e 

Psicologia, em nível de Especialização pela Universidade Estadual de Maringá, 

concluído em 2011. A relação entre desenvolvimento de linguagem e avaliação será o 

norte deste estudo, com o qual pretendemos contribuir, subsidiadas em Vigotski e Luria, 

para o avanço do debate crítico acerca dos pressupostos fonoaudiológicos vigentes que 
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subtraem do momento de avaliação a linguagem enquanto processo de desenvolvimento 

produzido pelo gênero humano no desenrolar de sua história.    

         Inicialmente nos chamou atenção a aparente contradição observada a respeito do 

processo de desenvolvimento e apropriação da linguagem oral na infância.  A que se 

deve o fato de um simples atraso no desenvolvimento da linguagem levar a diagnósticos 

equivocados e como consequência, a criança de classe social menos privilegiada ser 

encaminhada para a Educação Especial, sem nenhuma justificativa de 

comprometimento de origem neurológica (orgânica) que comprove tal hipótese? 

        Essa contradição tem me preocupado, visto que avaliação, diagnóstico e/ou terapia 

em linguagem, em se tratando de crianças em idade pré-escolar, podem alavancar o 

desenvolvimento das mesmas, ou como tenho observado em cinco anos (2006 a 2011) 

de atuação na área da Educação Especial, impedir, retardar, discriminar a linguagem, e 

impreterivelmente, a criança.  

         Na tentativa de explicar esse encontro entre desenvolvimento e avaliação de 

linguagem, elegemos como base teórica a Psicologia Histórico-Cultural, a qual analisa o 

desenvolvimento da linguagem oral como um fenômeno complexo que só ocorre 

quando a criança é submetida à relação com o outro e a cultura. Nesse sentido ela 

necessariamente deve estar ingressa em um contexto histórico-cultural que lhe 

oportunize a relação com seus semelhantes, mediada pela linguagem simbólica. Estes 

últimos, por sua vez, devem fornecer elementos para a superação de possíveis 

obstáculos referentes à expressão e compreensão da linguagem, direcionando a criança 

rumo ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Assim, a relação do 

sujeito com a realidade se faz sempre mediada pelo outro, por intermédio da linguagem. 

Sob este ponto de vista, a linguagem atua como um elo entre os indivíduos, servindo de 

base para todo processo de conhecimento pelo qual passa a criança. 

 

2. Reflexões sobre a avaliação fonoaudiológica tradicional e as teorias que a 

fundamentam 
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        Segundo Coundry (2001), as pesquisas que utilizam testes para avaliar a 

linguagem oral das crianças se referem à visão tradicional e/ou clássica da 

fonoaudiologia. Esta perspectiva teórica pesquisa o indivíduo, independente de sua 

singularidade, como se a linguagem fosse algo externo e alheio a ele, desenvolvendo-se 

à medida que amadurece biologicamente. Nesse tipo de avaliação a linguagem é 

considerada um código, que deve ser descrito com base em critérios exclusivamente 

internos.  

A crítica que iremos fazer logo adiante sobre a proposta de compreensão de 

linguagem sob o viés quantitativo é relevante para a superação desta prática, visto que 

ainda é maioria na visão da fonoaudiologia, como também veremos a seguir. Quando 

partimos desta concepção (quantitativa), entendemos que a linguagem se desenvolve de 

forma única e/ou linear, a qual pode ser medida por meio de protocolos, com tarefas 

descontextualizadas e extremamente rígidas. 

  Como a pesquisa fonoaudiológica tem sido marcada fortemente por estudos que 

valorizam o emprego de métodos quantitativos para descrever e explicar os fenômenos 

na área de linguagem, objetivamos realizar um levantamento de artigos e pesquisas 

publicados em periódicos da área, procurando investigar se este panorama vem 

mudando nos últimos anos ou se ainda a afirmação se faz válida.    

Deste modo, realizou-se um levantamento de artigos e pesquisas publicados em 

periódicos de Fonoaudiologia nas seguintes revistas: CEFAC, Pró-fono (atualmente 

denominada Jornal da Sociedade Brasileira de fonoaudiologia) e Revista da Sociedade 

Brasileira de Fonoaudiologia, pertinentes à base de dados Scielo nos anos de 2006 a 

2011, procurando identificar pesquisadores da área da fonoaudiologia que vinham 

discutindo procedimentos de avaliação qualitativa. Foram selecionados 35 artigos com 

base nos descritores desenvolvimento da/de linguagem; avaliação de linguagem e 

linguagem oral. O critério de inclusão adotado para análise dos estudos científicos foi a 

existência da correlação, no título ou resumo, de aspectos da linguagem oral (fonologia, 

semântica, morfossintaxe, pragmática).  
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          A partir da análise do resumo e métodos referentes aos 35 artigos, identificamos 

que 23 (66%) utilizaram testes de linguagem para avaliar ou mensurar as habilidades de 

linguagem oral nas crianças; 07 (20%) dos artigos avaliaram a linguagem sem o uso de 

protocolos ou testes formais, e 05 (14%) dos estudos foram desenvolvidos com a 

finalidade de realizar levantamento bibliográfico sobre o assunto em pauta – linguagem. 

          Como o resultado da pesquisa apontou para o fato de que a maioria dos trabalhos 

é regulada pela avaliação quantitativa da linguagem, consideramos pertinente efetivar 

uma reflexão a respeito dessa proposta de avaliação no âmbito da fonoaudiologia, bem 

como seus limites e possibilidades. 

          Essa abordagem unilateral que utiliza testes como: PROC (Protocolo de 

Observação Comportamental), ADL (Avaliação do Desenvolvimento de Linguagem) 

(ADL), ABFW (Andrade, Befi-Lopes, Fernandes e Wetzner), segundo a compreensão 

da Psicologia Histórico-Cultural, não dá conta de avaliar a essência da linguagem 

quando a consideramos como uma habilidade cultural. Por exemplo, quando o teste 

analisa o aspecto sintático, volta-se para os fatores causais que estão interferindo no 

desenvolvimento da linguagem e afasta-se do que tomamos como objetivo da avaliação 

– o sujeito, o significado e o processo.  

         Outro ponto a ressaltar sobre as avaliações quantitativas está no caso que o 

panorama verificado em minha prática coincidiu com a teoria. Esta comparação, por um 

lado, pode ser um tanto óbvia, visto que a pesquisa fonoaudiológica tem sido marcada 

fortemente por estudos que valorizam o emprego de métodos quantitativos para 

descrever e explicar os fenômenos na área da linguagem. Se o teste é passível de ser 

aplicado a diversas crianças, entre as quais existe desigualdade de desenvolvimento e/ou 

“excesso”, como pode ser aplicado a qualquer criança, em qualquer tempo, em qualquer 

lugar? Todavia, para nós, ainda que ingênua, essa problemática serviu como ponto de 

partida para traçarmos um caminho de investigação.  

Se o desenvolvimento de linguagem na criança é desigual, ou seja, não existe um 

padrão de normalidade específico ou simultâneo, como proposto na divisão de fases ou 

etapas de desenvolvimento, a lentidão ou rapidez do mesmo depende daquilo com que 
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se compare esse avanço, fato que já nos mostra que não se trata de mera submissão da 

criança ao teste. Mas, sim o desenvolvimento que a criança apresenta ou não deve ser 

avaliado dentro de um contexto (condições de vida, de educação e atividade), bem como 

o que ela é capaz de realizar sozinha, com intermédio do outro e o que ela ainda não 

conseguiu aprender e por que.  

Em resumo, a criança responde ao teste de acordo com sua situação concreta de 

vida, a qual permitiu o desenvolvimento pleno de linguagem ou não. Na compreensão 

da Psicologia Histórico-Cultural, ao mesmo tempo em que a criança é transformada por 

valores sociais, econômicos, morais etc., de seu ambiente, ela também transforma esse 

meio, estabelecendo-se uma reciprocidade e um movimento dialético constante e ativo.  

O desenvolvimento da linguagem então seria fruto das interações sociais que se 

estabelecem pela mediação dos signos culturais construídos ao longo da história de vida 

da criança. Nesse sentido o contexto histórico-cultural no qual as atividades linguísticas 

se desenvolvem e o produto do desempenho de diferentes intercâmbios sociais 

mediados pela linguagem é interconectado, de modo a produzir um enriquecimento da 

linguagem, a qual se constitui em uma unidade com o pensamento. 

        No decorrer do processo de pesquisa, escolhemos cinco artigos: Cordeiro et al. 

(2011); Ferrante, Borsel e Pereira (2008); Lima e Queiroga (2007); Queiroga et al. 

(2011); Sandri, Meneghetti e Gomes (2009) para uma análise mais aprofundada, 

considerando que estes apresentavam dados importantes e intrigantes para um dos 

objetivos do trabalho, o de promover reflexões sobre a proposta de avaliação qualitativa 

da linguagem oral.  

A partir deste estudo observamos, primeiramente, que o contexto de vida da 

criança é apresentado nestas pesquisas, mas não aprofundado, ou seja, não se avalia a 

essência deste fenômeno. E estudar a essência dos fenômenos, segundo a Psicologia 

Histórico-Cultural, significa ir além do que está aparente e abranger o processo de 

aprendizagem, avaliando assim, todo caminho que a criança percorreu, para então 

explicar o comportamento atual, e a partir dele, projetar o desenvolvimento futuro. 

Assim, o que a criança nos mostra de imediato (aparência) não se fez, nem se justifica 
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por si mesma, pois é fruto de uma construção histórico-social, cujo contexto deve ser 

conhecido. 

         Consideramos, também, que a pseudoneutralidade exigida para obter-se a 

objetividade neste método de avaliação por intermédio de testes só se sustenta por se 

propor a ignorar o significado social da linguagem, uma vez que estuda apenas o 

resultado dela e não seu processo, ou seja, o foco das pesquisas quantitativas, em geral, 

recai no produto alcançado, quando o que deveria ser avaliado é o processo percorrido 

pela criança (Massi, Guarinello, Santana, & Paciornik, 2009).  

         Esta última questão traduz de forma mais explícita que os estudos voltados à 

prática clássica da linguagem fundamentam-se em uma visão organicista, amparada na 

biologia, onde os problemas de aprendizagem localizam-se no cérebro e são de origem 

neurológica e hereditária. O foco, consequentemente, é o diagnóstico classificatório e 

tratamento dos problemas de linguagem, como se qualquer desvio no percurso deste 

desenvolvimento fosse culpa da criança (Facci, Eidt, & Tuleski, 2006). Como, por 

exemplo, quando a criança não aprende determinados fonemas “esperados” para 

determinada idade, esta disfunção, sob a esfera maturacionista, é de origem neurológica, 

na qual o desenvolvimento é interno e manifesta-se externamente. Geralmente as 

crianças que não conseguem a linearidade proposta nesta perspectiva são, em função do 

senso comum, pré-rotulados como portadores de alguma dificuldade ou disfunção 

(Berberian & Massi, 2005) e encaminhadas para serviços de saúde. 

         Logo, observamos que as abordagens teóricas dos cinco artigos analisados de 

forma mais sistemática são sempre parciais, sínteses de várias teorias que não 

possibilitam o entendimento da linguagem simbólica como um todo. Porém, é preciso 

que se enfatize que a realidade não se reduz ao que está aparente, pois é fruto de uma 

construção histórico-social e sem saber direito como e por que, as inúmeras formas e 

critérios utilizados classificam e discriminam as pessoas e a realidade (Berberian, 1995). 

Em resumo, consideramos duas problemáticas em relação ao teste padronizado. 

Em primeiro lugar ele está assentado em uma visão biológica do desenvolvimento da 

linguagem, que estabelece um padrão único para todos os indivíduos e desconsidera, 
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por exemplo, o acesso ou não da criança a determinadas formas de linguagem mais 

elaboradas. Além disso, outro problema está no fato de ser descritivo e classificatório e 

não oferecer alternativas para compreender o motivo pelo qual a criança apresenta 

aquela característica de linguagem, o que impossibilita traçar um plano de trabalho ou 

de possibilidades de desenvolvimento. Os testes fonoaudiológicos de linguagem, 

portanto, não consideram a íntima relação entre linguagem e pensamento. 

À luz dessas considerações, podemos afirmar que, este estudo apontou para 

alguns aspectos e problemas na concepção hegemônica biologizante, que conduz a 

avaliações que desconsideram os aspectos relacionados às possibilidades postas à 

criança para o desenvolvimento pleno da linguagem. Trouxe também a compreensão 

dos autores da Psicologia Histórico-Cultural sobre desenvolvimento e aprendizagem.  

Em contraposição a esta perspectiva, a pesquisa mostrou que na abordagem de 

Luria e Vigotski a avaliação traz em si a análise da situação social de desenvolvimento 

da criança e não a compreensão de que é uma “disfunção” orgânica. 

Sob este entendimento, no que diz respeito à criança com dificuldade de 

aprendizagem no que tange a linguagem oral, é preciso que se reflita sobre as 

consequências que advêm deste fato. E como podemos reelaborar este dado é o que 

deve ser discutido, estudado e esgotado em todas as possibilidades e acontecimentos 

que podem ter desencadeado tal problema, objetivando nortear um trabalho que 

recupere a função social da linguagem no processo do desenvolvimento humano e para 

que se criem condições geradoras de necessidades de utilização da linguagem, 

recuperando o sentido e o significado desta forma de comunicação na e para a sua vida. 

 

3. Um novo caminho para a compreensão da linguagem apresentado pela 

Psicologia Histórico-Cultural. 

 

Tendo em vista a problemática denotada acima, procuramos sistematizar o 

conceito de desenvolvimento de linguagem à luz da perspectiva histórico-cultural, no 

sentido de demonstrar como essa teoria pode oferecer uma possibilidade de superação 
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das concepções tradicionais da fonoaudiologia. Pois a forma como se entende o 

desenvolvimento das funções de linguagem influencia totalmente na prática avaliativa, 

no diagnóstico e no encaminhamento na área de linguagem. 

Seguindo esta linha de raciocínio, nos propomos a compreender e explicar o 

desenvolvimento da linguagem em sua totalidade, não somente levando em conta 

aspectos biológicos, mas o meio histórico e cultural no qual a criança está inserida. 

Vigotski e Luria (1996) enfatizam a ideia de transformação, afastando-se, portanto da 

concepção hegemônica de desenvolvimento, como mencionado anteriormente. 

Neste contexto os autores afirmam que é  

 

[...] absolutamente impossível reduzir o desenvolvimento da criança ao mero 

crescimento e maturação de qualidades inatas. [...] no processo de 

desenvolvimento, a criança ‘se re-equipa’, modifica suas formas básicas de 

adaptação ao mundo exterior. (Vygotsky & Luria, 1996, p. 214) 

 

Assim, à medida que a criança se apropria do conhecimento historicamente 

acumulado pela humanidade, grandes mudanças internas e externas são observadas, e 

este desenvolvimento não tem fim. 

O que pretendemos salientar é que desde o início de sua vida, o bebê é imerso 

em um mundo que é social, histórico e culturalmente distinto, onde toda atividade é 

mediada pela linguagem simbólica. Porém, o que é uma totalidade nos primeiros meses 

de vida do bebê são os ensaios biológicos, como por exemplo, as percepções auditivas 

(identificar ou detectar a presença de um som). Funções como estas são ainda primitivas 

na vida da criança, ou seja, o que existe é uma linguagem instintiva que só irá ganhar 

significado na linguagem simbólica, quando ela receber do outro estímulo externo. Esse 

desenvolvimento passa, portanto, do caráter elementar, caracterizado basicamente por 

sensações orgânicas, para um processo de interação e ação ativa sobre o mundo a sua 

volta.  
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Dessa maneira, segundo Vigotski (1996) o princípio que era orgânico, aos 

poucos, vai sendo substituído por outro, o da realidade externa. Com isso, podemos 

pensar que o desenvolvimento deste complexo sistema – a linguagem - é inteiramente 

dependente da relação da criança com o outro e com a cultura que está inserida. E as 

pessoas que fazem parte da vida da criança têm um papel fundamental no seu 

desenvolvimento, pois deverão proporcionar elementos para que ela supere os possíveis 

obstáculos que certamente irão surgir, conduzindo-a assim rumo ao conhecimento 

historicamente acumulado pela humanidade. 

Para ilustrarmos o desenvolvimento de linguagem, pensamos numa criança que 

está começando a aprender as primeiras palavras; este momento é uma totalidade para 

ela; posteriormente a criança vai aprender a formar palavras mais complexas, frases, 

diálogos e esta totalidade se modifica constantemente num movimento dialético.  

Deste modo, só é possível fazer esta análise dialética na medida em que tenho a 

relação entre dois termos. Por exemplo, se explico para um professor que um aluno está 

com atraso na fala, isto é apenas um dado, não tem relação nenhuma. Então, somente 

quando se objetiva recuperar a história do desenvolvimento da linguagem desta criança 

a partir do início, resgatando as relações sociais nas quais ela esteve e está inserida e de 

que modo estas foram e são promotoras do desenvolvimento da linguagem, é que tenho 

a possibilidade de compreender a relação existente entre os fenômenos. E é isto que 

significa na abordagem dialética aproximar-se da essência da linguagem. 

Seguindo esta abordagem podemos definir a linguagem como um sistema 

simbólico produzido historicamente, que não é adquirida por nós apenas no curso de 

desenvolvimento, ela nos constitui nos transforma e é mediadora de todo processo de 

apropriação de mundo e de nós mesmos (Tuleski, 2008). 

Portanto, esta perspectiva nos autoriza a asseverar que as condições objetivas de 

vida, os meios, as relações, interferem significativamente na qualidade do 

desenvolvimento e é focado neste processo vivenciado pela criança que vamos dirigir 

nossas discussões. Desta forma, abordamos o atual contexto social, repleto de 

fragmentos e paradigmas que precisam ser compreendidos para serem superados. O 
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desenvolvimento de linguagem nas crianças se dá em meio a um período marcado por 

contradições e desigualdades sociais e por sua vez, educacionais, que caracterizam a 

sociedade atual. De modo óbvio, esses elementos típicos do mundo atual não podem ser 

excluídos do processo de desenvolvimento da criança.  

Na atual sociedade regida pelo sistema capitalista encontramos contradições 

decorrentes da divisão de classes - fundamento básico dessa sociedade: 

 

Em um extremo da sociedade encontramos a divisão entre o trabalho intelectual 

e o material, a separação entre a cidade e o campo, a exploração implacável do 

trabalho de crianças e mulheres, a pobreza e a impossibilidade de um 

desenvolvimento livre e omnilateral do pleno desenvolvimento humano; e no 

outro extremo, folga e ostentação (Vigotski, 1930, p. 3).    

  

A contradição consiste no fato que grande parte dos indivíduos da sociedade 

localiza-se na condição de excluídos. Estes excluídos são: idosos, os sem-empregos, 

com deficiências; os indivíduos segregados por raça, cor, credo (Barroco, 2007). 

Introduzido a esta categoria de excluídos nos deparamos com as crianças desnutridas, 

sem teto, sem estímulo, sem qualquer chance de desenvolver ao máximo suas 

capacidades mentais e que, por conseguinte, fazem parte dessa divisão por fatores 

sociais e culturais.  

E é nesse cenário de contradições que se apresenta o desenvolvimento da 

linguagem simbólica, pois esta não ocorre de forma linear. As desigualdades sociais e de 

classe se revertem em desigualdades no desenvolvimento das aquisições de habilidades 

culturais. Sendo assim, é necessário cuidado ao se avaliar indivíduos que estão na 

condição de excluídos, pois o que é fruto de uma discrepância econômica, social e 

moral, quando analisado a partir de um padrão universal muitas vezes considerado 

natural, acaba por tornar-se ideológico.  Ao responsabilizar a própria criança por não tê-

lo alcançado, desconsiderando por completo as circunstâncias nas quais a criança se 

apropria da linguagem, como complementam Moysés e Collares: 
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Da mesma forma que não se podem comparar crianças que vivem em classes e 

grupos sociais com valores distintos, mesmo que vivam num mesmo espaço 

geográfico e temporal, não se pode pretender comparar crianças que vivam em 

espaços temporais e, portanto, históricos e sociais distintos. E vice-versa [...] 

(1997, p. 5) 

 

O problema está no fato de que essas crianças, cujas condições concretas de vida 

estão mais remotas dos benefícios dados pelo desenvolvimento científico e tecnológico 

não são menos inteligentes, “apenas apresentam um desenvolvimento cognitivo 

conformado por suas necessidades e possibilidades concretas, pelo bloqueio de seu 

acesso aos bens culturais” (Moysés & Collares, p. 5). 

Neste sentido, reafirmamos que o desenvolvimento de linguagem não ocorre de 

forma unidimensional. Se o desenvolvimento não é igual, as avaliações 

fonoaudiológicas pautadas em linhas gerais e universais de desenvolvimento não 

avaliam as condições de classe socioeconômicas que funcionam como promotoras ou 

entraves para o desenvolvimento da criança e, como consequência, acabam por 

transformar questões sociais em biológicas, problemas sócio-político-econômicos em 

individuais. Portanto, deve ser objeto de análise o desenvolvimento de linguagem e não 

seu “produto”, que acaba transformando a diferença constituída entre as crianças em 

mais uma justificativa para manter a sociedade como está. Em outras palavras, se a 

criança não desenvolveu plenamente suas funções de linguagem, a responsabilidade é 

única e exclusivamente dela. 

Segundo, Berberian (1995), a concepção de um modelo e/ou padrão de 

linguagem tem sido historicamente escrito, de forma que se aproxime a um ideal a ser 

perseguido, por meio de um caminho previamente traçado. Porém a autora interroga 

este dado, ao acenar que para que se consiga um diagnóstico de linguagem nesta 

perspectiva, basta desconsiderar a questão social. Como já foi dito, como é possível 

falar em padrão, quando o desenvolvimento das crianças é socialmente desigual? 
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A busca por esse modelo se justifica pela origem da fonoaudiologia. Esta ciência 

surgiu como forma de intervenção social, com a finalidade de superar as diferenças de 

determinados grupos sociais. Nesse contexto foram criadas medidas de padronização da 

língua, sob um discurso que defendia os “bons costumes”, de outro lado, o pano de 

fundo dessa perspectiva era que as pessoas que não dominavam o português “culto”, 

deveriam ser atendidas pela fonoaudiologia. A consequência destes eventos acabou por 

fixar a segregação e inferiorização dos chamados “desviantes” (Berberian, 1995).  

Também no que se refere à educação, as primeiras propostas de atuação 

fonoaudiológicas desenvolvidas nas escolas (nas décadas de 60 a 80) foram 

predominantemente voltadas para a detecção e tratamento de alterações 

fonoaudiológicas (Ferreira, 1991).  

Perante esses dados, como avaliar a linguagem alheia e externa a realidade 

objetiva da criança, quando o processo de desenvolvimento não é linear, não ocorre de 

forma única e não é uma série de eventos delimitados por idade, ou outra questão do 

gênero? Podemos supor então que os pressupostos morais e éticos que orientam toda 

uma prática não podem ser conduzidos fora desta totalidade. No caso específico deste 

trabalho, acredito que só será possível uma transformação nesta visão que predomina 

até os dias atuais quando voltarmos nossos olhos para a criança como um todo, como 

compreende a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural. 

 Destacamos, assim que esta perspectiva implica em pensar que a linguagem não 

é sempre a mesma; e sim, marcada pela totalidade das relações sociais de cada época, 

permeada por lutas e contradições, que resultam em mudanças de ordem quantitativa e 

quantitativa. Portanto, a forma como avaliamos todo este processo de desenvolvimento 

de linguagem oral pode ser encerrada em si como um ponto de chegada, ou como 

pretendemos propor com a teoria de Luria e Vigotski a seguir, como um ponto de 

partida. 

 

4. Uma proposta de avaliação qualitativa da linguagem a partir da Psicologia 

Histórico-Cultural 
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Dando continuidade a compreensão desta teoria, neste espaço teceremos as 

considerações de Luria e Vigotski sobre a avaliação qualitativa da linguagem simbólica, 

bem como, sua íntima relação com o processo de desenvolvimento dessa mesma 

linguagem.  

Conforme esses autores, o desenvolvimento de linguagem não é resultado apenas 

da maturação orgânica, mas de uma transformação cultural. Nesse sentido, dependendo 

da concepção de linguagem, de sujeito e de sociedade que tenha o avaliador, o 

diagnóstico de linguagem pode ser encerrado em si como um código de comunicação 

estanque (Massi, Guarinello, Santana, & Paciornik, 2009) ou, como pretendemos, 

propomos com avaliação qualitativa a partir da Psicologia Histórico-cultural, como um 

processo qualitativo, compreendendo, desta forma, toda a singularidade da criança no 

processo de desenvolvimento de linguagem. É precisamente a ultrapassagem desse 

limite (biológico) que constituiu uma linha constante em todos os estudos de Luria e 

Vigotski, abrindo caminho para possíveis aproximações entre áreas do conhecimento, 

que mesmo distintas, acabam deparando-se com a linguagem e com questões 

semelhantes.  

A avaliação qualitativa, quando pautada pelos pressupostos do desenvolvimento 

cultural e social da criança, está diretamente ligada à linguagem, uma vez que é a partir 

dela e por meio dela que a criança aprende, promovendo deste modo o desenvolvimento 

de processos como: atenção, análise, síntese, discriminação, memória, pensamento (...) 

funções estas, que certamente serão medidas no momento da avaliação. No entanto, 

“avaliar uma criança tendo como base esta perspectiva teórica é, portanto, também 

avaliar as condições que possibilitaram ou não o desenvolvimento dessas funções” 

(Facci, Eidt & Tuleski, 2006, p. 114). 

 Nesse sentido, na abordagem da Psicologia Histórico-Cultural, a avaliação 

qualitativa objetiva ultrapassar a análise quantitativa, visto que procura se aproximar da 

realidade da criança, ressaltando a interação entre o desenvolvimento natural e o 
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desenvolvimento cultural da linguagem, privilegiando desse modo os aspectos que 

poderão promover um desenvolvimento futuro.  

A avaliação das funções da linguagem, nesta perspectiva, envolve três princípios 

básicos. O primeiro: analisa-se o processo e não o produto da aprendizagem; segundo: a 

interpretação dos dados inclui a mediação e intervenção do avaliador e por último: os 

resultados sugerem, indicam o potencial da criança para aprender e não o sentido 

inverso. 

Para que possamos compreender o primeiro princípio, faz-se necessário entender 

que no processo da aprendizagem, há de se considerar a essência da mesma, ou seja, o 

que está por trás da aparência. Para isto devemos entender como a criança aprende, e 

isto envolve a análise detalhada do texto, contexto e trajetória percorridos até então. O 

texto é compreendido pelo o que a criança está mostrando no exato momento da 

avaliação, é o que ela consegue por si só realizar sem a intervenção do avaliador. Por 

sua vez, o contexto diz respeito às condições de vida da criança, o avalio, todavia, 

dentro das condições de vida que lhe foram ofertadas (até o momento). E finalmente, a 

trajetória, ou seja, todo o caminho que a criança percorreu para chegar ao que está 

demonstrando na avaliação. Porém, muito provavelmente, acabamos por nos deparar 

com uma série de concepções sobre a linguagem que nem sempre são compatíveis com 

o que se espera da criança. 

A interpretação e análise dos elementos coletados seria nosso segundo foco, que 

é cumprido pelo papel da mediação. Assim, durante todo o procedimento de avaliação, a 

função do examinador é ensinar e atentar-se para o que a criança aprende e o que ela 

ainda não é capaz de aprender; neste processo é possível definir o que está na zona de 

desenvolvimento próximo. Por exemplo, num jogo de quebra-cabeça posso avaliar 

funções como: memória, abstração, resolução de problemas, entre outras, mas, se utilizo 

um quebra-cabeça de dez peças, simbolicamente com uma criança de cinco anos, que já 

aprendeu o mesmo jogo, a avaliação irá servir para que? Que estratégias de trabalho 

seriam direcionadas para a criança neste sentido; este direcionamento iria promover 

desenvolvimento, ou ficaria tudo como está? 
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Para encerrar a avaliação, a tarefa derradeira é refletir, sobre tudo que foi 

exposto durante o processo avaliativo. Analiso, estudo as dificuldades encontradas pela 

criança e crio alternativas, mediações concretas e simbólicas pelas quais estas poderão 

ser superadas. Ou seja, não faço julgamento final, porque o que ela errou, ou não 

aprendeu, ela poderá vir a acertar e aprender. O erro, nesta perspectiva, é entendido 

como um meio para chegar a acertar. O não ser capaz ainda é visto como um desafio 

para alcançar o aprendizado, e conseguintemente, o desenvolvimento. 

 Assim, nessa abordagem, a avaliação dinâmica mediada segundo Facci, Eidt e 

Tuleski (2006) apresenta três características principais, sendo elas: as instruções são 

reguladas conforme o desempenho da criança; o avaliador também ensina e também 

pode introduzir informações a mais, ajudando a criança na resolução de problemas que 

venham surgir, e então se verifica se existe mudança no processo de aprendizagem. 

Segunda característica: seguindo a mesma linha da primeira, o objetivo maior é 

observar como a criança resolve os problemas, isto é, a oportunidade de aprendizagem. 

E a terceira: os resultados obtidos servem de “indicadores do processo de aprendizagem 

do indivíduo, sendo o indivíduo seu próprio controle” (Facci, Eidt & Tuleski, 2006, p. 

112). 

Nosso objetivo, desse modo, é cumprido no sentido de nos aproximar da 

realidade da criança, pois: 

 

[...] a totalidade concreta não é o método para captar e exaurir todos os aspectos, 

características, propriedades, relações e processos da realidade ou do fenômeno, 

mas é a compreensão da realidade como totalidade concreta, como um todo 

estruturado, dialético, no qual qualquer fato pode vir a ser racionalmente 

compreendido. (Kosik, 2002, citado por Tuleski, 2007, p. 222) 

 

Ou seja, compreender o desenvolvimento da linguagem e os problemas advindos 

deste processo, quando o mesmo não ocorre como esperamos ou de forma ‘não 

adequada’ para os padrões de normalidade impostos por perspectivas hegemônicas 
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apontadas neste estudo, não é uma tarefa simples, tendo em vista as múltiplas 

determinações que envolvem este fenômeno.  

Para a abordagem histórico-social, devemos refletir sobre aprendizagem e 

infância dentro de um contexto histórico, econômico e também político. O que nos 

possibilita pensar que:  

[...] no processo de investigação, devem ser consideradas as desigualdades 

sociais refletidas em desigualdades de acesso que possibilitam ou impedem o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores: instrumentos e signos, 

com o objetivo de superação das mesmas e não de classificação, exclusão e 

patologização. (Tuleski, 2007, p. 221) 

 

Podemos inferir, desse modo, que o método de análise estudado por Vigotski e 

Luria objetiva compreender “o todo, as propriedades e funções das partes que o 

integram, não como somatória das partes, mas possuindo propriedades particulares que 

o determinam” (Facci et al., 2007, p. 239).  A teoria de Luria, nesse sentido, nos 

possibilita “ultrapassar o mero registro de observações e chegar ao que está por trás 

delas” (Kagan & Salin, 1997, p.1), ou seja, sua essência.  

Realizado esse percurso, passamos a discussão acerca do desenvolvimento de 

linguagem e, mais particularmente, do papel desta função no desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, ao compreendermos que as apropriações dos modos 

culturais são indispensáveis para o surgimento e desenvolvimento das funções mentais 

superiores. Por exemplo, quando a criança se apropria de modo simbólico de uma 

palavra falada, tal conhecimento transcende a habilidade de dizê-la perfeitamente, pois 

requer um conhecimento sobre como funciona o sistema linguístico (Hazin, Leitão, 

Garcia, Lemos & Gomes, 2010). Em outras palavras, o que mais importa é saber se a 

criança entende o que lhe falam, e não apenas analisar se o que ela diz está 

gramaticalmente correto ou dentro das normas cultas padrão da língua. 

        Concluindo, podemos afirmar que a correta organização da educação escolar (aqui, 

a educação infantil), permite à criança desenvolver-se em relação à linguagem, “criando 
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toda uma série de processos de desenvolvimento que seriam impossíveis sem ela” 

(Facci, Eidt & Tuleski, 2006, pp. 117-118). E somente sob este entendimento e todos os 

demais conceitos de Luria e Vigotski ilustrados aqui, poderemos propor uma nova e 

qualitativamente superior forma de avaliar, compreender e jugar o desenvolvimento de 

linguagem na criança. 

 

5. Considerações finais 

 

Por meio desta pesquisa objetivamos contribuir para a prática avaliativa do 

fonoaudiólogo que se encontra na Educação Regular ou Especial, para que este possa 

refletir sobre as diversas questões que envolvem o processo avaliativo e que o mesmo 

não se justifica na afirmação do distúrbio. Ao contrário, é necessário avançar na direção 

da compreensão de que a criança que se encontra em processo de avaliação não tem um 

distúrbio, e sim, uma problemática que não é inerente a ela (Berberian & Massi, 2005).  

         A partir daí, alteramos a discussão do âmbito individual para o social.  Pois para a 

Psicologia Histórico-Cultural, a apropriação da linguagem se dá somente a partir de 

mediações culturais, dessa forma, a qualidade dessas mediações vem para o foco de 

análise e não a criança em si (Facci, Eidt & Tuleski, 2006). Em outras palavras, se não 

há qualquer problema de ordem estrutural ou funcional (orgânica) no cérebro, eu 

desloco o fenômeno do âmbito médico para o educativo, realizando então uma análise 

da qualidade das mediações simbólicas e instrumentais que são dadas a criança, e não o 

processo inverso (Tuleski, 2007).   

         Vigotski não nega que possa haver um dano de origem biológica, estrutural, 

orgânica em alguns casos específicos, mas mesmo nestes, busca-se a superação dos 

limites orgânicos por vias colaterais, culturais de desenvolvimento. Pelo contrário, o 

autor apregoa que é um erro, mesmo na criança onde há de fato um problema de ordem 

orgânica, avaliar apenas o déficit e centrar-se nele. Quando se caracteriza um quadro de 

deficiência mental, por exemplo, o objetivo da avaliação qualitativa é identificar as 
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possibilidades de desenvolvimento, as potencialidades, e esta postura permite 

estabelecer caminhos qualitativamente diversos que irão favorecer o desenvolvimento.  

Como para Vigotski as leis que regem o desenvolvimento de uma criança 

deficiente são as mesmas que comandam o desenvolvimento de criança sem qualquer 

distúrbio, a maior possibilidade de desenvolvimento de ambas está no âmbito de suas 

funções psicológicas superiores, naquilo que ela pode desenvolver a partir das 

ferramentas culturais. Nossa tarefa sob esta compreensão é apresentar à criança as 

máximas possibilidades educativas (Lacerda & Monteiro, 2006), e apenas seremos 

capazes de fazê-lo quando olharmos para as crianças pequenas e conseguirmos vê-las 

em sua totalidade, a partir de sua situação social de desenvolvimento. 

 Em relação à observação que eu fiz na introdução deste trabalho sobre o 

encaminhamento de crianças sem diagnóstico de Deficiência Mental para as instituições 

de Educação Especial, encontrei respaldo nos estudos de Luria (1974), citado por 

Tuleski (2011), em que o autor considera a escola como um local no qual as habilidades 

inatas das crianças se transformam, atingindo níveis superiores de desenvolvimento. E 

para isso é necessário que o processo (o método) educativo promova, dê possibilidades 

para que esse desenvolvimento ocorra.  

 Desse modo, o papel da escola deveria ser o de possibilitar o desenvolvimento 

da linguagem da criança (no caso a linguagem oral), oferecendo a ela a sistematização 

necessária dos conteúdos, permitindo, portanto, o avanço do desenvolvimento da 

mesma. A função do educador quando esta linguagem não se dá de “forma adequada” 

seria analisar a criança mediante o conteúdo que foi ensinado a ela, para assim avaliar 

realmente se a criança tem um problema ou não.  

Para ilustrar a explanação acima, cito o caso de uma criança de oito anos que 

fora encaminhada para avaliação da equipe multidisciplinar em uma escola de educação 

especial. A criança até então nunca havia tido contato com a educação escolar, isto é, 

nunca frequentou uma instituição de ensino regular. O que ela aprendeu em relação à 

linguagem foi o que a avó (não letrada) a ensinou. A criança vivia em uma chácara 

longe da cidade e convivia com a avó e os animais do local. A avaliação na instituição 
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de educação especial foi conduzida por uma psicóloga que concluiu que a criança 

deveria permanecer na instituição, pois seu Q.I (coeficiente de inteligência) estava 

abaixo da média esperada para sua idade (cronológica). Então é possível perguntar: As 

demandas postas pelo ambiente à criança foram levadas em consideração nesta 

avaliação psicológica? O desenvolvimento cultural e social da mesma, as exigências 

feitas a ela pelo seu entorno social foram problematizadas no processo avaliativo? A 

quais ferramentas culturais ela teve acesso e como as estava utilizando foi considerado 

na avaliação? Pelo resultado do diagnóstico é bem possível que não. 

Em suma, os dados apontados nesta pesquisa evidenciam a urgência de uma 

reflexão sobre como e por que estão sendo encaminhadas essas crianças com 

“distúrbios”, “dificuldades”, para os serviços de saúde e de educação especial. Durante 

esses cinco anos de prática na Educação Especial (2006-2011), observamos que tais 

modelos de encaminhamento e avaliação tem se tornado procedimentos naturais, como 

se o problema fosse realmente intrínseco apenas a criança. No entanto, o que deveria 

estar em discussão é o caráter do desenvolvimento e como a apropriação do 

conhecimento sobre a língua pode desencadear a construção de estruturas mentais ou 

não. 
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1. Introdução 

 

Para a teoria histórico-cultural, ao nascer o sujeito é um candidato à humanidade, mas 

somente pode humanizar-se efetivamente pelo contato com a cultura (Pino, 2005).Neste 

sentido, Pino (2005) lembra-nos de que Vigotski traz uma grande inovação à Psicologia, ao 

fazer da cultura “a categoria central de uma nova concepção do desenvolvimento psicológico 

do homem” (p. 35). Esta categoria rescinde uma visão naturalística sobre o homem e gera 

uma mudança qualitativa na compreensão psicológica sobre os processos de desenvolvimento 

humano. Aqui entendemos cultura como conceito antropológico: “modos de pensar, de ser e 

de se comportar de uma coletividade (...) maneira de representar e de interpretar o mundo (...) 

percepção com relação ao Outro e (...) maneiras de entrar em contato e de se comunicar com 

ele” (Mellouki & Gauthier, 2004, p. 539). 

Outro conceito abordado neste trabalho é o de Arte, que para Vigotski (1998, p. 3), é a 

“técnica social do sentimento
1
”. Esse autor considera “a obra de arte como um ‘conjunto de 

signos estéticos, destinados a suscitar emoções nas pessoas’” (p.3). Este conceito dialoga com 

                                                             
1Em itálico no original. 
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o de cultura, pois ambos tratam de produções humanas que, em sua criação, dialeticamente 

transformam seu criador. 

Acreditando que a Arte perpassa uma dimensão sensível, reflexiva e imaginativa na 

busca pela emancipação dos sujeitos, Santos (2009) afirma que a Arte tem a permissão para 

criar uma nova realidade por meio da transformação de um universo que é conhecido, 

bordando neste, novos significados (p.343). Assim, a Arte é um produto construído pela 

cultura, com a potencialidade de estimular a criação de sentidos singulares, ampliando as 

possibilidades de constituição e formação do homem. 

 Trazendo essa discussão mais especificamente para os ambientes de escolarização 

formal, Almeida (2011) afirma que a Arte está relacionada a um potente sistema simbólico 

sobre diferentes culturas e ajuda os alunos a desenvolver formas particulares de pensamento. 

Quando os estudantes estabelecem algum tipo de contato com a Arte e realizam atividades 

voltadas a ela, aprendem mais do que o pretendido. “E, como o ser humano é um ser cultural, 

essa é a razão primeira para a presença das artes na educação escolar” (Almeida, 2011, p.32). 

 As demais razões para a realização de atividades artísticas é que por meio delas as 

pessoas desenvolvem autonomia, sentimento de empatia, capacidade de simbolizar, analisar, 

avaliar e fazer julgamentos e um pensamento mais flexível; também desenvolvem o senso 

estético e as habilidades específicas da área artística, tornam-se capazes de expressar melhor 

ideias e sentimentos, passam a compreender as relações entre partes e todo e a entender que as 

artes são uma forma diferente de conhecer e interpretar o mundo (Eisner, como citado em 

Almeida, 2011, p. 14). 

 O principal objetivo da escolarização, nesta perspectiva teórica, é a humanização dos 

sujeitos, ao possibilitar-lhes o acesso aos conhecimentos historicamente acumulados (Facci, 

2004), 

Como escreve Nascimento (2010): 

 

Fora dessa função, fora do compromisso de garantir que as novas gerações se 

apropriem das máximas possibilidades de conhecimento sobre o mundo, produzido 
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nas diversas esferas da vida, a escola ficará fadada a poucas ou mínimas contribuições 

para a formação de sujeitos de cuja humanidade possa se dar de modo 

verdadeiramente humanizado. (p. 13) 

 

Entretanto, para Barbosa (2003), os professores que se preocupam com a educação na 

maioria das vezes não possuem condições básicas para lecionarem, perdendo oportunidades 

para contribuir na formação educacional, cultural e artística dos discentes
2
. 

 Em contrapartida, muitos professores que ensinam Arte na escola não estão 

preocupados com a apreciação e a identificação do aluno com a matéria, pois esta é ensinada 

apenas para cumprir a grade curricular. Sendo assim, o aluno passa a vero assunto muitas 

vezes apenas como passatempo, como um campo do saber inferior aos outros que recebem 

maior destaque, como matemática ou Português (Almeida, 2011). Este olhar do aluno 

configura-se deste modo porque a maioria dos professores simplesmente não está preocupada 

com a formação ampla, integrada e crítica dos alunos. Os educadores do ensino fundamental e 

médio, assim como os da Universidade, são formadores de opinião, e são eles que, muitas 

vezes, têm a preciosa oportunidade de despertar interesses nos alunos.  

Sendo assim, se os professores inspiram seus alunos, é fundamental que se mostrem 

verdadeiramente interessados pela Arte, não apenas em sala de aula, mas que ela faça parte de 

suas vidas de modo integral. Que possam também frequentar espaços artísticos e “consumir” 

Arte por meio de literatura, cinema, teatro, música etc. O papel do educador vai além da aula, 

pois através de suas experiências e vivências culturais ele pode proporcionar aos alunos uma 

forma enriquecedora de aprendizado.  

A relação do sujeito com o mundo é uma relação mediada. Vigotski apresenta dois 

elementos que fazem esta mediação, que são os instrumentos e os signos. Segundo Silva 

(2007, p.2), “a linguagem é um sistema articulado de signos que permite a transformação das 

funções psicológicas elementares em funções superiores”. As funções psicológicas superiores 

                                                             
2
É importante destacar a necessidade de se considerar as condições concretas de trabalho docente que, muitas 

vezes, por serem precárias, prejudicam os processos de ensino-aprendizagem – e envolvem a formação inicial e a 

continuada, salário, estrutura da escola, apoio pedagógico e políticas públicas, dentre outros aspectos.  
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são mecanismos psicológicos mais complexos e sofisticados e “envolvem o controle 

consciente do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às 

características do momento e do espaço presentes” (Oliveira,1997, p.26). Para Vigotski, as 

funções superiores existem no plano social e interpessoal antes de se formarem no plano 

pessoal (Wertsch, 1988 como citado em Silva, 2007).   

A mediação, por meio de instrumentos e signos é fundamental para o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores. Signos são elementos que representam outros objetos, 

eventos e situações. Neste sentido, a linguagem é um exemplo de signos que utilizamos 

(Oliveira, 1997). A linguagem constitui todas as formas da Arte, mesmo que o artista não 

tenha sido consciente disto ao criar uma obra. Por exemplo, quando alguém ouve uma música, 

o signo funciona como suporte da atividade mental necessária a apreensão, audição e 

apreciação (Smolka, 1997 como citado em Silva, 2007). A Arte possui uma grande 

importância na constituição e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores; assim, 

é fundamental sua presença na escola em todos os níveis de ensino (Silva, 2007). 

  Os professores são mediadores entre os estudantes e o conhecimento, o que eles 

fazem e falam para estes pode marcá-los para o resto de suas vidas (Silva, 2005). Mediação é 

“o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação” (Oliveira, 1997, 

p.26) e, no caso, o docente é o elemento intermediário entre a Arte e os alunos. A maneira 

como esse conhecimento é apresentado ao aluno pode influenciar o interesse ou desinteresse 

deste pelo conteúdo (Cunha, 1995 como citado em Silva, 2007).  

 Para Silva, Almeida e Ferreira (2011, pp. 222-223) 

 

Os professores levam para a sala de aula um repertório cultural que interfere de forma 

direta no modo como ensinam e aprendem, assim como dialeticamente acontece com o 

repertório dos estudantes. Em se tratando do professor, a repercussão de seu repertório 

de experiências se dá na prática pedagógica, em especial na seleção de recursos 

didáticos e na proposição de atividades para discentes. Sua prática se ancora em 

experiências proporcionadas pelo ambiente sociocultural cotidiano, entre elas a leitura, 
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os programas de tevê, o cinema, os shows de música ao vivo - enfim, experiências 

promovidas por diferentes instituições educativas que não a escola, como a família, a 

igreja e o clube, entre outras, mas também pelos meios de comunicação de massa, 

como TV, cinema, jogos eletrônicos, imprensa, propaganda etc. 

 

 Mesmo a Arte pertencendo ao currículo do Ensino Fundamental e Médio, os alunos 

ingressam na Universidade muitas vezes sem conhecê-la o suficiente para ter despertado 

interesse por ela. Não temos a intenção de dizer que as pessoas devam ter obrigatoriamente 

afinidade com a Arte, mas é evidente a importância dela para o desenvolvimento do sujeito. 

Sendo o Ensino Superior o mais valorizado atualmente, é uma contradição que não haja essa 

possibilidade de contato com a Arte na Universidade ou que esta ainda ocorra de forma 

precária. Então, entendemos que a Universidade deve ter a função de mediar o contato do 

sujeito com a Arte e não só suprir esta lacuna vinda dos outros níveis de ensino, mas 

contribuir para a formação deste de modo ampliado, pois esta instância é promotora não 

apenas da formação profissional dos alunos, mas também de sua formação pessoal. Então, ela 

precisa ser um espaço que oferece oportunidades para que os universitários conheçam e 

apreciem a Arte (Silva, 2007). No entanto, nem sempre é isto que acontece, pois muitas vezes 

a Universidade privilegia o conhecimento técnico-teórico, voltado para a dimensão cognitiva, 

em detrimento do conhecimento relacionado a aspectos afetivos, sociais e culturais. O 

ambiente universitário, assim como o escolar, de acordo com Outeiral (2003), deve respeitar 

as características individuais do aluno, diferentemente de um ensino massificado, que pode 

chegar a se parecer com uma linha de montagem industrial. Assim, a educação não pode 

incentivar um ritmo consumista na apropriação do conhecimento, mas sim permitir que exista 

maior experiência, fantasia e imaginação na vida acadêmica (Moura & Franciscatti, 2007). 

Ao pensar as relações possíveis entre Arte e educação formal é preciso problematizar a 

liberdade proporcionada pelas experiências artísticas, o que entra em contradição com a 

maneira como a educação é organizada e planejada (Piccolo, 2010). Sendo assim, as 

transformações na educação não se concentram nesta área apenas. O novo olhar para a 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

6 
 

 

educação é preciso ser construído socialmente, para que todos possam ter clareza acerca das 

potencialidades dessa transformação. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, para realizar uma aproximação entre Arte e 

educação é preciso ter clareza de que ambas passaram a existir a partir do trabalho, atividade 

principal do homem, permite o pensamento não utilitarista, o que cabe tanto à Arte quanto à 

educação, e com isso tem seu caráter humanizador transformando o homem em universal e 

livre. Quando pensamos na educação não utilitarista, estamos falando de uma educação não 

mercadológica, o que nos moldes da sociedade atual está cada vez mais difícil de ser mantida. 

Assim  

 

a Arte é como uma ponte que nos permite visualizar a realidade de forma intrincada e, 

por isso mesmo, permite a edificação de melhores estratégias para superar seu estado 

atual, baseado na exploração, e na desumanização contínua e ininterrupta do gênero 

humano. (Lukács, 1965, como citado em Piccolo, 2010, p. 4) 

 

“Arte e educação nos colocam em contato não apenas com o imediato e casual, mas 

com toda a história da humanidade, revelando seu caráter universalista e libertário” (Piccolo, 

2010, p.4). Nesse sentido, percebendo a importância da presença da Arte na formação, 

observamos nossa própria Universidade. Entendemos que ela promove alguns eventos que 

nos aproximam da Arte, mas percebemos que em tais eventos e programas há uma baixa 

frequência dos alunos, assim como há pouca oferta em um dos campi da Universidade: o 

Campus A. Assim, nos deparamos com uma questão: os estudantes têm pouco interesse 

porque a Universidade pouco incentiva programas e eventos neste Campus ou a Universidade 

incentiva pouco porque os alunos não demonstram interesse? Devido a esta inquietação 

elaboramos a seguinte questão norteadora para uma pesquisa: Qual o interesse dos estudantes 

do Campus A pela Arte? 

3. A construção da pesquisa 
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A investigação
3
 foi realizada em duas etapas ao longo de dois anos, a partir de 2011 e 

teve como objetivo geral conhecer o interesse dos alunos do Campus A
4
 pela Arte e pela 

cultura. O objetivo específico foi verificar a participação dos estudantes em eventos culturais 

de maneira geral, assim como o contato com música, literatura, cinema e outras linguagens 

artísticas, buscando identificar a influência da Arte em sua formação pessoal e profissional e, 

assim, constatar possibilidades de mediação da Arte neste âmbito.  

Os participantes da primeira etapa foram estudantes do Campus A matriculados nos 

cursos de Agronomia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Enfermagem, 

Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Zootecnia. 

A construção dos dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário 

composto por questões fechadas e abertas, que procurou conhecer os interesses destes 

universitários pela Arte e abordou questões relativas à preferência por diversas linguagens 

artísticas; leitura de jornais, revistas e livros; programa de TV; frequência em relação a teatro, 

shows, concertos, exposições e cinema; contato com a arte; frequência a eventos culturais na 

Universidade e divulgação destes eventos nos campi. Responderam ao questionário 30 

estudantes de cada um dos cursos supracitados, após serem informados a respeito dos 

objetivos da pesquisa e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Estes 

dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), transformados em informações quantitativas (tabelas e gráficos) e posteriormente 

analisados qualitativamente, juntamente com as questões abertas, a partir de um diálogo com 

o referencial teórico que subsidiou o estudo.  

Nas análises, verificamos que na Universidade existe incentivo às produções artísticas 

de maneira geral; no entanto, isto acontece de forma minimizada e centralizada em um dos 

campi. Devido a esta diferença existente entre a oferta de atividades culturais nos campi da 

Universidade e a partir das indagações realizadas ao longo do desenvolvimento da primeira 

etapa, entendemos que o estudo precisava ser aprofundado por meio de entrevistas, pois assim 

                                                             
3
Projeto apoiado pela FAPEMIG de 2011 a 2013. 

4
A Universidade conta com três campi. 
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as indagações que apareceram nos questionários poderiam ser melhores investigadas, através 

do cruzamento de dados.  

No segundo ano da pesquisa, foram realizadas entrevistas com um estudante de cada 

um dos seguintes cursos: Psicologia, Medicina, Odontologia, Enfermagem, Agronomia e 

Ciências Biológicas. A escolha dos cursos foi feita por sorteio e a seleção dos entrevistados 

foi realizada por conveniência. A construção dos dados foi feita por meio da realização de 

uma entrevista semi-estruturada, audiogravada, a respeito do repertório cultural destes 

estudantes, seu interesse pela Arte, seu conhecimento e frequência às atividades culturais 

realizadas nos campi da Universidade pesquisada. As análises foram feitas utilizando-se 

procedimentos de análise qualitativa de conteúdo temático. A compreensão desta busca 

permite explorar o material obtido de maneira a organizá-lo para que sejam feitas 

interpretações e inferências (Bardin, 2000). Também realizamos um diálogo entre os dados 

dos questionários respondidos no primeiro ano da pesquisa com as entrevistas realizadas no 

segundo ano. Neste trabalho, nos debruçaremos sobre a segunda etapa da pesquisa, 

focalizando a dimensão qualitativa do estudo. 

Pensando na realização de uma pesquisa qualitativa e na realização das entrevistas, um 

aspecto importante acerca da relação entre pesquisador e pesquisado é citado por Barbosa e 

Souza (2008, p. 244): “o que avança é pensar que a pesquisa não deve ser uma via de mão 

única em que só pesquisado se beneficia”. Nesse sentido, é possível dizer que existem ganhos 

para ambas as partes, pensando-se principalmente na produção de conhecimento e no que 

pode ser utilizado em benefício da sociedade a partir dos resultados encontrados.  

 

4. Reprodução ou formação de sujeitos? 

 

O roteiro utilizado provocou reflexões nos participantes logo na primeira pergunta: “O 

que é Arte para você?”, questão que gerou algumas dúvidas, inquietações, e outros 

sentimentos que foram expressos em alguns momentos pelo silêncio e por pedidos de tempo 

para pensar, como nos mostra a entrevistada do curso de Psicologia: “Achei que era mais 
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fácil. Deixa eu pensar aqui (silêncio)”. Ao final de sua entrevista ela complementa: “No 

começo eu fiquei bem confusa porque eu não tinha pensado. Eu nunca tinha parado para 

pensar o que é Arte, o que eu acho que é, o que eu acho que não é”.  

Os outros estudantes entrevistados também nos permitiram inferir que, talvez, nunca 

tivessem parado para refletir sobre esta e outras questões da entrevista. Sendo assim, 

entendemos que o simples fato de termos promovido algum tipo de reflexão entre esses 

estudantes já é uma decorrência importante de nosso estudo.  

Ao analisarmos todas as entrevistas, elegemos duas grandes categorias com 

subcategorias, que nos auxiliam a compreender o interesse dos estudantes sobrea Arte, 

considerando os objetivos da pesquisa. Uma delas é a relação do estudante com a Arte, que 

está relacionada mais diretamente com questões que permeiam a maneira como este percebe a 

Arte em sua vida, e a outra categoria é a relação do estudante com a Universidade, em que é 

possível perceber a maneira como vê o papel da instituição em sua formação. 

Os entrevistados apresentaram diferentes definições de Arte, o que nos faz entender 

que as concepções estão relacionadas à singularidade de cada sujeito, sendo construídas pelas 

experiências e vivências de cada um com o meio social em que estão inseridos. Algumas 

definições se mostraram superficiais, como a dada pelo estudante de Ciências Biológicas, por 

exemplo: “Arte é (pausa), uma das maneiras que o ser humano tem para se expressar, 

basicamente é isso.”, enquanto outras são mais profundas, como a do entrevistado de 

Medicina: “É onde o indivíduo consegue se expressar plenamente. E é uma construção, como 

toda obra cultural, simbólica, que é universal e é atemporal”. Em sua definição, este 

participante mostra que é possível entender a Arte como algo ainda inacabado e 

potencializador do sujeito, além de indicar maior contato com expressões artísticas. 

Outra resposta interessante que obtivemos com a pergunta “O que é Arte?” foi a da 

estudante de Psicologia: “Arte mesmo eu acho que é coisa de museu, longe... não sei... 

quadros que eu não entendo, filmes que eu não entendo, músicas cultas. Acho que Arte para 

mim é um pouco distante”, em que ela se coloca muito distanciada em relação à Arte, como se 
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fosse algo de difícil contato ou entendimento, sendo classificado como apenas da dimensão 

erudita, como se isto significasse destinado a poucas pessoas. 

Ainda em relação a essa pergunta, outro dado que obtivemos no primeiro ano de 

pesquisa e que permaneceu e predominou nas falas dos entrevistados na segunda etapa foi a 

menção à Arte como uma forma de lazer, como podemos constatar na resposta da estudante 

de Agronomia, que diz “Quando eu vejo um filme, escuto uma música que eu gosto. Dá uma 

sensação boa pra gente”. As análises dos questionários do primeiro ano da pesquisa 

fortalecem essa hipótese, pois apontam que 73% dos estudantes preferem filmes do tipo 

comédia e, em segundo lugar, 49% romance, o que indica que a Arte tem sido então vista 

muitas vezes de forma reducionista e romantizada, apenas como possibilidade de 

relaxamento.  

Também acreditamos na Arte como uma maneira de promover nosso bem-estar e 

como uma forma de nos sentirmos melhor, mas ressaltamos que a Arte não é constituída 

apenas pelo belo, mas também por manifestações transgressoras e de resistência, que por 

muitas vezes nos provocam grandes incômodos e questionamentos sobre nós mesmos, os 

outros e o mundo. O que buscamos ressaltar é que a visão romântica e ingênua sobre a Arte 

ainda prevalece na maioria das respostas dos entrevistados.  

Uma resposta que difere desse sentido de Arte como lazer é a do estudante do curso de 

Medicina: “Mas a Arte serve também como um meio de crítica social, ela mostra a realidade 

que muitas vezes tá diante da gente, mas a gente ou se omite em raciocinar sobre aquilo, ou a 

gente prefere fingir que não existe”. Este estudante levanta questões interessantes, pois coloca 

a Arte como, muitas vezes, fonte de inquietações. Ele a mostra, então, como transformadora, 

algo que pode proporcionar grandes mudanças no sujeito, na forma como este se vê e vê o 

mundo.  

Ao considerarmos a Arte unicamente como fonte de lazer, ela passa a ter o caráter de 

escape do trabalho, dos estudos, dos pensamentos, colocando de lado as possibilidades de 

reflexões críticas e de produção de novos sentidos. Assim, a partir destas considerações, 

podemos levantar alguns questionamentos: com quais linguagens artísticas esses estudantes 
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tem tido contato? A quais filmes têm assistido? Quais músicas têm ouvido? Podemos pensar, 

então, que a partir da concepção de Arte do sujeito, ele seleciona o que irá apreciar, ou seja, se 

acredita que Arte lhe oferece apenas lazer, é bem possível que o estilo de filme de sua 

preferência seja algum hollywoodiano, comercial. E podemos pensar também no contrário: 

que a concepção de Arte é construída a partir daquilo com que a pessoa tem contato, e se ela 

tem contato com uma suposta Arte mais “confortável”, é provável que ela a defina apenas 

como entretenimento. 

Em nossas análises percebemos que a linguagem artística preferida dos entrevistados é 

a música, o que reafirma os resultados encontrados na etapa anterior, na qual 

aproximadamente 56% dos estudantes marcaram essa opção ao perguntarmos sua preferência. 

Entendemos que o contato com a música é sempre permeado pela facilidade que se tem em 

estar em contato com as tecnologias existentes hoje, em que a maioria dos aparelhos 

eletrônicos proporciona a possibilidade de se ouvir música, além de ter um relativo baixo 

custo financeiro. Neste sentido, quando perguntamos à estudante de Odontologia qual foi a 

última vez em que havia estado em contato com a música, ela respondeu “Sempre. Há cinco 

minutos atrás”; o estudante de Enfermagem também teve como resposta algo que indica a 

forte presença da música em sua vida: “Ontem à noite”.  

Outro dado curioso em relação à preferência é que nas entrevistas percebemos que os 

estudantes tendem a escolher a linguagem com que tiveram algum tipo de contato 

potencializado em sua vida, seja com familiares ou na escola. Por exemplo, a estudante de 

Psicologia cita, dentre outras linguagens, a literatura e quando a questionamos sobre como foi 

o contato com a Arte antes de ingressar na Universidade diz: “Na minha escola eu penso que 

teve muito isso, da parte literária e musical, eles incentivavam muito a gente a ler, os 

professores cantavam em sala de aula, nos fazia escrever e viver isso de uma maneira muito 

legal. Das outras linguagens eu tive pouco contato, eu acho...”. 

Ao investigarmos melhor sobre como foi esse contato dos entrevistados com a Arte, 

muitas das respostas foram na direção de que anteriormente eles tinham mais tempo para se 

dedicar às atividades artísticas, como afirma o estudante do curso de Ciências Biológicas: 
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“Quando eu era mais novo, quando eu tinha um pouco mais de tempo livre, eu sempre tive 

certa facilidade em escrever. Então, eu escrevia poesia, me convidaram para escrever uma 

peça de teatro, foi uma coisa simples, eu trabalhava com teatro. Só que depois que eu entrei 

na faculdade eu comecei a ficar cheio de coisas para fazer e acabei me afastando um pouco 

disso”. 

Muitas falas dos entrevistados vão neste sentido, de que agora não têm muito tempo, 

então mesmo que a influência fosse incipiente antes da entrada na Universidade, é 

minimizado ainda mais depois. Diante disso, questionamos: poderia a Universidade fazer algo 

no sentido oposto, no lugar de minimizar, potencializar essa relação? 

Na Universidade existem alguns incentivos à Arte, como eventos realizados pela 

Diretoria de Culturas (DICULT) ou em parceria com essa diretoria, eventos promovidos por 

alunos como projetos de extensão, Programa de Educação Tutorial (PET) e Diretórios 

Acadêmicos. Nesse sentido, uma de nossas perguntas era sobre o conhecimento acerca desses 

eventos e algo que nos chamou bastante atenção é que a maioria dos eventos culturais que os 

entrevistados conhecem só acontece por meio da iniciativa discente, como citado 

anteriormente, através do PET, Diretórios Acadêmicos e projetos extracurriculares ou de 

extensão. Isso nos aponta o fato de que a Universidade por si só não oferece muitos eventos 

culturais, na maioria das vezes apenas presta apoio às iniciativas discentes. No entanto, é 

válido destacar que um dos eventos culturais mais conhecidos pelos estudantes, de acordo 

com os resultados da outra etapa (em que 30% da amostra o citaram), é o evento nomeado 

comoArte na Praça, incentivado pela DICULT e pela Pró-reitoria de Extensão (PROEX), 

ambas vinculadas à Universidade. A estudante do curso de Psicologia deixa claro que dentre 

os eventos culturais aos quais mais comparece este é o seu preferido: “Eu gosto de Arte na 

Praça, é o que eu mais gosto”. 

Porém, de acordo com a pesquisa anterior, aproximadamente 67% dos estudantes que 

responderam ao questionário não vão aos eventos que há na Universidade. A entrevistada de 

Agronomia, quando questionada sobre a ida a esses eventos culturais responde: “Poucas vezes 

eu fui nesses eventos que têm no Centro de Convivência, com alguma banda, um show. É, 
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devo ter ido umas três vezes no máximo. Ah, esqueci de falar que como eu sou do PET, tem o 

CineInterpet que é cinema. Cada PET passa um filme por mês aqui na Universidade, mas tem 

muito pouca procura, e a gente divulga. Mas...”. Aqui a entrevistada fala sobre sua incipiente 

presença nos eventos, mesmo promovendo alguns relacionados à Arte, o que é uma questão 

interessante. E quando trata-se do cinema, afirma que há pouca adesão dos estudantes. 

Pensando nisso, retornamos à questão instigadora que nos motivou a fazer a presente 

pesquisa: a Universidade não incentiva mais a Arte porque os estudantes têm pouco interesse 

ou os alunos têm pouco interesse porque a Universidade incentiva pouco? 

Ainda com relação à frequência com que esses estudantes vão a eventos culturais, o 

aluno de Ciências Biológicas afirma que: “No início do curso eu ia para acompanhar o 

pessoal, para conhecer...”, já a aluna de Odontologia diz que não participa deles. Entendemos 

que entre esses estudantes há dois movimentos bastante diferentes com relação a ir a eventos 

culturais, uma vez que o primeiro aponta que antes de ingressar na Universidade, tinha mais 

tempo para conhecer e participar, mas a segunda aluna diz que nunca o fez, ou seja, nem antes 

e nem depois da graduação. Tendo em vista essas duas falas, percebemos que os dois 

estudantes tiveram diferentes experiências no início da Universidade; o primeiro tinha 

conhecimento acerca dos eventos e os frequentava, mas isso acontecia de uma forma a 

acompanhar os outros. Com isso, podemos pensar que os eventos chegavam de uma forma ao 

entrevistado, enquanto na outra entrevistada essas informações pareciam não chegar ou talvez 

chegassem, mas ela não se interessou em conhecê-los e nem houve mediação, seja de pares ou 

de docentes, para fazê-lo.  

Outro resultado que tivemos e que está em concordância com os resultados anteriores 

é em relação à diferença de oferta de eventos culturais existentes entre dois campi da 

Universidade. Na fala de todos os entrevistados o campus que não é o pesquisado possui 

maior oferta de atividades culturais. Para reafirmar este resultado, perguntamos se existe 

alguma diferença de eventos culturais entre os campi e, o aluno de Medicina responde o 

seguinte: “Com certeza. Não sei se é porque lá tem a faculdade de artes. Lá o ambiente 

cultural é mais rico do que aqui. Não sei se lá é rico, mas lá é mais do que aqui. Então 
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parece que tem mais eventos lá, o pessoal sabe mais. Por exemplo, uma coisa que eu 

interessei [sic] muito uns períodos atrás foi ter aula de grego clássico que se eu tivesse tempo 

é uma coisa que eu faria por hobby. E eu não saberia dessa aula se eu não tivesse ido a um 

Congresso lá e tivesse visto no mural. Porque parece que aqui ninguém tem interesse nisso. 

Essa cidade tem uma ideia muito errada, por exemplo, de estereotipar a pessoa tipo: ‘ah, eles 

são de saúde, então querem mexer só com sangue, com coisas biológicas’. Então por esse 

pensamento, não divulga muito aqui. Quando eu vejo um evento de Arte aqui, eu vejo muito 

relacionado com a psicologia. Acho que talvez seja uma área que valoriza mais essa 

dimensão”. 

A justificativa de todos os entrevistados para esta diferença também está relacionada 

ao fato de que o campus pesquisado possui cursos das áreas biológicas e da Saúde, exceto 

Psicologia e Agronomia, diferentemente do campus apontado como o que mais possui 

eventos culturais, com os cursos das áreas de humanas e exatas. 

A queixa do aluno de Medicina encontra eco em um texto escrito por Mário de 

Andrade em 1935, a Oração de Paraninfo, dirigida aos formandos no Conservatório 

Dramático e Musical de São Paulo em que ele critica a ausência de cultura geral na formação 

do músico e incentiva a vivência universitária, pois “Os violinistas vão aos recitais de seus 

próprios alunos ou dos vio1inistas célebres, os pianistas só se interessam por teclados.” 

(Andrade, 2005, p. 267). E condena, por parte do estudante, “um afastamento desleal das 

outras artes, das ciências, da vida econômica e política do país e do mundo; uma incapacidade 

lastimável para aceitar a existência, compreendê-la, agarrá-la [...]” (idem).  

Nesta instigante oração, Andrade acaba tocando na fundamental função da 

Universidade relativa à formação integral do sujeito, para além da formação com vistas ao 

profissional meramente técnico. E, neste sentido, o incentivo à presença em atividades 

relacionadas às diferentes linguagens artísticas é fundamental, diferentemente do que ainda 

ocorre em algumas situações, em que os universitários comparecem apenas a eventos e 

atividades voltadas exclusivamente para a sua área de conhecimento e atuação. 
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Ainda nesta direção, algo que foi bastante presente nas entrevistas foi a queixa de 

muitos estudantes em relação à quantidade de tempo de dedicação que a Universidade exige-

lhes. Alguns justificaram que não frequentam de forma intensificada os poucos eventos 

culturais por terem outras prioridades, principalmente acadêmicas. O estudante de Medicina 

responde sobre sua frequência em eventos: “Quando tem e me interessa sim. Mas só os que 

têm a ver comigo. E quando eu tenho tempo também, porque infelizmente tem que ter tempo. 

Não dá pra colocar isso no lugar de uma coisa que é prioritária. Por exemplo, você tem uma 

prova e pode se prejudicar, infelizmente”. Esse recorte da entrevista nos faz problematizar 

qual o (não) lugar que a Arte ocupa na formação desses estudantes universitários.  

 A produção artística também esbarra na barreira do tempo destinado à vida acadêmica. 

A estudante de Odontologia conta sobre sua relação com a dança: “Já pratiquei há muito 

tempo. Fiz 14 anos de ballet clássico, mas por condições acadêmicas eu tive que parar.” O 

estudante de Medicina conta que o tempo que destina à produção de seus desenhos é também 

escasso: “Sobram só os finais de semana e não são todos também.” e “pelo curso que eu faço 

não sobra muito tempo, curso integral. Embora a gente tenha vontade, a gente tenha aquele 

insight, aquela inspiração, mas não dá muito tempo”. 

 Tais falas nos fazem pensar que a sociedade em que estamos inseridos nos faz 

vivenciar uma lógica de produtivismo, em que todo o tempo livre deve ser preenchido com 

algo que proporcionará algum tipo de retorno. Desta forma, muitas vezes o ensino brasileiro 

também parte desta concepção mercantilista, e assim prioriza-se uma formação técnica para o 

mercado de trabalho em detrimento da formação do sujeito e das dimensões sociais que o 

permeiam. Como escreve Chauí (1999, p.7) em relação à Universidade, “definida e 

estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à formação 

intelectual, está pulverizada em microrganizações que ocupam seus docentes e curvam seus 

estudantes a exigências exteriores ao trabalho intelectual”.  

 Quando questionado sobre qual o papel da Universidade em relação à Arte, o 

estudante de Ciências Biológicas afirma: “eu penso que tem o papel acadêmico de gerar a 

formação, só que também é um local que permite que você possa ir além, você pode criar 
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novos estilos (...) você tem contato muito grande com outros locais, você recebe muita 

informação. Então, muitas vezes você pode pegar essas informações e processá-las em algo 

que for útil para você ou para todo o grupo com que você está envolvido. Eu acho que a 

faculdade é realmente um local de, não sei se sei dizer, mas de crescimento e de divulgação 

de crescimento também”.  

No entanto, percebemos que a aluna de Odontologia dá uma resposta muito diferente 

da anterior: “Acho que é fazer com que os alunos se interessem mais pela Arte. Acho que tem 

muita gente aqui que até faz umas coisas erradas e que podia estar bem mais voltados pra 

Arte pra deixar de fazer as coisas erradas, que vai pro mundo das drogas”. É possível pensar 

que a resposta dessa aluna é caracterizada inicialmente por uma confusão, pois o papel da 

Universidade em relação à Arte é entendido/confundido por ela com alguma política de 

prevenção ao uso de drogas. 

Por último, quando perguntamos se os entrevistados tinham alguma sugestão ou se 

gostariam de acrescentar mais alguma coisa, apenas o estudante de Medicina diz que “Eu 

queria só esclarecer, porque não sei se deu pra entender, que Arte pra mim não é só um 

hobby. Uma das funções pra mim é um hobby. Mas ela também é o jeito meu de ver o mundo, 

e registrar aquilo. É uma percepção. Mistura sensibilidade com razão”. No entanto, quando 

ele afirma que a Arte é um hobby, deixa claro que é no sentido do prazer que ela lhe 

proporciona. 

 

5. Considerações finais 

 

A importância de pesquisar este tema é sustentada pela premissa de que consideramos 

que a Arte contribui de um modo muito peculiar para a formação pessoal e profissional do 

sujeito de diferentes maneiras. Procuramos apresentar aqui um panorama dos dados 

construídos na entrevista e buscamos também dialogar com a etapa inicial da pesquisa 

realizada em 2011 com a aplicação de questionários. As entrevistas nos proporcionaram uma 

ampliação do entendimento sobre o que os estudantes pensam a respeito da Arte, sobre a 

Universidade e sobre a Arte e a Universidade. Entendendo que o pesquisado tem uma 
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contribuição fundamental na pesquisa qualitativa, Barbosa e Souza (2008, p. 242), afirmam 

que “a amostra investigada é co-pesquisadora do estudo em questão, ou seja, os pesquisados 

também participam como co-autores do trabalho em construção, pois influem decisivamente 

nos rumos do resultado”.  

Conforme percebemos nas análises das entrevistas, muitos estudantes entendem e 

concordam que o outro campus da Universidade proporciona mais contato com a Arte por ser 

sede de cursos vinculados diretamente à Arte, como os cursos de dança, teatro, artes visuais, 

arquitetura etc. Também segundo os entrevistados, as pessoas nesse campus apresentam 

maior interesse por Arte devido ao próprio curso em que estudam e, por isso, frequentam mais 

os eventos culturais lá existentes, e o fato de haver mais incentivo seria por existir um público 

que efetivamente participa dos eventos culturais. Nesse sentido, para os entrevistados, o gosto 

por Arte está intimamente ligado ao curso em que estudam; neste caso, especificamente, 

nenhum deles fazia parte deste grupo. Tais considerações corroboram as críticas de Andrade 

(2005) à restrita formação acadêmica, voltada apenas para a própria seara de domínio teórico-

prático. 

Deparamo-nos com diferentes definições de Arte que os entrevistados apresentaram, e, 

dentre elas, a que mais se destaca é a relacionada ao lazer. Esse aspecto também deve ser 

considerado, mas acreditamos que sua função apenas eventualmente perpassa tal dimensão, 

pois pensar na Arte somente como entretenimento seria reduzir o seu diferenciado potencial 

humanizador. A Arte promove inquietações, dúvidas e reflexões sobre os sentimentos, a vida, 

o mundo, as relações interpessoais e sobre a sociedade no geral. Partimos de uma concepção 

sobre Arte que se faz presente “na linguagem e na própria atividade laboriosa do ser humano, 

portanto, partimos do pressuposto de que a Arte faz parte de todas as disciplinas escolares, 

independente de seu objeto de estudo” (Piccolo, 2010, p. 1). 

Considerando que as concepções a respeito da Arte como lazer levam os alunos a 

colocá-la em segundo plano em sua vida, como verificamos quando estes responderam que 

não frequentavam os eventos devido à falta de tempo, pois a Universidade é prioritária. Isso 

nos leva a pensar: qual é a definição de Universidade para estes jovens? Que relação o 
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estudante tem com a Universidade, uma relação de obrigatoriedade, de cumprimento de 

tarefas, ou de reflexão e de fato de aprendizagem para além da técnica? Acreditamos que a 

dimensão cultural deve estar atrelada à dimensão acadêmica, de forma que colaborem 

simultaneamente na constituição profissional e pessoal dos graduandos, e assim, percebemos 

que ainda se faz necessário construir o entrelaçamento dessas duas dimensões na 

Universidade.  

Vivemos numa sociedade marcada pela lógica mercantilista e, assim, a Universidade 

parece muitas vezes não ser mais do que uma fábrica de mão de obra para o mercado. Diante 

dessa ideologia haveria lugar para Arte nesta fábrica? Sendo a Arte provocadora, seria ela 

interessante nesse ambiente? 

A proposta de uma maior expressão da Arte na Universidade vem em sentido contrário 

a essa lógica, considerando que o maior contato com a Arte é capaz de proporcionar àqueles 

que a apreciam, de forma geral. Esse lugar da Arte, bem como as contribuições da 

Universidade para a formação de cidadãos críticos e socialmente comprometidos devem ser 

repensados. Acreditamos que a Universidade tem uma função para além da formação técnica, 

sendo necessário repensarmos a maneira como o ensino é ofertado nessas instituições.  

Nesse sentido, acreditamos que a Arte precisa ter seu reconhecido e merecido lugar na 

Universidade, pois esta precisa estar comprometida com a educação e não apenas a serviço do 

mercado de trabalho, como afirmamos anteriormente. Ela deve estar voltada para a produção 

(e não para a reprodução) de conhecimento, com a ética, a crítica, a reflexão e a criatividade. 

Esta instituição necessita ser formadora de sujeitos críticos que saibam intervir de forma 

refletida sobre a sua realidade e não apenas da forma “copiada” e mecanicista comovem 

ocorrendo. Acreditamos que o novo roteiro a ser traçado no campo educacional brasileiro 

deveria utilizar o recurso da experiência estética como um dispositivo facilitador e mediador 

de uma educação crítica e consciente. 

Outro ponto a ser destacado é a mediação docente em relação à Arte na vida 

universitária. Pelos aspectos levantados nas entrevistas e nos questionários, sabemos que a 

seara artística precisa fazer parte do cotidiano de aulas e atividades acadêmicas e não apenas 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

19 
 

 

comparecer de forma esporádica, em eventos isolados. Para tanto, é fundamental que em 

propostas de formação continuada de professores a Universidade também ofereça a Arte 

como prato que alimentará os recursos pedagógicos daqueles que se ocupam da educação de 

futuros profissionais nos mais diferentes campos do saber. 

Refletir sobre o papel da Universidade é fundamental, para consideramos a Arte como 

um elemento potencializador e transformador. Dessa forma, pensamos que a relação dos 

estudantes com ela precisa ser compreendida no âmbito acadêmico como dialeticamente 

relacionada à formação técnico-profissional e pessoal. Pensar sobre tal relação nos leva a 

questionar e problematizar a educação que está sendo fornecida pela Universidade, se o 

caráter libertário, emancipatório e humanizador não está sendo engolido pela necessidade de 

formar sujeitos passivos e acríticos em relação à sociedade e ao seu papel nela. 

Acreditamos que os dados desta pesquisa podem contribuir para que a Universidade 

possa pensar em estratégias de acesso e incentivo dos estudantes - bem como de docentes e 

técnicos administrativos - à participação em atividades culturais, buscando promover uma 

formação mais emancipatória dos futuros profissionais educados pela Universidade 

pesquisada, que vá além da técnica.  

Por fim, ressaltamos aqui a necessidade de outros estudos relacionados à Arte e a 

Universidade para compreendermos melhor como tem se dado a formação dos universitários e 

o lugar que a Arte tem ocupado nesse espaço e na vida destes. Com mais estudos podemos 

pensar sobre possibilidades de intervenção nesse espaço a fim de promover efetivas mudanças 

no processo educativo das novas gerações e refletir sobre o papel da Universidade no 

incentivo de eventos culturais. 
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1. Introdução 

 

A concepção que pauta os processos educacionais das instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, onde está inserido o Instituto Federal 

do Ceará campus do Crato (IFCE campus do Crato), tem como foco a formação do 

jovem trabalhador em nível técnico, oferecendo-lhe uma educação pública e de 

qualidade, potencializando o desenvolvimento local e regional. No entanto, muitos 

destes jovens, preocupados com a empregabilidade, após a conclusão do curso técnico, 

buscam a continuidade na sua formação, na qual o curso superior é fundamental.  

Por ser a decisão de trabalhar ou continuar sua formação, um momento de 

grande importância para o estudante, tornou-se necessário o acompanhamento social e 

psicológico destes jovens em relação à sua escolha profissional. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho é analisar o processo de escolha profissional dos alunos concluintes do 

curso técnico em agropecuária do IFCE campus do Crato dos anos de 2010, 2011 e 

2012. A temática é relevante devido à necessidade de estudar os desafios e 

possibilidades da escolha profissional do jovem técnico, que, em tese, está apto a 

ingressar no mercado de trabalho, mas pode não sentir-se preparado para isto.  

Nesse artigo serão discutidos os seguintes pontos. Inicialmente, a adolescência 

que é uma fase de dúvidas e incertezas, em seguida o ensino profissional na rede 

federal, a seguir o difícil mercado de trabalho, na sequência serão detalhados os 

materiais e métodos utilizados, os resultados e discussões encontrados e por fim, as 

considerações finais.  
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2. Adolescência: Fase de Dúvidas e Incertezas 

 

Falando sobre o tema adolescência, Becker (2009) esclarece que se trata de um 

assunto novo, tendo em vista que a mesma até o século XVIII foi confundida com a 

infância. A partir da 2ª Guerra Mundial a juventude passou a ser um foco de atenção na 

sociedade. Tecendo acerca desse tema, Bock, Furtado e Teixeira (2001) mencionam que 

não há um critério claro para definir a fase que vai da puberdade até a idade adulta. Para 

estes autores “dá-se o nome de adolescência ou juventude à fase caracterizada pela 

aquisição de conhecimentos necessários para o ingresso do jovem no mundo do trabalho 

e de conhecimentos e valores para que ele constitua sua própria família” (p. 388). 

É nesta fase que o jovem sente a necessidade de fazer escolhas, pensar em um 

projeto de vida, traçar metas.O adolescente, transpassado de descobertas, emoções, 

ambivalências e conflitos, depara-se com alguns questionamentos, tais como: “Quem 

sou eu? Para onde vou? Qual rumo devo dar a minha vida?”. De acordo com Bock, 

Furtado e Teixeira (2001), a escolha do indivíduo por uma ocupação ou profissão 

baseada nas condições sociais em que vive e em função de suas habilidades, aptidões, 

interesses e dons é fruto do modelo de produção capitalista. No capitalismo, o indivíduo 

precisa vender sua força de trabalho para sobreviver se tornando responsável pelo seu 

destino a partir de seu esforço, estudo, trabalho e luta. 

Na opinião de Laraet all (2005), a escolha de uma profissão tem uma relação 

direta com a felicidade do indivíduo, já que essa pessoa passará parte total ou parcial de 

seu dia dedicando-se ao trabalho. Os autores enfatizam também, que essa difícil escolha 

não cabe somente ao adolescente, tendo em vista que as decisões profissionais são 

constantes durante toda a vida, mesmo que se considere o processo de escolha 

profissional mais delicado no período da adolescência. Assim, a escolha de uma 

profissão dar-se-á em uma situação de conflito, que envolve ansiedade, angústia, medo 

e outros sentimentos. 

Nessa linha de pensamento, muitos jovens por serem pressionados a tomarem 

decisões imediatas, acabam fazendo escolhas profissionais erradas. Para que haja uma 
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escolha profissional satisfatória é necessário que o jovem detenha conhecimento sobre 

as mais variadas profissões existentes no mercado, conheça a si mesmo, bem como 

asinfluências existentes sobre eles. Essas influências podem vir de várias fontes tais 

como: aptidões, interesses, características de personalidade, atitudes, valores, 

oportunidades educacionais e etc. Vale lembrar também que a velocidade do avanço da 

ciência dificulta o momento de escolha, tendo em vista que há transformação, criação e 

até desaparecimento de determinadas profissões (Lara et al., 2005). 

Sabe-se que a escolha profissional é um tema marcado por várias influências, 

entre àquelas antes citadas, tem-seas dificuldades que o mercado de trabalho apresenta, 

pressão familiar, expectativas de futuro, pressões sociais diversas, importância social e 

remuneração, bem como o sonho de ser bem sucedido na vida. Bartalotti e Menezes-

Filho (2007) citam como fatores que fazem parte do processo de decisão individual por 

uma profissão a ser trilhada os seguintes: renda, perspectiva de empregabilidade, taxa de 

retorno, status associado à carreira e vocação. Os autores ainda associam as carreiras 

com rendimento mais elevado com maior concorrência no vestibular, e também citam 

que o prêmio que existe ao final do curso superior, mesmo para os cursos com menores 

retornos, em relação aos trabalhadores que concluíram apenas o ensino médio, mostra a 

importância do acesso à universidade. 

Frente a esta situação, o jovem muitas vezes necessita de uma orientação 

profissional, cuja prática social é estimular o indivíduo a pensar na construção de seu 

futuro, por promover a busca sobre si, de sua história, dando-se conta de sua condição 

presente, das oportunidades e exigências do mundo do trabalho, relacionando-as com 

suas necessidades como subsistência, consumo e ocupações. Dessa forma, a reflexão 

sobre esses pontos, motiva o jovem a moldar seu projeto de vida ao projeto profissional, 

pelo fato de perceber que seus sonhos, desejos e ide,ias, têm uma coerência com a 

realidade possível para o momento e ao mesmo tempopara o futuro. (Mandelli, Soares 

& Lisboa, 2011). 

Dessa maneira, veremos como se apresentam os jovens do IFCE campus do 

Crato, suas escolhas e contradições. 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

4 
 

3. O Ensino Profissional na Rede Federal 

 

A Rede Federal de Educação Profissional foi criada e regulamentada pelo 

presidente Nilo Peçanha, no ano de 1909, e com o passar dos anos várias modificações 

foram feitas nesta rede desde as Escolas de Aprendizes e Artífices até os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Estes institutos fazem parte da política de 

expansão da rede federal de educação profissional, que teve início em 2003 e perdurou 

nos governos do presidente Lula da Silva (Brasil, 2009). 

Em relação aos Institutos Federais, Pacheco (2011, p.12) afirma que: 

 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologiasão a síntese daquilo 

que de melhor a Rede Federal construiuao longo de sua história e das políticas 

de educação profissionale tecnológica do governo federal. São caracterizados 

pelaousadia e inovação necessárias a uma política e a um conceitoque pretendem 

antecipar aqui e agora as bases de uma escolacontemporânea do futuro e 

comprometida com uma sociedaderadicalmente democrática e socialmente justa. 

 

Dando sequência ao seu pensamento, acrescenta, 

 

sua orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente 

enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, buscando uma formação 

profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase na formação de 

ofícios e mais compreensão do mundo do trabalho. (Pacheco, 2011, p.16) 

 

Abordando acerca deste assunto, Otranto (2011) menciona que os Institutos 

Federais por terem sido criados pela agregação/transformação de antigas instituições 

profissionais detêm uma estrutura diferenciada. Chama a atenção para a ênfase dada 

pelo Art. 6° da Lei 11.812 de 2008 que os constitui como centros de excelência na 
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oferta do ensino das ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular. A mesma 

autora acrescenta 

Os IFs sintetizam, hoje, a expressão maior da atual política pública de educação 

profissional brasileira, e estão produzindo mudanças significativas na vida e na 

história das instituições que optaram por aderir à proposta governamental 

(Otranto, 2011, p.12) 

 

Imbuído dessas características, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará campus do Crato (IFCE campus do Crato), antiga Escola 

Agrotécnica Federal, com 58 anos de existência, tem por finalidade formar e qualificar 

profissionais no âmbito da educação profissional e tecnológica nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino para os diversos saberes da economia, bem como realizar 

pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos produtos e 

serviços em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente 

os de abrangência local e regional (Brasil, 2009). 

O IFCE campus do Crato, até dezembro de 2012, constituía-se por 953 alunos 

matriculados, distribuídos nas seguintes modalidades de cursos: Técnico em 

Agropecuária integrado ao ensino médio, Técnico em Informática integrado ao ensino 

médio, Técnico em Agropecuária - Subsequente, Técnico em Informática integrado ao 

ensino médio na modalidade PROEJA, Bacharel em Zootecnia e Bacharel em Sistemas 

da Informação. 

Em virtude de os Institutos Federais terem por finalidade e características a 

formação e qualificação dos cidadãos para atuação profissional nos diversos setores da 

economia local, regional e nacional, será feito um breve relato das transformações 

contemporâneas e a inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

 

4. O Difícil Mercado de Trabalho 
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A maior parte do nosso tempo, na sociedade capitalista moderna, é ocupada pelo 

trabalho, pois ele é necessário para a acumulação de capital. Depois de certa idade, que 

varia de acordo com a classe social, o indivíduo precisa trabalhar para sobreviver. O 

trabalho é uma “ação determinada e deliberada de transformação da natureza, utilizando 

instrumentos, com a finalidade de suprir necessidades humanas” (Bock, Furtado & 

Teixeira, 2008, p. 248).  

Durante muitos séculos o cenário do mundo do trabalho foi o cenário doméstico, 

com produtos sendo produzidos pelas famílias de forma artesanal. Com a revolução 

industrial houve uma mudança nesse padrão com o trabalho sendo transferido para o 

ambiente das fábricas. As duas guerras que assolaram o mundo na primeira metade do 

século XX trouxeram novas mudanças nesta configuração. No período do pós-guerra, 

até meados dos anos 70, a sociedade foi marcada por uma ampla expansão da economia 

capitalista, sob a liderança do capital industrial, apoiada na organização da produção de 

bases tayloristas/ fordistas. Depois dos anos 70, o mundo do trabalho vivenciou uma 

situação crítica, quando a política neoliberal passou a ditar o ideário e os programas a 

serem implementados pelos países capitalistas, contemplando reestruturação produtiva, 

privatização acelerada e enxugamento do Estado. Inserido neste contexto, estabelece-se 

na década de 80 uma intensa concorrência por novos mercados, acirrando a 

competitividade intercapitalista que passa a exigir mudanças no padrão de produção. 

Nos anos 90, verifica-se um aumento do desemprego estrutural, retrocesso do poder 

sindical, rebaixamento salarial, alargamento de jornada de trabalho acoplada à 

intensificação do trabalho. Atualmente, estão ocorrendo mudanças qualitativas, em 

virtude da dimensão mais qualificada, da multifuncionalidade, do operário polivalente e 

pela intensificação levada pelo limite das formas de exploração do trabalho (Iamamoto, 

1999; Antunes, 2000).  

Os jovens constituem uma parcela significativa da população trabalhadora e, 

com seu trabalho dão importante contribuição para o desenvolvimento econômico e 

social do país. No entanto, por conta dessas mudanças no mundo do trabalho, Antunes 

(2000) chama a atenção para uma das suas consequências, decorrente da acumulação 
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capitalista, que é a exclusão dos jovens no mercado de trabalho e a inclusão precoce e 

criminosa de crianças em atividades laborais nas economias de industrialização 

intermediárias e subordinadas. 

No Brasil, vários estudos têm sido realizados com o intuito de caracterizar o 

mercado de trabalho e a inserção do jovem. A pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase e o Instituto de Estudos, Formação 

e Assessoria em Políticas Sociais – Polis, com jovens entre 15-24 anos em sete regiões 

metropolitanas e no Distrito Federal, no período de 2004 e 2005, mostra que as 

preocupações dos jovens com relação ao trabalho são: o restrito mercado de trabalho; as 

dificuldades em conseguir o primeiro emprego; enfrentar em sua entrada no mercado de 

trabalho, preconceitos por serem jovens e inexperientes. A pesquisa também revelou 

que 26% dos jovens só trabalham; 33,6% só estudam; 13,4% trabalham e estudam e 

27% não trabalham e não estudam (IBASE- PÓLIS, 2005). 

Tecendo ainda sobre essa questão, dados relevantes foram apresentados pela 

Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos de Nível Médio da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, desenvolvida pela SETEC/MEC com 153 

instituições no período 2003-2007. O relatório da pesquisa descreve que do total de 

2.657 entrevistados, 72% dos egressos dos cursos técnicos da rede federal no Brasil 

estão inseridos no mercado de trabalho, sendo que 7% não trabalham e nem estudam. 

Destes 72%, 38% trabalham e estudam; 22% só estudam. As informações apontam 

também que dos egressos que trabalham, 44% atuam na área do curso técnico em que se 

formaram e 21% em áreas correlatas. A pesquisa mostra ainda que no que se refere ao 

rendimento do técnico, tomando-se como referência o Salário Mínimo Federal (SM), 

observa-se que 57% ganham até 3 SM; 11% ganham de 3 a 4 SM; 7% ganham de 4 a 5 

SM e 8% ganham acima de 5 SM, e que apesar dos salários dos egressos entrevistados 

não se apresentarem elevados há um alto grau de satisfação dos egressos com a sua 

situação profissional, que chega a 86%, sendo 27% muito satisfeitos e 59% satisfeitos. 

Outro fato importante mostrado na pesquisa foi quede todos os entrevistados, 74% 

disseram que tinham interesse em trabalhar na área técnica quando se formarem, sendo 
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que 33% disseram que esse interesse era “muito alto”, 41% disseram que era “alto”, 

20% disseram que esse interesse era “médio”. No que se refere à continuidade dos 

estudos, a maioria, 57%, concluiu ou está cursando um curso de nível superior, ficando 

evidente a preocupação dos egressos com a importância da escolaridade para a 

empregabilidade (MEC, 2009). 

Vale enfatizar que a inserção do jovem no mercado de trabalho faz com que eles 

enfrentem obstáculos bastante difíceis, tanto no que alude ao acesso de oportunidades 

de mercado de trabalho, quanto a precariedade das condições de trabalho e emprego que 

encontram. Além disso, a eles se coloca a questão de compatibilizar o trabalho, a vida 

escolar e outras atividades sociais que estão presentes nesta fase da vida. Por isso, se faz 

necessário entender as mudanças que correm no comportamento e nas escolhas dos 

jovens, bem como suas consequências.  

 

5. Método 

 

A pesquisa desenvolveu-se no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Ceará campus do Crato. A população do estudo foi composta por 

estudantes do 3ª ano do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio nos 

anos de 2010, 2011 e 2012, totalizando 225 alunos, distribuídos da seguinte forma: 

2010– 64 alunos, 2011– 78 alunos, 2012- 83 alunos. A cada ano existiam três turmas de 

concluintes. Foi realizado com estes alunos, um levantamento de quais seriam seus 

objetivos após a conclusão deste curso. O levantamento baseou-se nas seguintes 

questões: 1. Ao concluir o curso técnico, você pretende trabalhar na área ou ingressar 

em um curso superior? 2. Se você deseja ingressar em um curso superior que curso seria 

este? O mesmo realizou-se em sala de aula com a participação de todos os alunos. 

 

6. Resultados e Discussões 
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Dos alunos entrevistados no ano de 2010, apenas 3% relataram que desejam 

apenas trabalhar na área técnica em que estão sendo formados, 56% desejam apenas 

ingressar em um curso superior e 41% desejam estudar e trabalhar, seja na área técnica 

ou em outra. No ano de 2011, 1 aluno apenas relata que deseja apenas trabalhar como 

técnico agrícola, o que corresponde a menos de 1% da amostra, 35% desejam ingressar 

em um curso superior e 64% deseja trabalhar e ingressar em um curso superior. Em 

2012 nenhum aluno relatou que deseja apenas trabalhar como técnico agrícola, sendo 

que 43% desejam apenas estudar e 57% trabalhar e estudar. 

Percebe-se que a proporção de alunos que desejam apenas trabalhar na área de 

técnico agrícola diminuiu no decorrer dos três anos estudados, aumentando o número de 

alunos que desejam ingressar em um curso superior. Isso pode ser um indício de que 

estes alunos estão cada vez mais buscando um aprimoramento profissional, por conta da 

concorrência no mercado de trabalho que tem sido cada vez maior exigindo cada vez 

mais especialização profissional.    

Muitos dos alunos que desejam ingressar em um curso superior ainda estão em 

dúvida em relação ao curso a seguir. Foram citados como sendo de interesse para os 

alunos os seguintes cursos: agronomia, zootecnia, economia, biologia, educação física, 

direito, veterinária, topografia, engenharia civil, matemática, sistemas de informação/ 

computação, administração, jornalismo, medicina, odontologia, física, engenharia 

química, engenharia ambiental/ florestal, música, psicologia, nutrição, arquitetura, 

engenharia mecânica, filosofia, letras, serviço social, enfermagem, farmácia, história, 

biomedicina, engenharia de materiais, fisioterapia, ciências sociais, engenharia 

aeronáutica, engenharia de alimentos, paleontologia, engenharia de produção, carreira 

militar. Entre os cursos citados alguns possuem correlação direta com o curso técnico 

em agropecuária como medicina veterinária, agronomia, engenharia ambiental/ 

florestal, topografia, zootecnia, entre outros. Outros cursos citados são de áreas distantes 

daquela que eles possuem formação como, por exemplo, direito, medicina, odontologia, 

jornalismo, entre outros.  
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Em 2010 os cursos mais citados pelos alunos, por ordem de citação foram: 

veterinária, agronomia, zootecnia, direito, biologia. Em 2011 foram os seguintes: 

veterinária, agronomia, zootecnia, direito,sistemas de informação/ computação. Já em 

2012 citaram: direito, agronomia, veterinária, engenharia civil e psicologia. Percebe-se 

que no ano de 2010 4 dos 5 cursos mais citados pelos alunos possuíam correlação direta 

com a área de estudos deles, veterinária, agronomia, zootecnia, biologia, em 2011 

somente 3 dos 5 cursos, veterinária, agronomia, zootecnia, enquanto em 2012 o curso 

mais citado e outros 2 não possuíam correlação com sua formação técnica, direito, 

engenharia civil e psicologia. Percebe-se que está havendo uma inversão nos interesses 

destes alunos, visto que eles, mesmo estando aptos a entrarem no mercado de trabalho, 

não desejam fazê-lo de imediato, preferindo complementar sua formação, sendo que 

outros desejam enveredar por outras áreas do saber. Infere-se com isso que muitos 

alunos buscam ingressar no IFCE campus do Crato, não apenas pelo interesse no curso 

técnico, mas pela boa formação oferecida e pelo ensino gratuito, por fazer parte da rede 

federal de ensino. 

A Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos de Nível Médio da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica confirma estes dados, pois dos alunos 

egressos 34% só trabalham, 38% trabalham e estudam; 22% só estudam,7% não 

trabalha nem estuda, sendo quedos que trabalham 44% atuam totalmente na área do 

curso técnico em que se formaram, 20% em áreas correlatas e 36% atuam em outras 

áreas (MEC, 2009).  Outra pesquisa desenvolvida nesta área revelou que 26% dos 

jovens só trabalham; 33,6% só estudam; 13,4% trabalham e estudam e 27% não 

trabalham e não estudam(IBASE- PÓLIS, 2005). Esses dados são diferentes dos 

mostrados na presente pesquisa onde 95% dos alunos desejam estudar, seja trabalhando 

ou não.  

Entre as preocupações dos jovens com relação ao trabalho estão o restrito 

mercado de trabalho; as dificuldades em conseguir o primeiro emprego; enfrentar em 

sua entrada no mercado de trabalho, preconceitos por serem jovens e inexperientes 
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(IBASE- PÓLIS, 2005), o que pode levá-los a mudar seus planos iniciais em relação à 

carreira.  

A escolha profissional do jovem é feita numa época de transformações e 

mudanças físicas e psíquicas, o que por si só já gera conflitos, além disso, a sociedade, a 

família e os amigos cobram urgência num posicionamento para o qual nem sempre o 

jovem está preparado. Um exemplo dessa falta de preparação para escolha profissional 

está manifesta na dúvida que esses jovens ainda possuem, mesmo estando preparados 

para o mercado de trabalho devido à sua formação técnica. Assim, o sistema 

educacional deve ajudar esses jovens a se conhecerem e a conhecerem o seu meio, para 

então escolher uma profissão mais adequada à sua realidade, seja ela de formação 

técnica ou superior. 

 

7. Considerações Finais 

 

A partir desse estudo que se propôs a analisar o processo de escolha profissional 

dos alunos do 3º ano do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio nos 

anos 2010, 2011 e 2012, pode-se observar que no decorrer dos três anos a tendência foi 

a redução do número de jovens interessados em exercer a profissão de técnico agrícola. 

Isso pode levar a crer, por um lado, que os alunos têm um maior interesse pela grade 

curricular do ensino médio, uma vez que dar-lhes-á oportunidade para enfrentar as 

provas do Exame Nacional de Ensino Médio-ENEM e/ou vestibular que os conduzirão 

para o ingresso à Universidade e por outro lado, a certeza de que no espaço de três anos 

obterão, além do ensino médio, um certificado de uma profissão em uma instituição 

federal.Infere-se, também, que muitos alunos buscam ingressar no IFCE campus do 

Crato, não apenas pelocurso técnico, mas pela formação de qualidade que é oferecida e 

pelo ensino gratuito, por fazer parte da rede federal de ensino. 

 Os resultados encontrados também mostram que 41%, 64% e 57% dos 

estudantes nos anos 2010, 2011 e 2012, respectivamente, desejam trabalhar e estudar. 

Isto vem reforçar a ideologia das políticas neoliberais, cujo mercado de trabalho exige 
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um profissional polivalente, multifuncional, dinâmico, criativo e em constante 

qualificação profissional, a fim de asseverar sua vaga neste mercado tão complexo. 

Outra informação que merece destaque é a que se refere aos cursos desejados 

pelos discentes concluintes. Há uma correlação do curso superior desejado com a grade 

curricular do curso técnico agrícola, tanto é que foram abordados os cursos de medicina 

veterinária e agronomia nos anos três anos referidos neste estudo. Isto pode ser um 

indicativo de que apesar da dificuldade de escolha de uma profissão na fase da 

adolescência, estes jovens se sentem motivados pelo ensino que obtêm na instituição, 

bem como vislumbram galgar um nível de ensino que lhes proporcionem maior 

empregabilidade e melhor rentabilidade, ao invés de permanecer apenas trabalhando 

com a qualificação de técnico agrícola. 
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1. Introdução 

 

O presente artigo traz os resultados de uma pesquisa intitulada “Formação de 

Professores, Qualidade de Ensino e Inclusão”, realizada nas Universidades Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU/FACIP), nos 

últimos cinco anos.  Contoucom o apoio de dois bolsistas de iniciação científica 

subsidiados pela FAPEMIG.  

Temos clareza de que para a viabilização do ideal de escola pública de boa 

qualidade, relacionado com o princípio de inclusão tão alardeado nos discursos das 

políticas educacionais, exige-se professores com perfil diferenciado, capazes de orientar 

sua prática por uma sólida concepção educacional.   

Nesse sentido, torna-se pertinente a pesquisa em pauta, cujo objetivo geral foi 

compreender quais as políticas que têm orientado a  formação  inicial dos professores, 

relacionando-as com as práticas pedagógicas e levantando os avanços, as limitações e as 

perspectivas de melhoria da formação.  

Sabemos que, após a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

9394/96 e por força de regulamentações do MEC (Ministério da Educação e Cultura) e 

do CNE (Conselho Nacional de Educação), as orientações  e  discussões sobre  a 

formação de professores, aliada à sua prática, têm tomado rumos diferentes.  Severino 

(2006) afirma, com relação à LDB,que, apesar dos avanços conceituais trazidos por ela, 
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as políticas oficiais que a implementaram, representam um retrocesso na qualidade de 

formação dos professores. Assim, faz-se necessário buscar maior compreensão a 

respeito desse impasse. 

Diante do grande desafio, o MEC tem implementado políticas educacionais, 

buscando alternativas para melhorar a qualidade de ensino. A formação docente 

temrecebido diferentes denominações: formação continuada,  formação em serviço, 

qualificação profissional.   

E a escola de Educação Básica, no Brasil, tem qualidade? Silva e Vizim (2001, 

p.30) denunciam que em “São Paulo, o Estado mais rico do país, a maioria dos jovens 

de 18 a 24 anos (56,2%) está fora da escola, sendo que destes, 44,3% não completaram 

o ensino fundamental.” 

Mais recentemente, os resultados da pesquisa realizada pelo SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica), em 2003, apontam que a qualidade da educação pública 

apresenta índices ainda bastante insatisfatórios.  A pesquisa constatou, por exemplo, 

que, em média, “os alunos de 4ª série se atrapalham ao interpretar textos longos ou com 

informação científica e não conseguem ler horas em relógios de ponteiros. Também não 

conseguem fazer operações de multiplicação com números de dois algarismos” (Sander, 

2006). 

Destarte, os dados estatísticos, resultados das pesquisas, mostram que a escola 

não tem conseguido cumprir integralmente a sua função social.  E, aqueles que 

fracassam na escola são aqueles que justamente mais precisam dela.   São os filhos das 

classes desprovidas de riquezas que teriam nesta oportunidade de ascender socialmente 

e, mais importante que isso, recordando Paulo Freire, de aprendera “ler o mundo” de 

forma crítica, e tornando-se sujeito com autonomia para construir e transformar a  

própria história. 

 Como consequência, há o fato de que a escola de poucaqualidade acaba 

reproduzindo a exclusão social, criando vítimas do sistema capitalista excludente.  

Assim é porque,sem o domínio dos conteúdos científicos historicamente acumulados de 

forma compreensiva, clara, interdisciplinar e contextualizados, o filho da classe operária 
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torna-se um indivíduo sem condições de concorrer a uma vaga no competitivo mercado 

de trabalho.  Torna-se, sem dúvida, um candidato à exclusão social.  

Mantoan (2003)  disse que a escola inclusiva é aquela que possui docentes que 

conseguem  sucesso ao  ensinar a turma toda, cuja característica principal é a 

heterogeneidade a qual exige muito conhecimento teórico e prático para se garantir a 

efetivação do binômio ensino/aprendizagem.   

Por conseguinte, a Declaração de Salamanca (Brasil, 1994) afirma que, para a 

conquista da inclusão, é preciso que os Sistemas Escolares “incluam todo mundo e 

reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam as necessidades de 

cada um”.   Trata-se, portanto, de um documento importante, pois coloca para o sistema 

educacional o desafio de se reestruturar para acolher todas as crianças, indistintamente, 

independente de suas diferenças, e, dessa forma, atendendo-as dentro das suas 

necessidades.  

A Constituição Federal de 1988 (art.206, inciso I) institui como um dos 

princípios do ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Além 

do mais, destaca a democracia, na qual se estabelece a base para se viabilizar a 

igualdade de oportunidades, dando lugar à expressão das diferenças e dos conflitos e, 

desse modo, da convivência com a pluralidade. 

            A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96),no Art. 59, garante 

que os sistemas de ensino, no Brasil, buscarão todos os recursos possíveis e 

“assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica, para atender às suas necessidades”. Dessa 

forma, é garantido legalmente o atendimento especializado a todos os educandos, de 

acordo com as suas peculiaridades. 

Mais do que nunca, os professores devem estar atentos, ler, estudar, discutir as 

questões sociais, pois, a docência ou o exercício da prática educativa exige, por parte 

dos educadores, “[...] uma atenta e constante vigilância frente aos riscos da 

ideologização de sua atividade, seja ela desenvolvida na sala de aula ou em qualquer 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
4 

 

outra instância do plano macrossocial do sistema de educação da sociedade”. (Severino, 

1998, p. 86). 

Mas, qual é a função social da escola?  Segundo Rios (2003, p. 91) “[...] é tarefa 

da escola desenvolver capacidades, habilidades e isso se realiza pela socialização dos 

conhecimentos, dos múltiplos saberes”.  Por isso, os conteúdos transmitidos, 

construídos ou socializados na escola têm de ter sentido para a construção do ser 

humano, mais comprometida com o desenvolvimento humano. 

A educação de boa qualidade é uma práticaexercida  por profissionais 

educadores comprometidos com o desenvolvimento, sob todas as formas, da classe 

oprimida.  Por isso, é uma “prática fundamentalmente ética contra a exploração dos 

homens e mulheres e em favor de sua vocação de ser mais”. (Freire, 2003, p. 42).  

Portanto, “Qualidade da educação; educação de qualidade; educação e qualidade de 

vida, não importa em que enunciado se encontrem, educação e qualidade são  sempre 

uma questão política, fora de cuja reflexão, de cuja compreensão não nos é possível 

entender nem uma e nem outra”. (Ibid, p. 43). Sem dúvidas, a educação escolar de boa 

qualidade deve colaborarcom a  emancipação do indivíduo enquanto cidadão partícipe 

de uma sociedade democrática e proporcionar-lhe recursos para viver bem, usufruindo 

dos bens sociais e culturais que, lamentavelmente, hoje são privilégio de poucos. 

A democratização da sociedade brasileira e, especificamente, a da educação, dar-

se-á não apenas pela garantia de acesso à escola, mas também da permanência e do 

sucesso do educando.  A escola precisa cumprir a sua função social.  

 Por conseguinte, a formação dos professores deve merecer atenção especial, pois 

muitas vezes, a rejeição dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por 

não se sentirem preparados para enfrentar o grande desafio.   Por isso, os professores 

precisam ser subsidiados com os conhecimentos de como lidar com os alunos com todos 

alunos, independente de suas diferenças.  Para ensinar a todos com qualidade, é 

imprescindível que se esteja aberto a aprender e a inovar sempre.  Desse modo, o 

investimento na formação permanente dos professores é fundamental para o processo de 

inclusão.  Além disso, sabemos que a organização da equipe de apoio e as condições 
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dignas de trabalho também são fundamentais para a melhoria do ensino, nas escolas de 

Educação Básica. 

Nos procedimentos metodológicosda pesquisa utilizou-se a  análise  qualitativa,  

dentro de uma vertente crítica.  Pela perspectiva crítico-dialética eleita, à luz de Paulo 

Freire, reafirmamos a visão do Homem e de sua condição de ser histórico-social, 

experimentando e vivenciando continuamentea tensão de estar sendo para poder ser e de 

estar sendo não apenas o que herda mas também o que adquire e não de forma 

mecânica.  Isto significa que o ser  humano, enquanto histórico, um ser finito, limitado, 

inconcluso, mas consciente de sua inconclusão (2003).  Por isso, o homem é um ser 

ininterruptamente  em processo e em busca de ser mais.   

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as categorias eleitas, 

especialmente o princípio de inclusão, a formação de professores e a qualidade de 

ensino.  Em seguida, o foco foi a análise dos documentos - leis, decretos, atas de 

reuniões e  projetos pedagógicos.  

Em seguida, realizamos uma entrevista utilizando um roteiro semiestruturado. 

Selecionamos, por amostragem, quatorze profissionais da educação, dentre eles 

professores, diretores e pedagogos, dezoito alunos das duas Universidades. Oito 

informantes professores da Educação Básica que atuam no Ensino Fundamental, nos 

quatro últimos anos; seis professores da Educação Superior, atuam nos cursos de 

Licenciatura. Para a seleção, em reunião foram esclarecidos os objetivos da pesquisa e 

demos oportunidade para as pessoas livres e interessadas em contribuir com a 

investigação se manifestar.  

Com a realização da pesquisa, além de se constatar e divulgar os avanços 

alcançados sobre o tema em pautapropomo-nos sugerir e contribuir com a formação dos 

professores para a construção de uma escola pública mais includente, portanto, capaz de 

democratizar além do acesso à escola, também o saber para todos.  

Os contextos observados foram duas Universidades Federais do Triângulo 

Mineiro. Trinta e dois sujeitos foram entrevistados, envolvendo professores e alunos da 

Educação Superior.  
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Elegemos como eixos de discussão: a) a formação dos professores/formadores; 

b) a didática dos formadores; c) a atualização permanente; a inovação do currículo e das 

práticas dos cursos de formação inicial; a formação pedagógica, nas modalidades inicial 

ou continuada; c) as condições de trabalho e a valorização do profissional docente; a 

formação para o atendimento à diversidade e a inclusão. 

Nas entrevistas, obtivemos os seguintes depoimentos, na questão: “os 

professores do curso de licenciatura são bem preparados? Têm boa Didática?”: 

 

-sim, são bem preparados. a maioria tem mestrado e doutorado e fez concurso 

público. variam bem as estratégias de ensino e apresentam domínio do conteúdo, 

salvo exceções. (disc.a. 1) 

-nem todos. há professores que mesmo sendo doutores, são muito tradicionais no 

processo de avaliação. são muito rigorosos e reprovam a maioria. (disc.a. 7) 

-alguns sabem o conteúdo, mas não sabem como passar. não tem didática. tem 

dificuldade na comunicação.  (disc.a. 2). 

-tem professor que manda os alunos apresentarem seminários o tempo todo e 

não dão aula e pouco interferem para tirar dúvidas...(disc. a.3). 

 

 Os depoimentos dos alunos evidenciaram que alguns acreditam que todos os 

professores são bons, exaltando a formação de mestres e doutores.  Contudo, uma 

porcentagem maior percebeu limitações na formação e na postura dos professores 

formadores.  As limitações da formação vão desde a fragilidade no domínio de 

conteúdos até a formação pedagógica, especialmente na forma tradicionale rigorosa de 

avaliar.  A avaliação somativa e quantitativa conduz a um elevado número de 

reprovações. 

Em seguida, obtivemos vários depoimentos na questão “Os professores das 

licenciaturas buscam formação continuada? Como e onde?” Destacamos alguns deles: 

 

 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
7 

 

-Sim, vão a congressos nacionais e até internacionais. Publicam artigos e estão 

sempre buscando novos conhecimentos. (Disc.A. 3) 

-Sim, os professores são bons, são pesquisadores e há vários alunos fazendo 

iniciação científica com eles, em grupos de pesquisa. (Disc.A.2) 

-Pelo que sei, na Instituição não tem cursos de formação continuada para os 

professores. Cada um procura a formação que necessita, 

individualmente.(Disc.A.3). 

 

Os depoimentos revelaram que os professores buscam, por meio de pesquisas e 

congressos, a atualização permanente. O destaque importante é para a existência de 

grupos de pesquisa e a oportunidade de os alunos participarem dainiciação científica.  

Contudo, ficou claro também que, na Instituição, não existe um projeto sistematizado de 

formação dos formadores, voltadopara atender às necessidades do contexto de cada 

curso.  Cremos que isso seria fundamental para o crescimento coletivo do grupo de 

professores e para favorecer o trabalho coletivo e interdisciplinar.   

Dando continuidade à investigação, fizemos o seguinte questionamento aos 

alunos dos cursos de Licenciaturas mais antigos da Universidade: “O Currículo do seu 

curso oferece formação ampla, multidisciplinar e interdisciplinar?”Abaixo alguns 

destaques: 

 

-Creio que mais formação multidisciplinar. É muito rico. Mas, a 

interdisciplinaridade penso que fica a desejar. (Disc.A. 6) 

Acho que o currículo forma mais o professor pesquisador do que o professor 

para a sala de aula. Acho que na hora da prática, em sala de aula, vamos ter 

dificuldades. (Disc.B. 1) 

-Falta formação pedagógica nos cursos. Ex.: Psicologia da educação. Mais 

didática, com aulas prática,também seria bom. (Disc.B. 5) 

-Sim, as disciplinas parecem interligadas, mas há repetição. Os professores 

repetem até o mesmo texto.(Disc. B.2) 
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-Ainda são disciplinas, mas com outro nome. Não há interdisciplinaridade. (Prof. 

1) 

 

Quanto ao currículo, os alunos demonstraram que há diversificadas disciplinas 

que oferecem conteúdo denso e importante para a formação docente.  Os mais críticos 

observam que existe um esforço parao trabalho multidisciplinar; contudo, o trabalho 

interdisciplinar fica falho. Aparece também preocupação do currículo com muita teoria 

e pouca prática. Sugerem que falta ensinar como revolver os problemas da sala de aula, 

lidar com os alunos, dentre outros. Nesse sentido, apontam a formação pedagógica 

deficiente e a falta de uma disciplina de Psicologia da Educação para entenderem o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes, como aprendem e como lidar com eles em 

cada faixa-etária, a relação professor aluno, como lidar comas síndromes e dificuldades 

de aprendizagem etc.  

Desse modo, confirmamos que do trabalho pedagógico interdisciplinar existem 

apenas ensaios ou alguns momentos isolados. Observamos, ainda, que a 

“disciplinarização” é maior no tratamento dos conteúdos específicos da formação.  Isso 

sinaliza a necessidade de uma reflexão e análise profunda desses currículos e sua 

necessária reestruturação, orientada por discussão coletiva e boa fundamentação teórica. 

Mediante os relatos apresentados, verificamos que para o trabalho 

interdisciplinar,precisa-se muito mais do que o registro dessa intenção no PPP do Curso.  

Exige-se dos profissionais docentes muito estudo, diálogo, mudança de concepção 

educacional, trabalho coletivo e cooperativo, abertura para o novo, enfim, a revisão dos 

conceitos,de como se ensina e como se aprende.  

 Por conseguinte, perguntamos aos discentes : “Sente-se preparado para 

trabalhar com a diversidade de alunos presentes nas escolas?  Pode trabalhar com a 

inclusão de todos os alunos?”Elencamos algumas respostas: 
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-Apesar de ter LIBRAS acho que ainda não me sinto preparado para trabalhar 

com alunos com deficiência. Como agir como cego e deficiente mental?(Disc.B. 

3) 

-Não estou preparado. Prova disso é que no nosso curso há alunos com 

deficiências e nem nossos professores sabem lidar com eles. Uns são mais 

tolerantes e outros menos... (Disc.A.8). 

-Um pouco. A inclusão de pessoas com deficiência penso que mais do que o 

esforço do professor,há necessidade de apoio na escola. (Disc. B4) 

-Só na Universidade não é possível se preparar para atender alunos com 

deficiência.  É preciso buscar outros cursos de formação continuada. (Disc. A.2) 

-Nem nossos professores da Universidade estão preparados para isso.  Como 

eles vão nos preparar? Nós temos um colega cego, que sofre as consequências... 

(Disc.A.5) 

 

As vozes dos alunos revelam que recebem formação para o atendimento ao 

surdo, por meio do curso de Libras; o que é positivo.  Entretanto, falta formação para 

compreender outras deficiências e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.  

Afirmam que não saberiam lidar com os deficientes mentais, com alunos com 

diagnósticos de síndromes ou distúrbios de comportamento.    

Porém, alguns alunos acreditam estar preparados para atender a diversidade, 

com o apoio da escola.  Entretanto, a maioria afirma que se sente despreparada para 

trabalhar com pessoas com deficiências, que exigem atendimento diferenciado. Um 

aluno afirma que nem os professores formadores têm esse preparo para atender às 

pessoas com deficiência.  Destarte, os cursos de licenciatura, nas Instituições 

investigadas, não estão conseguindo formar, com qualidade, profissionais aptos a 

trabalhar com todos os alunos matriculados na escola, independente de suas condições 

físicas, sociais ou emocionais. 
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Destarte, das questões apresentadas para os alunos, concernentes à qualidade dos 

professores/formadores e de suas aulas nos seus respectivos cursos,sintetizamo-las 

abaixo: 

-Os professores têm didática para ensinar? 

- Você se sente preparado para atender à diversidade de alunos da escola pública 

e realizar uma educação inclusiva? 

- Os professores participam de formação continuada? 

- Os professores trabalham numa perspectiva interdisciplinar? 

 

Categoria/ 

Resposta 

Didática: 

formação e 

prática 

Diversidade 

e educação 

Inclusiva 

Formação 

continuada 

Interdisciplinaridade Total alunos 

entrevistados 

Sim 28% 33% 67% 33%  

Não 72% 67% 33% 67%  

Total 100% 100% 100% 100% 18 

 

Vimos que 72%  dos entrevistados denunciaram as limitações na formação do 

formador quanto ao aspecto da Didática, relativo à utilização das estratégias de ensino, 

ao relacionamento professor/aluno e, principalmente, à forma de avaliação adotada.  

Quanto ao trabalho pedagógico dentro da perspectiva interdisciplinar, em torno 

de67% dos entrevistados afirmaram que não existe, ainda, trabalho interdisciplinar, ou 

seja, trabalha-se com disciplinas isoladas.    

Com referência à formação continuada, aproximadamente, 67% afirmaram que 

os professores procuram se aperfeiçoar, por meio de participação em congressos, 

seminários etc.Entretanto, afirmaram também que, em ambas as Instituições,  não existe 

um projeto de formação contínua, que garanta a formação permanente dos professores e 

atenda às necessidades locais. Além disso, acontecem poucas reuniões de estudo e 

planejamento na Instituição.  Diante disso, os professores procuram atualização, 

participando de congressos e apresentando os resultados de suas pesquisas no Brasil e 

até no exterior.  Essa é a forma de atualização mais utilizada pelos professores. 
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No aspecto de sentir-se preparado para atender à diversidade e à inclusão, 67% 

dos depoimentos explicitaram que não se sentem preparados para atender a alunos com 

diferentes necessidades.  Afirmaram, ainda, que o curso oferece um breve curso de 

Libras, que não os prepara suficientemente nem para atender aos alunos surdos, e não há 

formação para o atendimento das outras limitações como cegueira e deficiência física; e 

nem para os distúrbios de comportamento, linguagem, dentre outros. 

Entretanto, significativo número deinformantes ainda acredita que o Curso de 

Licenciatura cursado é de qualidade, pois há muita exigência e cobrança dos 

professores.  

Em síntese, os resultados da pesquisa evidenciaramque os professores das 

Licenciaturas, na maioria, possuem  formação   na pós graduação stricto sensu, são 

concursados e com dedicação exclusiva. Entretanto, falta formação Didática e a prática 

da avaliação formativa. A atualização acontece por meio de participação em congressos, 

mas inexiste projeto institucional para a formação contínua dos professores/formadores; 

não há cultura de realização de estudos eplanejamentos coletivos;  existem dificuldades 

para o trabalho interdisciplinar; a formação pedagógica dos cursos necessita 

aperfeiçoamento; alunos e professores sentem-se despreparados para a inclusão. 

Portanto, a formação docente na Universidade Pública necessita de planejamento e 

maiores investimentos para educação de qualidade. 

Em resumo, entre os alunos dos cursos de licenciaturas, os futuros professores,a 

maioria,  reconhece o privilégio de estar cursando uma Universidade Pública e, 

sobretudo, a importância de ter professores com boa formação – mestres, doutores e 

pesquisadores – mas,  percebe também as limitações destes na formação didática.  A 

maioria analisa criticamente as contradições do currículo dos cursos quanto a repetição 

de conteúdos, fragmentação, avaliação somativa, carência de formação pedagógica e 

pouca formação para o trabalho com a diversidade da escola pública e, especialmente, 

os alunos com deficiência. Alunos e professores afirmam que não há projeto 

institucional de formação contínua e planejamento coletivo dos formadores, o que 

dificulta o trabalho interdisciplinar e a qualidade de ensino.  
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Os professores formadores confirmam que ainda não trabalham de forma 

interdisciplinar e que há limitações na formação continuada. Percebem também 

limitações no currículo e reclamam das condições de trabalho.  Por conseguinte, os 

professores da Educação Básica afirmam que tanto a formação inicial quanto a 

formação contínua tem sido insuficiente para atender as necessidades e os desafios que 

enfrentam na sala de aula.  Tais problemas envolvem questões sociais, familiares, saúde 

e políticas, que exigem uma soma de esforços para serem superados.  

 Destarte, na voz dos professores da Educação Básica percebe-se quea grande 

limitação da formação inicial e também da continuada, não tem ajudado a resolver os  

problemas da sala de aula.  Tendem a colocar a responsabilidade na família e na 

sociedade e reclamam muito do desprestígio social e desvalorização da classe.  

 Notamos que as políticas de expansão universitária têm resultado em ampliação 

rápida e sem infraestrutura suficiente, construindo cursos noturnos, com pouca 

qualidade para a classe desprovida de riqueza.  Tal fato, se por um lado, amplia a oferta 

de vagas, por outro, acentua o problema da formação docente, comprometendo também 

a qualidade da formação docente na Universidade Pública. 

Por conseguinte, constatamos que há beleza e mazelas na formação de 

professores da Universidade Pública. E, infelizmente, há maior número de mazelas. É 

certo que precisamos conservar e aprimorar as belezas e procurar atenuar ou, se 

possível, superar as mazelas.  

 Apoiados na concepção freireana acreditamos que para mudar não podemos nos 

adaptar.  Somente o professor bem formado, subsidiado com os conteúdos específicos e 

gerais, com acentuada visão crítica do mundo, pode intervir na sua realidade e se tornar 

sujeito da sua história.  “Mudar é difícil, mas é possível [...]A mudança do mundo 

implica a dialetização  entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua 

superação, no fundo, o nosso sonho”. (Freire, 1996, p. 79). 

 A formação inicial e contínua de professores com qualidade contém 

também uma dimensão ética, que se refere à “orientação da ação, fundada no princípio 

do respeito e da solidariedade, na direção da realização de um bem coletivo”.   (Rios, 
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2003, p. 108). Trata-se, desse modo, de um compromisso coletivo – dos representantes 

políticos e da sociedade -para o bem comum.  Assim, A educação é um direito de todos 

e, só é educação, de fato, se for de qualidade.   Está garantida em lei. É uma questão 

ética, moral e humana.  Portanto, a escola pública tem de cumprir a sua finalidade.  

Precisamos fazer acontecer. Não basta democratizar o acesso à educação, é preciso 

garantir também a sua qualidade no ensinar e no aprender. 

Por conseguinte, para construir a existência é preciso trabalhar sob a orientação 

de objetivos claros e ações coerentes com tais objetivos, para o alcance de uma vida 

plena, com dignidade e alegria.  Todo ser humano tem direito à vida, a ser atendido em 

suas necessidades de saúde, cuidado com o corpo, educação, lazer, à busca da felicidade 

e do bem viver.  É preciso, urgentemente, que todos saibam do significado e do valor 

dos seus direitos, os mesmos afirmados na Declaração dos Direitos Humanos.  É preciso 

que eles saiam do puro plano legal e teórico e concretizem-se na prática, que é a 

experiência vivida de cada sujeito. 

 

Todas as pessoas nascem livres e iguais, em liberdade e direito. Têm direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal.  Ninguém será submetido à tortura, nem 

a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.  Toda pessoa tem direito 

de SER, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei.  Ninguém 

será arbitrariamente preso, detido ou exilado.  Toda pessoa tem direito à 

liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, religião e liberdade à 

expressão.  Toda pessoa tem direito à instrução e a participar livremente da 

vida cultural da comunidade.  Toda pessoa tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem estar. (Declaração dos 

Direitos Humanos). (Grifos nossos). 

 

Acreditamos que grande passo já foi dado.  Muito investimento tem sidofeito na 

formação docente inicial e continuada.  Mas, nãoo suficiente para garantir a melhoria da 

qualidade do ensino na escola pública e nem melhores condições de trabalho dos 
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profissionais da área. Para que a educação brasileira seja mesmo democrática e 

inclusiva, precisamos de que as políticas educacionais ultrapassem os discursos e 

invistam, de fato, na concretização de uma Universidade Pública de boa qualidade, para 

todos e todas. 

A formação de professores com formação adequada para atender à diversidade 

presente na Educação Básica, só acontecerá quando as Universidades tiverem 

autonomia financeira o suficiente para expandirem vagas, criarem cursos de qualidade, 

com professores bem qualificados,infraestrutura adequada, currículos inovadores e 

condições de oferecer ensino de boa qualidade, pesquisa para a produção de 

conhecimentos novos e extensão universitária.   

Desse modo, será possível formar egressos dos cursos de graduação com 

conhecimentos na área de formação, com autonomia de pensamento,habilidade para 

resolver problemas, liderança e capacidade para tomar decisões.  A visão crítica sobre 

essa realidade e a união dos profissionais docentes com ações coletivas e interventivas 

poderá mudar o quadro atual da formação nos cursos de Licenciatura da Universidade 

Pública.   E, só assim, teremos professores bem formados e que poderão contribuir com 

a construção de uma sociedade com maior inclusão social.  

 Por fim, percebemos que os investimentos em pesquisa, estudos, políticas 

educacionais viáveis, investimento sério nos salários, na formação, nas ações, na 

conscientização da sociedade, dentre outras, representa trabalho em longo prazo para 

atenuar a precariedade em que se encontra a formação de professores, nos dias atuais.  

 É inegável que a discussão ea realização de pesquisas sobre a formação 

de professores faz-se necessária e relevante, bem como o  redimensionamento dessa 

formação, tendo em vista a melhoria da qualidade da formação docente e, 

consequentemente, da qualidade do ensino, na escola pública de Educação Básica. 
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1. Introdução 

 

A temática da violência que se manifesta na escola tem sido alvo de atenção da 

mídia, que a cada dia expõe novas e tristes notícias de fatos envolvendo alunos, 

professores, instituição escolar. Isso certamente mobiliza a todos, seja pelo perigo a que a 

comunidade escolar está exposta, seja porque da escola se cobre justamente a educação que 

possa responder aos problemas, entre outras razões. Esses feitos que revelam a violência na 

escola, obviamente, não são invenções, embora possam ser tratados, muitas vezes, de modo 

sensacionalista e pouco realista, posto que nem sempre levem em conta as múltiplas 

determinações que os provocam e os fazem precipitar e desenvolver-se numa ou noutra 

direção. 

O que fazer e como fazê-lo, com quem contar, a quem recorrer, são indagações que 

pairam entre diretores, equipes pedagógicas, professores, os próprios alunos e demais 

funcionários. Para todos esses profissionais, a violência se apresenta como demanda com a 

qual a psicologia deveria trabalhar; deveria apresentar suas análises e proposições com 

objetivos a serem alcançados a curto e médio prazos, expectativa que nos é apresentada em 

nossos estágios curriculares nas escolas. Isso é compreensível e esperado, afinal, entendem 

que a Psicologia estuda o comportamento humano normal e “patológico”.  

Justamente para retirarmos o caráter patológico da análise da violência na escola, e 

recuperarmos a historicidade negada em meio às urgências e emergências da cotidianidade 
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escolar é que apresentamos esse texto. Além daquilo que é suscitado na própria prática dos 

estágios em escolas públicas, ele resulta de pesquisa em desenvolvimento, envolvendo as 

instituições: UEM, UFPR e UNIR (2012-2014). Para tanto, temos por objetivos expor 

dados sobre a violência e aspectos conceituais da Psicologia Histórico-Cultural a respeito 

da constituição da personalidade, entendendo serem esses passos essenciais para a 

intervenção do psicólogo escolar sob uma perspectiva que prima pela apreensão histórico-

dialética de demandas, como essa, que lhes são apresentadas.  

Esses propósitos destacados do texto se justificam ante a nossa atividade prática não 

somente como psicólogas escolares e supervisoras de estágios curriculares da graduação em 

psicologia, mas em cursos de formação continuada de professores
1
, que nos tem permitido 

identificar a recorrente afirmativa de que os “alunos com personalidades violentas” tenham 

“puxado” a um dos genitores ou parentes próximos. Também apontam que a “família 

desestruturada” seja a causa de seus problemas de conduta social. Responsabilizar a 

genética ou a “organização desestruturada da família”, de fato, não explica o que levam 

alunos e professores a serem violentos. Ou ainda, podem oferecer elementos para que se 

pense que a causa da violência na escola pode ser “biopsicossocial” – termo que parece 

politicamente correto, mas que acaba por não esclarecê-la.  

Aqui vale citarmos o que Moraes (2011) aponta a esse respeito, com base em 

autores que tratam sobre o alcoolismo:  

 

O conceito biopsicossocial ou bio-psico-social, como o nome sugere, indica uma 

associação de determinantes que podem levar ao adoecimento, em outras palavras 

significa a multifatorialidade ou multicausalidade da doença. Desmembrando a 

palavra: “bio” refere-se aos aspectos biológicos de determinação, como por 

                                                
1 Desde 2007 atuamos diretamente no Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), que tem 

formado em turmas anuais (que ficam dispensadas totalmente do trabalho nas escolas por 12 meses e em 25% 

da carga horária para implementação de projetos nas escolas, por mais 12 meses). Até o momento, por meio 

da Universidade Estadual de Maringá, o PDE já formou 1.734 professores. 
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exemplo: a predisposição genética, o funcionamento do organismo, o metabolismo, 

etc. “psico” diz respeito a fatores psicológicos, subjetivos e comportamentais que se 

somam na determinação da enfermidade. E por fim, o “social” refere-se ao contexto 

no qual o sujeito está inserido, a família, a cultura, etc. (...). 

 

Moraes (2011) escreve que este modelo etiológico tem por base a Teoria da 

Multicausalidade, que ganhou expressão na comunidade cientifica, seja em formulações 

teóricas seja em intervenções em saúde pública, após a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). Isso se deu devido à mudança do perfil patológico da população na época. Segundo 

Moraes (2011), “o emprego do termo biopsicossocial, por vezes, acaba parecendo um 

‘jargão’ acadêmico que não explica realmente a forma de interação dos fatores, 

representando uma somatória de elementos causais isolados: bio+psico+social”. (p.60). 

Ante o exposto, e considerando que o “bio” tem ganhado mais ênfase que os outros 

dois fatores, apresentaremos alguns elementos teóricos a respeito da personalidade e a sua 

formação, e a importância da escolarização, por se constituir em uma das tarefas iniciais 

para o enfrentamento da violência na escola, com a finalidade de nos contrapor à ideia de 

que alguém nasça violento, e como “pau que nasce torto morre torto”, nada há a se fazer – 

só a se lamentar.  

Porém, antes, seguindo o método de apreensão e análise de um dado fato na 

perspectiva da Teoria Histórico-Cultural faz-se necessário recuperar o que algumas 

estatísticas apresentam sobre a violência. 

 

2. Pesquisas e estatísticas violentas: retratos do homem contemporâneo 

 

Barroco (2007) aponta para a necessidade de a psicologia não tomar por base testes 

projetivos de desenhos da figura humana quando pretende apreender e explicar as 

personalidades e as condutas dos sujeitos. Antes, vale-se das evidências da Arte e da 
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História para demonstrar que os critérios de análise que emprega para identificar traços por 

meios gráficos-projetivos não são suficientes para que possa explicá-las. Ao eleger o 

período da contemporaneidade, toma por tese de trabalho que os desenhos da figura 

humana presentes nas obras pictóricas assumem dadas características em consonância com 

as crises capitalistas. Por esse modo, expõe que aquilo que os sujeitos desenham ou pintam 

não retrata só a si mesmos, num recorte ontogenético independente (termos nossos), mas 

que, o que são, guarda intrínseca relação com o mundo onde estão (espaços temporais, 

históricos e culturais) e pelo modo com o qual com ele se relacionam (em acordo com suas 

classes sociais, sobretudo).  

Por essa direção, podemos dizer as imagens pintadas, fotografadas ou produzidas de 

outros modos, revelam não só os sujeitos que imediatamente se relacionam com o que é 

estampado, mas a própria sociedade – situada em dado momento da história da 

humanidade. Assim, não são somente os envolvidos diretamente com a violência, que estão 

sendo revelados nas galerias de arte, nas revistas, televisão e outras mídias, mas os próprios 

homens que as fruem, assistem, consomem, ou, que, supostamente, lhes são indiferentes.  

Todavia, consideramos que dado conteúdo presente na vida dos homens em 

determinados momentos históricos e em dadas sociedades encontra tantas formas para 

serem expressos, que não nos basta atentar apenas para aquilo que é veiculado em forma de 

sons e imagens. Numa perspectiva dialética, é preciso olhar para as estatísticas, para os 

números e neles também nos vermos projetados. 

A esse respeito, recuperamos alguns números da violência, que são tão assustadores 

quanto as imagens. Longe de serem gritantes por estarmos oficialmente em guerra, quando 

se espera que toda sorte de violência se dê, eles apontam para um sofrimento que se 

agudiza e está longe de se findar. A violência tem crescido e se encarna em diferentes atos e 

áreas sociais. A título de exemplificação, destacamos as pesquisas de Waiselfisz (2013, 

2011, 2010).  
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O Mapa da Violência 2010 – Anatomia dos homicídios no Brasil demonstra que, 

considerado o tamanho da população, a taxa de homicídios entre os jovens passou de 30,0 

para cada 100.000 jovens, em 1980, para 50,1 em 2007. Essa taxa, no restante da população 

não jovem, não apresentou aumento constante no mesmo período. Isto é de interesse da 

escola, assim como o são as indicações de fatores que incentivam a violência: 

 

a. Novos Polos de Crescimento no Interior. Consolidação, durante a década de 

1990, de um processo de desconcentração econômica que faz emergir novos polos 

atrativos de investimentos, trabalho, migrações, e também, diante das deficiências da 

presença do Estado e da Segurança Pública, aumento da criminalidade e da violência. 

b. Municípios de Fronteira. Municípios de pequeno e médio porte que, por sua 

localização de fronteira internacional, institucionalizam fluxos de elevada violência 

potencial, como grandes organizações de contrabando de produtos ou armas, pirataria 

e tráfico de drogas. 

c. Municípios do Arco do Desmatamento. Permeados por trabalho escravo, 

madeireiras ilegais, grilagem de terras e grandes empreendimentos agrícolas que 

ocupam as terras desmatadas. 

d. Municípios de Turismo Predatório. Localizados, principalmente, na orla 

marítima, atrativa de população flutuante de finais de semana. 

e. Municípios de Violência Tradicional, que existem e subsistem ao longo do 

tempo, como o “polígono da maconha” de Pernambuco. (Waiselfisz, s.d., p. 131) 

 

Esse autor trata da violência homicida, o que não ocorre na escola; porém, o que se 

destaca é que as condições geoeconômicas favorecem ou até estimulam a incidência desse 

tipo de violência tratada pelo autor. Salientamos, não obstante, que isso não se dá pela 

pobreza, mas pelas condições que a geram ou que dela decorrem, estreitamente 
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relacionadas com o modo como a sociedade se organiza e disponibiliza ou não os recursos 

que cria (a sua riqueza), no campo físico-material ou cultural.  

Com enfoque nos homicídios da população jovem e não jovem, Waiselfisz (2013) 

escreve: 

 

• As taxas de óbito crescem em ambos os grupos até o ano de 2003. A partir dessa 

data, observa-se primeiro uma queda e mais tarde uma retomada do crescimento das 

taxas. 

• Embora o desenho seja semelhante, o crescimento das taxas juvenis foi bem mais 

alto e significativo do que o crescimento das taxas da população não jovem. 

• Efetivamente, as taxas da população não jovem passam de 3,5 óbitos em 1980 para 

10,7 em 2010, o que representa um crescimento de 7,2 pontos percentuais. Nesse 

mesmo período as taxas juvenis passam de 9,1 para 42,5 óbitos por 100 mil jovens, 

o que representa um aumento de 33,4 pontos percentuais. (p.34). 

 

Se o exposto não diz respeito imediatamente a homicídios ocorridos nas escolas, ele 

nos leva a pensar quanto os sujeitos que matam e que são mortos compõem a sociedade que 

sofre e que não educa com essa finalidade. As contradições entre o que elegemos como 

ideal, e que compõe o ideário educacional, e o que protagonizamos na prática social se 

escancaram. 

Voltando-nos especificamente para a escola os números não são mais serenos. A 

título também de exemplo do contexto, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – 

PeNSE 2012, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013), 

há estimativas de 17,9% de escolares frequentando, nos últimos 12 meses anteriores à 

pesquisa, o 9º ano do ensino fundamental em escolas situadas em regiões violentas, nas 

quais há roubos, furtos, assaltos, consumo de drogas, homicídios. As proporções dessas 

escolas foram apontas como: 5,5% para a rede privada e de 20,4% para a rede pública. Essa 
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pesquisa expõe a definição de violência segundo a da Organização Mundial de Saúde – 

OMS: “Uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 

pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 

ou privação” (Krug et al., 2002 conforme citado por IBGE..., 2013, p. 66). 

Entre outras questões ou problemas referentes à violência, esse relatório aponta 

também que em 2012, nos 30 dias antecedentes à pesquisa, 8,8% dos estudantes deixaram 

de ir à escola por não se sentirem seguros no caminho de ida ou de retorno para a casa, 

sendo que esse percentual foi maior entre os alunos de escolas públicas (9,5%). Apresenta, 

também, que 8,0% de alunos deixaram de ir à escola por não se sentirem seguros na 

mesma, sendo que essa frequência foi maior em relação aos alunos das escolas públicas 

(9,1%). 

Exemplificando o que a mídia veicula a respeito direta ou indiretamente da 

violência que se manifesta na escola, fazemos outro destaque. De modo mais local, 

podemos recuperar um dado relevante, conforme informações do Núcleo Regional de 

Educação de Maringá (NRE) e da Associação de Professores do Paraná (APP) (Guedes, 

2013, p. 1). Na área de abrangência do NRE, que abrange 25 municípios do norte do 

Paraná, o número de casos de afastamento de profissionais da educação cresceu 17% (1340 

profissionais foram recomendados ao afastamento de janeiro a maio de 2013). A principal 

causa é por depressão, que, conforme analisam seus dirigentes, tem como um dos 

precipitadores a violência e a falta de respeito. 

Com o exposto pro esses exemplos estatísticos é possível identificarmos quanto o 

sofrimento perpassa ou extrapola a singularidade dos sujeitos violentos ou violentados e 

ganha dimensão universal, atingindo direta ou indiretamente a todos.  

 

3. Considerações sobre a violência na escola 
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Pesquisadores como Sposito (2001), Abramovay e Rua (2002), Gonçalves e Sposito 

(2002), Fleuri (2008), entre outros têm buscado pela apreensão da violência na escola, sob 

diferentes metodologias e objetivos. 

Abramovay e Rua (2002) tratam do tema “Violências na escola”, relembrando que 

desde 1997 a UNESCO iniciou uma série de pesquisas no Brasil. A temática era Juventude, 

violência e cidadania, com a finalidade de contribuir na busca por soluções aos problemas 

que já chamavam a atenção internacional. Desde então, estão nas agendas debates e estudos 

sobre: exclusão social, mercado de trabalho, família, educação, participação social e 

protagonismo juvenil. Abramovay e Rua (2002) escrevem que o objetivo vinculava-se à 

“disseminação de uma cultura de paz, construída por meio de estratégias como a medição, a 

qual tem como propósito prevenir e estimular uma convivência harmoniosa”. Também 

apontavam que: “No caso das escolas, a mediação visa promover a mudança do clima dos 

estabelecimentos de ensino a partir do diálogo e da superação de conflitos por meio de 

soluções apresentadas pelos atores envolvidos.” (p. 14). 

Essas autoras argumentam que adotaram uma concepção abrangente de violência, 

que contemplava desde a ideia de sevícia, de utilização da força ou intimidação, como, 

também, as dimensões socioculturais e simbólicas da violência. Abramovay e Rua (2002) 

escrevem que “(...) a violência na escola não deve ser vista simplesmente como uma 

modalidade de violência juvenil, pois sua ocorrência expressa a intersecção de três 

conjuntos de variáveis independentes: o institucional (escola e família), o social (sexo, cor, 

emprego, origem socioespacial, religião, escolaridade dos pais, status socioeconômico) e o 

comportamental (informação, sociabilidade, atitudes e opiniões)” (p. 14).  

Com base em outra perspectiva teórica, consideram que a “violência simbólica” 

acaba apresentando maior dificuldade de ser enfrentada que a física, pois é reproduzida pela 

sociedade, das mais diferentes formas. No espaço escolar as violências se manifestam de 

diferentes maneiras: brigas corriqueiras, que são banalizadas e até mesmo incentivadas 

pelos pares, furtos, roubos, vandalismo, situações de manifestação de preconceitos, como 
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em relação ao racismo, à homoafetividade, entre outras. Elas são sofridas e protagonizadas 

por todos, professores, alunos, funcionários. Em geral, são enfrentadas com advertências, 

suspensões, transferências/expulsões – acrescentamos, encaminhamentos ao Conselho 

Tutelar, chamada da Patrulha Escolar, registro de boletins de ocorrências na delegacia 

policial.  

Conforme Abramovay e Rua (2002), em acordo com a pesquisa realizada, os alunos 

demonstram que não estão seguros de que o ensino lhes garanta melhor qualificação para o 

mercado de trabalho, embora jovens de baixa renda vejam a escola como meio de 

mobilidade social, já que lhes ensina conteúdos tidos como úteis para isso. Seguindo a uma 

lógica possível de análise dos alunos, poderíamos indagar: Para que serve, pois, a escola?; 

Por que preservá-la? 

As autoras analisam que as violências “provocam dor, medo, tristeza, baixa 

autoestima, desvalorização e não reconhecimento da dignidade com que todos merecem ser 

tratados”. A violência, conforme seus vários tipos de manifestação, pode ser uma das 

causas “do desinteresse, da falta de concentração nos estudos, da perda de dias letivos e da 

vontade de assistir as aulas, por ficarem nervosos, revoltados, com medo e inseguros, 

trazendo prejuízo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal”. Por outro lado, apontam 

que entre os professores o absenteísmo é uma das consequências diretas das violências e da 

falta de reconhecimento pelo mérito de seu trabalho (Abramovay & Rua, 2012, p. 81) – 

como também expõe Guedes, em texto do jornal O Diário do Norte do Paraná. 

A respeito da violência relacionada às escolas, vale destacar as pesquisas do 

Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo – 

UDEMO, justamente por ser realizada por um sindicato de profissionais da educação. Se 

elas podem não ter o rigor científico, como é apontado no próprio site do sindicato, é de 

interesse por revelarem informações que são veiculadas entre os que trabalham nas escolas. 

Como consta, 
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496 formulários foram respondidos: 67% do interior e litoral, e 33% da Capital e 

Grande São Paulo. 

Em 84% das escolas pesquisadas ocorreu algum tipo de violência em 2009; em 16%, 

nenhum. 

Os números e as ocorrências não divergem muito das pesquisas anteriores. A 

violência contra bens materiais teve um pequeno crescimento, comparando-se com o 

ano de 2007, com destaque para a depredação. 

72% das escolas registraram Boletins de Ocorrência na Polícia. 

Continua causando preocupação o alto índice de violência em escolas do interior, 

mesmo em cidades pequenas. 

Essa pesquisa mostra, mais uma vez, que a violência na escola não é diferente da 

violência fora dela. 

Na verdade, é a violência externa levada para dentro da escola. Não nos esqueçamos: 

escola é sociedade. (UDEMO, 2013, p.1). 

 

Os dados da UDEMO nos interessam por serem significativos e apresentam o que 

os pesquisados do Estado de São Paulo, o de maior PIB no Brasil, expressam a respeito da 

violência na escola. Ainda a esse repeito temos as tabelas a seguir: 
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Fonte: UDEMO - http://www.udemo.org.br/Pesquisas/Pesquisa_2009.html 

 

 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

12 

 

 

Fonte: UDEMO - http://www.udemo.org.br/Pesquisas/Pesquisa_2009.html 

 

 Entendemos que essas porcentagens alarmantes também podem ser encontradas em 

outros estados, considerando que são geridos sob a mesma lógica – embora guardem as 

suas particularidades. 

 

4. A Psicologia Escolar e a formação social da personalidade 

 

Com presença da psicologia na escola ainda é importante salientarmos que esta 

instituição não se constitui em espaço para psicoterapia, nem mesmo para os alunos 

considerados violentos – vale aqui lembrarmos que essa defesa já havia sido apresentada 

nas décadas de 1920 e 1930, por L. S. Vigotski (1997), que já fazia críticas severas à 

pedagogia de cunho clínico-terapêutico.  

Embora não seja condizente a intervenção psicoterápica, isso não nos impede de 

pensarmos que a educação escolar é mais efetiva quando se fundamenta em uma 

compreensão das tendências de desenvolvimento da personalidade nas diferentes idades, 

considerando que elas dependem das condições sociais e históricas. Isso porque é somente 

nas relações sociais, que permite a comunicação com os outros e a atividade coletiva, que 

essas tendências podem revelar-se e desenvolver o potencial psicológico de cada pessoa. 

Conforme escreveu Castañedas (2003), o conceito de personalidade, do ponto de 

vista psicológico, é uma tarefa que ainda não está pronta. Aponta que na psicologia de 

orientação marxista, as diferenças quanto às várias definições de personalidade não são 

antagônicas, e apoiam-se em postulados que concebem o psiquismo humano como uma 

função do cérebro e como um reflexo do mundo externo material, físico e sócio-histórico.  

A personalidade deve ser conceituada a luz do entendimento de que o Homem é um 

ser ativo criador de processos e produtos culturais, dos quais se desenvolvem seus 

diferentes processos, habilidades e formações psíquicas e ao mesmo tempo objetiva neles o 
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seu processo criativo. A personalidade é, pois, o resultado do desenvolvimento ontogênico 

natural, social e psíquico no ser humano, da relação entre o interno e o externo, entre o 

objetivo e o subjetivo, o herdado, o adquirido e o aprendido.  

Com base na tese central da formação social do psiquismo (Vygotski, 2000), 

podemos dizer que a personalidade não é dada a priori, mas encontra nas relações entre as 

classes sociais materiais para a sua constituição. Pela perspectiva da Teoria Histórico-

Cultural (THC), ela não se constitui a partir das relações entre pessoas “neutras”, mas entre 

pessoas que pertencem à dada classe social que tende a orientar a atividade principal e a 

delimitar e a limitar as experiências sociais.  

A personalidade, tema que tanto tem provocado interesse nos professores – que, não 

raramente, atribuem a ela a conduta violenta de seus alunos – diz respeito a uma 

organização, de certo modo, estável, de formações psicológicas que caracterizam o modo 

como o sujeito se relaciona com o mundo e consigo mesmo; ela implica uma realidade de 

natureza psíquica, pessoal que se constitui e se desenvolve com a intervenção da própria 

pessoa. Ela é resultante do desenvolvimento em sua totalidade – compreendendo as 

dimensões biológica, social e psíquica situadas historicamente - da relação entre suas 

dimensões interna - externa, entre os planos objetivo - subjetivo, entre os conteúdos 

herdado, adquirido e aprendido. Em outras palavras, aprendemos a ser violentos ou a não 

usarmos da violência como recurso para sermos e estarmos no mundo, na escola.  

Por esses apontamentos já é possível identificarmos a necessidade de formação 

diferenciada de professores, sendo ela inicial ou continuada. Assinalamos, ainda, a 

necessidade de medidas que gerem mais segurança física e emocional, visto que lhes 

compete atuarem diretamente na educação de pessoas conscientes, orientadas por 

propósitos coletivos e instrumentalizadas teórica e metodologicamente para o trabalho 

educacional.  

 Alunos e professores são seres históricos, não são meros indivíduos com idades e 

experiências que se distanciam. A rigor, indivíduo pode ser considerado qualquer ser 
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concreto de dada espécie. Ele conta com uma formação genotípica, cujo desenvolvimento 

tem continuidade ao longo da vida e mediante a integração de características congênitas e 

adquiridas, que se dão na interação com o meio. Por essa definição, tanto os animais quanto 

os seres humanos são considerados indivíduos.  

Se há uma aproximação entre animais e humanos, contudo, é preciso que 

destaquemos que somente estes podem ser considerados sujeito de seus comportamentos. 

Isso porque, como resultado do processo de condicionamento sócio-histórico da 

representação que têm da realidade, podem mediar suas atuações nela. Essa condição de 

sujeitos de suas atividades interna e externa fazem dos seres humanos entes ativos e 

conscientes não somente do real, mas da própria transformação social. 

Professores e alunos envoltos em situações de violência são sujeitos e pessoas. 

Pessoas por se definirem socialmente pelas atitudes e orientações que os vinculam ao 

mundo, ao meio social, e às outras pessoas. São pessoas pelos papéis reais que 

desempenham em suas próprias vidas. É justamente nessa interação, que as pessoas se 

constituem como tais, e se manifestam tais como são. Em cada pessoa, o social se apresenta 

sintetizado e transformado em uma dimensão histórica individual. A pessoa, segundo 

Castañedas (2003, p. 3), possui, assim, diversas propriedades naturais, sociais e 

psicológicas em diferentes planos de expressão  

Levando em conta essas considerações, a personalidade, como um sistema estável, 

designa a integração sistêmica e psicológica individual que caracteriza as funções 

reguladoras da atuação da pessoa. No entanto, em diferentes momentos e situações a 

personalidade pode se atualizar em seus conteúdos e operações, mediante decisões pessoais 

– e é justamente por essa característica que entendemos que a educação escolar impacta na 

personalidade. Como escreve Castañedas (2003), devido a essa característica, a 

personalidade pode ser entendida como uma realidade de natureza psíquica, pessoal e 

construída, que se forma e desenvolve com a intervenção da própria pessoa, na qualidade 

de sujeito de sua atividade, mediando ativamente seu vínculo com as influências sociais 
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externas e definindo o sentido psicológico das mesmas. 

A personalidade é um reflexo criador, pois uma vez que constitui em suas mudanças 

e transformações um reflexo do meio social e de seu próprio organismo, ela é criadora de si 

mesmo, de sua imagem no mundo e da cultura e vida social que ela gera e reproduz.  

A personalidade é uma estrutura ou configuração em sistema que supõe uma 

interação e uma penetração recíproca de elementos psíquicos (propriedades, processos e 

reflexos: sinais, vivências afetivas, imagens e conceitos) em diferentes direções e níveis, os 

quais adquirem sentido a partir de tal estrutura. 

Desta forma, ninguém nasce violento e, portanto, aquelas formas e aqueles meios de 

manifestação da violência expostos inicialmente, os quais vêm se tornando cada vez mais 

recorrentes, não podem ser atribuídos à “personalidade” dos sujeitos que os “praticam”, 

como se eles já nascessem violentos.  

Para Vigotski (2004), a formação da personalidade está relacionada ao modo como 

estão organizadas as relações sociais, que são relações entre as classes sociais, ou seja, 

como ocorrem as relações de produção. Para o autor, todo o edifício social com sua 

superestrutura (ideias, valores, hábitos, etc.) não é independente dessas relações, não possui 

uma essencialidade a priori. Antes, suas origens guardam relação direta com as condições 

objetivas de vida – como a História nos revela. 

Por essas teorizações, a Psicologia só pode compreender o homem por meio da 

história, e é nesta direção que Vigotski elaborou a tese fundamental da Teoria ou Psicologia 

Histórico-Cultural, segundo a qual o psiquismo é formado socialmente. O autor defende 

que o homem é um sujeito histórico, e que, portanto, sua personalidade é dependente das 

condições histórico-sociais nas quais está inserido.  

Pelos fundamentos filosóficos e metodológicos do Materialismo Histórico-Dialético, 

que subsidiaram os estudos vigotskianos, entendemos se que as escola e sociedade são 

mutuamente constitutivas. Desta forma, as instituições escolares são criadas para atender 

aos interesses específicos de um dado momento histórico e estão vinculadas à manutenção 
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do modelo societário, que, em nosso caso, refere-se a uma sociedade dividida em classes. 

Mesmo sendo um local de conservação e manutenção desse modelo, ou um aparelho 

ideológico do estado, a escola pode constituir-se em espaço para a identificação das 

contradições que são próprias a ele (ao modelo), uma vez que, a relação entre escola e 

sociedade faz-se de forma dialética.  

Por meio desta fundamentação teórica, destacamos que a escola é um espaço 

fundamental de humanização, de transformação da consciência (por aquilo que nela é 

ensinado) daqueles que por ela passam ou nela atuam - os professores e alunos -, a fim de 

que possam compreender a sociedade de forma mais ampla. Fundamentados nas ideias 

vigotskianas podemos afirmar, ainda, que tal compreensão seja necessária para o 

desenvolvimento de autodomínio do próprio comportamento.  

Reafirmamos que o indivíduo não nasce com uma personalidade violenta, ou 

propensa para a violência escolar! A personalidade, segundo Castañedas (2007, p. 3), 

implica “uma realidade de natureza psíquica, pessoal e construída que se forma e 

desenvolve com a intervenção da própria pessoa na qualidade de sujeito de sua atividade, 

mediatizando ativamente seu vínculo com as influências sociais externas e definindo o 

sentido psicológico das mesmas”.  

Para Rodrigues e Bermudez (1996) citado por Castañedas (2007, p.3), a 

personalidade diz respeito a uma “configuração psicológica de autorregulação da pessoa, 

que surge como resultado da interação entre o natural e o social no indivíduo e se manifesta 

em um determinado estilo de atuação, a partir da estruturação de relações entre as funções 

motivacional-afetiva e cognitiva-instrumental (sic) dos planos internos e externos, assim 

como dos níveis conscientes e inconscientes”. 

Ao admitirmos que a personalidade é socialmente construída, e ao considerarmos as 

condições da sociedade de classes no capitalismo, podemos reconhecer quanto a 

fragmentação no desenvolvimento da personalidade faz-se presente. 
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Nos meios educacionais naturaliza-se o desenvolvimento do psiquismo de forma 

geral e particularmente da personalidade, isto é, reconhecem o desenvolvimento em seu 

aspecto evolutivo, maturacionista, porém, independente das apropriações sócio-históricas, 

das aprendizagens. Esse entendimento equivocado, pressupõe que a personalidade seja 

herdada, com seus atributos positivos e negativos. Nesta direção pouco nos resta na escola 

senão identificar e punir os violentos ou encaminhá-los, posto ser casos de polícia ou de 

médico (das áreas da neurologia ou da psiquiatria). 

Ainda reafirmando a perspectiva histórica, destacamos o que escreve Seve. Esse 

autor faz uma crítica severa à Psicologia da Personalidade que naturaliza a constituição do 

seu objeto de estudo, e propõe: 

 

A personalidade não é nem uma constelação de traços psíquicos cristalizados – na 

qual se resume a um ‘temperamento’ -, nem um conjunto de papéis sociais 

prescritos – em que se reduz a um ‘currículo’’. Trata-se de um sistema temporal de 

atividades inseparavelmente sociais e individuais, objetivas e subjetivas, fundado 

sobre o, e no, ‘conjunto das relações sociais’’, isto é, ‘essa soma de forças de 

produção, de capitais, de formas de relações sociais que cada indivíduo e de cada 

geração encontram como dados existentes’. Denomino formas históricas de 

individualidade todas essas relações sociais, na medida em que regem as maneiras 

variáveis pelas quais os seres humanos se tornam personalidades no decorrer de sua 

biografia singular e na medida em que são as ‘formas necessárias nas quais sua 

atividade material e individual se realiza. (Sève, 1989, p. 157) 

 

Inspirados por Sève, e como já apontado no texto, sintetizamos que o modo de 

existência necessita ser superado para que transformações substanciais nas personalidades 

sejam promovidas. Daí entendermos que a apropriação das condições objetivas de vida 

possibilita aos homens pensarem a realidade e tornarem-se sujeitos no processo de 
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transformação. Subsidiados pelo exposto, consideramos que, além das transformações no 

modo de gerir e participar das produções humanas, é por meio da instrumentalização 

teórico-metodológica de professores, psicólogos e outros profissionais que se torna possível 

enfrentar a violência na escola. Se não se nasce violento, mas se aprende a usar de recursos 

violentos, é preciso que a psicologia contribua para a identificação e a construção de outros 

orientados por propósitos coletivos.  

 

5. Considerações Finais 

 

O ser humano é constituído – e constituinte – do processo histórico e social. Os fatos 

e fenômenos que chegam à Psicologia devem ser analisados, portanto, como queixas de um 

homem que vive em uma sociedade capitalista, consequentemente em seu modo de 

produção, que prima por garantir um desenvolvimento unilateral da pessoa, e não um 

desenvolvimento amplo e universal, com suas máximas potencialidades. Tal formação 

parcial do ser humano acaba por revelar quanto essa sociedade de classes antagônicas 

promove um sistema de inclusão subjugado. 

Por essa direção, a atuação da psicologia ganha caráter educacional ao partir do 

empírico, das queixas e representações sobre a violência escolar, e ascender ao científico, à 

prática pensada. Isso porque, em princípio, temos que considerar que a realidade (da qual 

nos queixamos) não se revela em sua totalidade, mas de maneira aparente, fenomênica. Daí 

termos que considerá-la, mas superá-la; devemos partir da violência como expressão da 

alienação para chegarmos à sua gênese, que em nossa hipótese de trabalho, se encontra na 

não formação ontogênica do homem criador e criativo.  

A atuação profissional para o enfrentamento da violência que se manifesta na 

escola, nessa perspectiva, não deve limitar-se a explicações meramente individuais, mas 

identificar características que se repetem e devem ser consideradas como manifestações 

sócio-históricas; deve levar os indivíduos a se comprometerem como participantes ativos de 
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uma sociedade. A compreensão das múltiplas determinações que constituem a realidade, 

bem como a consciência das contradições presentes, possibilitam a construção de caminhos 

para a sua superação.  

Em meio à construção e efetivação de alternativas institucionais as personalidades 

de professores, alunos e demais envolvidos com a escola, podem assumir outros contornos, 

para além daqueles que os caracterizam como violentas ou vitimizadas pela violência.  
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1. Introdução 

 

É comum observar diversos estudos sobre a adolescência, uma vez que esta é 

considerada uma importante fase da vida. Mas afinal o que é adolescência?  

“A origem da palavra adolescência pode ser localizada no verboadolescere, do 

latim, que significa crescer em direção à maturidade” (Bertol & Souza, 2010, p.826). Ao 

pensar sobre este tema, Ana Bock (2007), propõe a reflexão sobre o percurso pelo qual 

este conceito decorreu, abordando primeiramente a psicanálise, uma vez que esta pode 

ser considerada uma teoria marcante na construção do conceito, onde o visualiza como 

uma fase da vida recheada por conturbações e aflições ligadas à manifestação da 

sexualidade. Posteriormente, a autora ressalta a importância da teoria de Erikson na 

institucionalização da adolescência, percebendo esta fase com especial no processo de 

desenvolvimento, marcada pela confusão de papeis e construção da identidade própria. 

Partindo deste pressuposto, Bock afirma que a adolescência foi naturalizada, o que por 

sua vez, merece uma reflexão, pois, ao atentara este conceito, desconsidera-se a 

contribuição da sociedade para uma leitura critica, bem como para uma construção de 

políticas públicas que apreciam o jovem como um ator social. 

Segundo Mayorga (2006), ao falar sobre adolescência, faz- se necessário pensar 

o indivíduo como aquele que está no mundo e, dele recebe influências, assim como 
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apontar para as concepções de adolescência como sendo construções históricas e 

sociais. 

Quanto à sexualidade vivenciada na adolescência, Bertol e Souza (2010) 

afirmam que, este é um período de ressignificação da sexualidade infantil, o que será a 

base para que o adolescente defina seu objeto sexual. Sendo assim, a sexualidade de um 

adolescente pode ser vivenciada de diversas formas, considerando que a sexualidade 

infantil é um fator singular de cada indivíduo. No entanto, a sexualidade também pode 

ser compreendida considerando aspectos sociais, em que seu desenvolvimento biológico 

e psicológico é influenciado pelo contexto socioeconômico cultural, no qual o indivíduo 

está inserido, bem como o perfil familiar, educação religiosa e valores assimilados pelo 

mesmo (Loyola apud Maia, 2007). 

É possível visualizar certa dificuldade por parte dos profissionais que trabalham 

com adolescentes e por parte dos familiares, em lidar com as manifestações da 

sexualidade. Essas pessoas consideram que, a cada dia que passa os adolescentes 

estãocom a sexualidade mais “aflorada”, o que dificulta o desenvolvimento de 

atividades e o convívio familiar, gerando assim inúmeros conflitos. 

 

O adolescente é, em nossa sociedade, um estranho. E diante desse estranho, o 

adulto se empenhará em colocar uma série de adjetivos para esses sujeitos: 

aborrescentes (críticos e questionadores), em crise, imaturos (biologicamente e 

intelectualmente), rebeldes (sem motivos), despreparados (para o trabalho, em 

alguns contextos, e também para a vida sexual), fora da realidade (demasiado 

idealistas, pensamento mágico), etc. O adolescente é, em nossa sociedade, o não 

adulto, aquele que não goza ainda de determinadas qualidades e habilidades e, 

portanto, privilégios: racionalidade, centramento, maturidade, capacidade, 

maturação sexual. (Mayorga, 2006) 

 

Considerando a necessidade de oferecer espaço de escuta e reflexão crítica aos 

adolescentes sobre sua própria experiência afetiva- sexual, surgiu o Projeto Fala Sério, 

como projeto de extensão do Curso de Psicologia da PUC MINAS/Betim em parceria 
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com o Programa de Educação Integral da Prefeitura Municipal de Betim, entre 2010 e 

2012, tendo como objetivo: 

 

Fortalecer e ampliar as ações da escola pública no sentido de promover a saúde 

sexual e reprodutiva dos e das adolescentes, através da construção da consciência 

de auto-cuidado e cuidado do outro, construindo estratégias nos níveis do 

indivíduo e da comunidade, em parceria com o serviço de atenção básica do 

SUS. (PUC Minas/Betim, 2012) 

 

A consolidação da parceria entre a universidade e a prefeitura municipal foi 

fundamental para viabilizar a execução do projeto, que teve suas ações integradas no 

conjunto das práticas propostas pelo Programa do Escola da Gente. Como política 

pública de educação integral articulado ao Programa Mais Educação do MEC o 

Programa “Escola da Gente” visava: 

 

“o atendimento de crianças e adolescentes em suas diversas dimensões, 

procurando promover a educação em tempo integral para este público, 

enfatizando assim,atividades sócio- educativas e em consonância com o projeto 

político- pedagógico desenvolvido pela escola.” (PMB, 2009) 

 

O Projeto Fala Sério, é uma iniciativa de docentes e estudantes dos cursos de 

psicologia e enfermagem no âmbito do Núcleo de Estudos em Psicologia e Processos 

Socias - NEPPSO da PUC Minas em Betim/MG. Para que as ações do projeto 

alcançassem 10 escolas em diferentes regiões do município os estudantes extensionistas 

foram organizados em cinco duplas de trabalho, cabendo a cada dupla oferecer as 

Oficinas em duas escolas, quatro dias por semana. Nas tardes de sexta-feira todas as 

duplas permaneciam no NEPPSO para registro, avaliação e planejamento das ações, 

bem como para supervisão docente com professores dos cursos envolvidos.  
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Este artigotem como objetivo a sistematização da experiência vivenciada por 

uma das duplas de extensionistas do Fala Sério, na Escola Municipal Isaura Coelho, 

situada no bairro Jardim Alterosas, na cidade de Betim. Esta experiência se baseia na 

forma de relacionamento entre educador- educando, e considera a construção do vínculo 

afetivo como um caminho a ser seguido para que se consiga obter êxito nesta relação, 

abordando também seus efeitos e limites. Para isso, serão explicitados os desafios 

encontrados na realização dos trabalhos do Projeto Fala Sério. 

 

2. A experiência com educando no contexto de uma relação de aprendizagem 

 

A participação no projeto de extensão Fala Sério possibilitou diversas 

experiências que auxiliaram no crescimento pessoal e profissional. Entre os maiores 

desafios encontrados na prática extensionista é possível destacar o relacionamento e a 

realização do trabalho com alguns alunos, que inicialmente, se mostravam 

desinteressados, gerando alguns conflitos. Dentre esses alunos, um deles se destacou. 

No início das atividades na Escola Municipal Isaura Coelho, Eduardo se negava a 

participar das oficinas, algumas vezes se recusando a compartilhar com os colegas o 

espaço destinado às atividades, em outras permanecendo no espaço, mas atrapalhando o 

desenvolvimento do trabalho e desviando a atenção dos demais.  

Com o passar do tempo o comportamento do aluno foi se tornando cada vez 

mais agressivo, uma vez que falava muitos palavrões, termos vulgares e agredia os 

colegas. Concomitantemente, havia uma suspeita de que Eduardo
1
 se envolvia com 

drogas, devido a estes e outros comportamentos, como levar cola cimento para a escola, 

e influenciar outros colegas para que inalassem. 

Ao perceber que a situação estava se agravando, foi possível visualizar a 

necessidade de uma intervenção diferenciada com o aluno. Assim, as estudantes 

extensionistas decidiram se aproximar de Eduardo, com o objetivo de criar e fortalecer o 

vínculo afetivo. Desse modo, começaram a conversar mais com o aluno, fazendo uso de 

                                            
1 Nome fictício. 
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diversas negociações para que o mesmo participasse das oficinas, procurando entender o 

que estava ocorrendo com ele ao invés de aplicar punições. Quando era necessário 

chamar sua atenção evitavam fazer isso diante dos colegas. Após cerca de um mês , 

observou-se que Eduardo foi se aproximando, passou a procurar as estudantes 

extensionistas com maior frequência para contar sobre sua vida e começou a 

permanecer nas oficinas. Porém, esse resultado não foi contínuo, à medida que o 

vínculo foi se intensificando, o aluno começou mudar seu comportamento em relação a 

uma das estudantes extensionistas.Sempre se dirigia à mesma para ameaça-la, ou atingi-

la de alguma forma, desrespeitando-a constantemente. 

As estudantes extensionistas procuravam manter sempre a postura de tentar 

compreendê-lo, chamando-o para conversar sobre o que estava acontecendo. Uma vez 

que, esta intervenção não estava sendo eficaz fez-se necessária a intervenção da gestora 

do programa, já que esta era a principal figura de autoridade presente no contexto. 

Porém, a conduta de Eduardo continuava a mesma.  

Sendo assim, as estudantes extensionistas perceberam a necessidade de 

estabelecimento de um limite mais claro nessa relação. Todas as vezes que percebiam 

que a intenção de Eduardo era chamar atenção, ignoravam sua atitude, mantendo certa 

neutralidade. De início não houve mudanças, mas após algum tempo foi possível notar 

que a conduta de Eduardo foi sofrendo alterações, uma vez que seus comportamentos 

agressivos foram diminuindo de frequência, além de começar a se aproximar da 

monitora sem o objetivo de atingi-la. A partir daí o relacionamento entre estudantes 

extensionistas e aluno se tornou mais saudável, uma vez que prevaleceu o objetivo de 

construir um vínculo afetivo, porém estabelecendo limites. 

 

3. O ato de educar: de parceiro social a representante da norma  

 

O processo educativo e mais especificamente a relação entre educador e 

educando, ou no caso do projeto Fala Sério, estudantes extensionistas e alunos, implica 
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diversos desafios, pois para conseguir alcançar os objetivos do trabalho é necessário 

construir uma relação de confiança sem perder a posição de autoridade. 

Martin (2012) baseado no pensamento de Vygotsky apresenta a importância da 

interação social no contexto da sala de aula. Nesse aspecto, explicita que os objetivos do 

processo de ensino-aprendizagem devem criar condições para que o aluno se torne um 

sujeito autônomo e crítico. No entanto, a sociedade atual tende a se preocupar apenas 

com a divulgação do conhecimento. A partir daí, a realização de oficinas pode ser vista 

como um solo fértil para favorecer a reflexão, expressão de pontos de vista e autonomia 

dos adolescentes. 

No entanto, essas relações são perpassadas e influenciadas pela maneira com que 

aluno e o professor percebem a si e ao outro no contexto escolar, e como interpretam os 

comportamentos uns dos outros (Coll, 2000). Sendo assim, as relações interpessoais 

possuem grande relevância, visto que “todo homem se constitui como ser humano pelas 

relações que estabelece com os outros” (Martin, 2012, p. 113). E a partir dessas relações 

são recebidas concepções e visões de mundo, que permitem a construção de suas 

próprias impressões. Deste modo, “passamos a construir nossa história só e 

exclusivamente com a participação dos outros e da apropriação do patrimônio cultural 

da humanidade” (Martin, 2012, p.113).  

Sendo assim, é possível afirmar que tanto crianças como adultos carregam 

consigo marcas do seu passado, ainda este constitui sua história (Martin, 2012). O 

processo de apreender e modificar o que antes era externo, o que estava no nível 

interpsicológico, se torna intrapsicológico, ou seja, interno ao sujeito, após devolver 

para a sociedade com suas impressões. Assim, a partir dos processos interativos, os 

sujeitos reconstroem internamente, as atividades externas. E tal movimento pode 

auxiliar o sujeito a pensar de um modo diferente (Martin, 2012). 

Martin (2012) explicita que nessa perspectiva os adultos ou companheiros 

assumem a posição de parceiros sociais que irão orientar o desenvolvimento do 

pensamento e o comportamento da criança ou aluno. E nessa relação, em que cada 

sujeito possui uma história diferenciada, há a comparação, apropriação e negociação de 
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sentidos. Durante a intervenção com o aluno Eduardo diversas vezes, as estudantes 

extensionistas assumiram a posição de parceiras sociais, acompanhando o adolescente, 

tentando conduzir o processo a partir da negociação de sentidos e compreensão do 

mesmo. No entanto, parecia ser insuficiente, então foi necessário refletir sobre as 

limitações dessa posição. 

Nesse sentido, pode-se dizer que à medida que as extensionistas se aproximaram 

do aluno, privilegiando a interação afetiva com o mesmo, não conseguiram sustentar a 

posição de autoridade no contexto de aprendizagem. 

Partindo deste pressuposto, é inegável a importância da interação, porém é 

necessário que os papéis estejam bem-definidos, professores e alunos devem manter 

algumas atitudes, de modo que os mesmos não estejam rigidamente constituídos 

(Martin, 2012). Sendo assim, o trabalho educativo exige uma certa flexibilidade por 

parte do mediador, uma vez que faz-se necessário construir estratégias e relações a 

partir das experiências e obstáculos vivenciados na prática.  

A reflexão a respeito do papel de autoridade pode ser explicitada pela função 

materna e paterna. Nesse sentido, a mãe pode ser entendida como 

 

a pessoa por meio da qual a criança inicia seu contato físico e emocional com o 

mundo. Trata- se, portanto, de uma pessoa com a qual a criança mantêm relação 

muito importante, alicerce para todas as outras relações que a criança 

desenvolverá durante a sua vida. (Signorelli, 2003, p.1) 

 

Desse modo assume a função materna qualquer pessoa ou instituição que seja 

acolhedora, possua a capacidade de ouvir, perceber e atender às necessidades da 

criança. Na experiência relatada, a função materna foi exercida predominantemente, já 

que em grande parte do processo, sempre houve uma disposição por parte das 

estudantes extensionistas em acolher, escutar e compreender Eduardo.  
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Entretanto, a situação estava se tornando insustentável, visto que a imposição de 

limites também é necessária. Uma vez que a situação esteja desafiando, atacando ou 

destruindo as relações em questão (Signorelli, 2003).  

Sendo assim, é possível discorrer sobre o exercício da função paterna. Já que 

segundo Signorelli (2003) as duas funções podem ser exercidas pela mesma pessoa. 

Nesse caso, o pai “é a lei, o limite, a realidade” (Signorelli, 2003).  

 

A função paterna, por sua vez, atribuída a principio ao pai, representa a 

oportunidade que o bebê tem de conhecer novas relações, novos elementos do 

mundo. Se ao pai cabe garantir uma presença amorosa que dê sustentação para 

que a mãe cuide do filho, é dele também que, simbolicamente, vai tirando-o do 

colo materno e lhe apresentando possibilidades de crescimento podendo aliviar 

assim, as ansiedades decorrentes disso (Signorelli, 2003, p.2). 

 

A partir disso, pode-se dizer que as estudantes extensionistas em questão, 

estavam exercendo, predominantemente, a função materna. Porém, a partir do momento 

que decidiram impor limites a essa relação, passaram a exercer também a função 

paterna. Nesse momento, é observável um equilíbrio entre as duas funções, o que 

Signorelli (2003) julga como sendo o melhor, uma vez que faz-se necessário acolher, 

transformar e significar as comunicações presentes, além de, desempenhar a lei, 

favorecendo o crescimento e a criatividade. No entanto, tal posição se mostra como um 

desafio, uma vez que muitas vezes o papel de cumprimento da lei pode minimizar e até 

mesmo, sufocar a atitude criativa, o que impede a liberdade, transgressão da lei e 

consequentemente, a realização de uma intervenção com bons resultados. 

 

4. Desafios encontrados em trabalhos voltados para a sexualidade 

 

Segundo Moizés e Bueno (2007), é de responsabilidade da escola promover 

discussões em torno da sexualidade, considerando que esta faz parte da vida de todo 
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indivíduo e, cada um a vivencia de uma forma singular.  Para isso é proposto que as 

discussões sobre este tema sejam apresentadas por meio da transversalidade dos 

conteúdos.  

 

A transversalidade implica a necessidade do professor não apenas dominar o 

conteúdo programático da matéria que é responsável, como exige conhecimento 

específico das disciplinas curriculares e habilidade para inserir temas 

transversais que fogem da especificidade que está habituado a lidar. (Moizés & 

Bueno, 2007, p. 206) 

 

Rena (2001), também destaca a oportunidade valiosa que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs significam para o avanço da educação afetivo-sexual na 

educação básica. Mesmo reconhecendo que a família é o lugar primeiro onde as 

crianças são apresentadas a diferentes projetos de masculinidade e feminilidade 

podemos afirmar que a escola se constitui como uma possibilidade de problematização 

dos modelos predominantes de homem e mulher quase sempre naturalizados: 

 

No cenário da educação brasileira, a inclusão da "orientação sexual" como um 

dos eixos transversais ao currículo deve ser percebida como uma contribuição 

significativa para a expansão de ações educativas em sexualidade no sistema de 

ensino, numa perspectiva 

bastante crítica e equilibrada [...]A ideia desse feminino em construção é 

aplicável na mesma intensidade ao masculino: o homem não nasce homem, mas 

o homem se torna homem. Essa afirmação histórica se refere ao processo de 

socialização que prepara meninos e meninas para a convivência social, 

incorporando as normas da cultura em que estão inseridos. A normatização da 

convivência atinge as várias dimensões da vida das pessoas, mas sobretudo a 

dimensão da sexualidade. (Rena, 2001, p. 58) 
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Neste sentido, constitui-se como desafio a capacitação dos professores para que 

sejam capazes de desenvolver um trabalho eficaz, ou seja, que possibilite o 

esclarecimento de questões relacionadas à sexualidade, dentro do contexto escolar. Essa 

preparação não se reduz a ampliação da formação específica dotando o professor dos 

conhecimentos atualizados sobre a dimensão afetivo-sexual que se expressa na 

adolescência. É indispensável ampliar os recursos cognitivos e emocionais dos 

professores para que saibam lidar adequadamente com as situações, muitas vezes 

imprevisíveis, que ocorrem no âmbito da sala de aula. 

Portanto, além da capacitação do profissional, também considera-se importante a 

conscientização deste sobre a importância de sua atuação na área (Moizés & Bueno, 

2007). Além disso, o contexto da sala de aula é repleto de incertezas, ou seja, a qualquer 

momento imprevistos podem invadi-lo. Assuntos relacionados à sexualidade são 

encontrados entre estes imprevistos, sendo assim, é necessário um mínimo 

conhecimento por parte do professor, para que este tenha a capacidade de realizar uma 

abordagem inicial (Seffner, 2007). Para Rena estes momentos produzem 

inevitavelmente um encontro do professor com sua própria biografia sexual, para o qual 

nem sempre o sujeito está preparado: 

 

Quando tratadas com a amplitude e a profundidade necessárias, as questões 

relativas à afetividade e à sexualidade resgatam situações e vivências, mobilizam 

sentimentos e provocam inevitavelmente um encontro do professor consigo 

mesmo. A escola não pode exigir que o professor tenha essa disponibilidade 

interna para ir ao encontro de seus próprios limites e dificuldades nesta área. 

(Rena, 2001, p.59) 

 

Vale ressaltar que, segundo Cano, Ferriani e Gomes (2000), mesmo diante de 

dificuldades, o contexto familiar é o mais propício para a realização dos primeiros 

debates sobre sexualidade, levando em conta valores, atitudes, crenças religiosas e 

culturais da família. Uma vez que, a família dando início a discussões relacionadas a 
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este tema, as dificuldades encontras pelo professor no contexto da sala de aula tendem a 

se amenizar.   

Porém, o diálogo sobre sexualidade no contexto familiar ainda é um tabu. 

Devido à dificuldade em lidar com estes assuntos presentes em alguns lares, os pais 

acabam por transferir essa responsabilidade à escola, e por muitas vezes a escola tende a 

devolvê-la aos pais. Esta contínua transferência de responsabilidades, acabam por fazer 

com que o adolescente não obtenha conhecimento sobre o assunto (Freitas & Dias, 

2010). 

 

A sexualidade é o desejo de contato, calor, carinho ou amor. Isso inclui olhar, 

beijar, auto prazer e produção de orgasmo mútuo.  Aspecto central do ser 

humano, que abrange o ato sexual, as identidades, os papéis sociais, a orientação 

sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução, a sexualidade também 

é percebida através dos pensamentos, fantasias, desejos, opiniões, atitudes, 

valores, comportamentos, práticas e nos relacionamentos (Freitas & Dias, 2010, 

p. 352). 

 

Segundo Freitas e Dias (2010), partindo deste pressuposto, é possível reconhecer 

a sexualidade que se manifesta na adolescência como um fenômeno novo para o 

adolescente, uma vez que este começa a descobrir novas sensações, novos desejos. Este 

momento se torna especial na trajetória do sujeito que enfrenta profundas mudanças em 

diversos aspectos e se vê envolvido por um turbilhão de sentimentos e sensações que 

não consegue explicar. O adolescente necessita, portanto de espaço coletivo apropriado 

para revisar suas informações e construir novos esclarecimentos sobre a sexualidade 

humana, redimensionando suas dificuldades e construindo mecanismos de para lidar 

com as exigências que essa nova condição lhe impõe. A ausência de interlocução com 

seus pares e com educadores abertos ao diálogo sem preconceitos poderá contribuir para 

o aprofundamento da vulnerabilidade e ampliação do risco pessoal e social. Há 

momentos que a família não consegue acolher e será num outro grupo que o adolescente 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

12 

 

 

terá condições de compartilhar suas vivências seus conflitos internos, podendo lidar 

com os sentimentos de angústia que marcam este momento do seu ciclo vital. Rena 

alerta para a inevitabilidade da educação sexual e nos convida a pensar sobre a 

qualidade da educação que oferecemos: 

 

Educar-se e educar sexualmente alguém é ao mesmo tempo inevitável e 

indispensável. Portanto, é preciso derrubar os velhos muros da hipocrisia e 

assumir ações educativas sistemáticas, planejadas, responsáveis, conseqüentes, 

lúdicas e descontraídas, que permitam aos adolescentes de ambos os sexos 

entender o que está acontecendo com seu corpo; perceber o que pode mudar na 

própria vida e na vida do outro quando há envolvimento amoroso; avaliar os 

padrões atuais e tentar outros padrões de expressão da masculinidade e da 

feminilidade; assumir responsavelmente o cuidado com a própria saúde e a 

saúde do outro. Enfim, o importante é assegurar-lhes condições para que possam 

fazer suas próprias escolhas no desdobramento do jeito de cada um ser homem 

ou mulher. (Rena, 2001, p.61) 

 

 

5. O vínculo afetivo como forma de superar desafios 

 

Até o presente momento, foi possível visualizar os desafios encontrados na 

relação professor-aluno, ou neste caso estudantes extensionistas-aluno, considerando o 

enfoque nos trabalhos voltados à sexualidade. Diante disto, faz- se necessário que os 

profissionais da educação que assumam esta tarefa complexa de promover discussões 

em torno da sexualidade, pensem em caminhos a serem seguidos por eles, a fim de 

produzir um aprendizado eficaz. No entanto esta não é uma tarefa fácil para o educador, 

pelo fato de muitas vezes não obterem o conhecimento necessário para lidar com a 

temática. 

A partir da experiência vivenciada pelas estudantes extensionistas do projeto 

Fala Sério, torna-se possível visualizar um caminho a ser seguido por profissionais da 
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educação, na qual sua posição é a transmissão do conhecimento e consequentemente a 

produção de um aprendizado por parte do aluno. Este caminho se baseia na construção 

do vínculo afetivo na relação entre o educador e o educando. Mas afinal, o que vem a 

ser a construção de um vínculo afetivo nesta relação? 

Segundo Soares (2008), no contexto escolar as tendências e concepções de 

educação, são contrárias ao desenvolvimento emocional- cognitivo da criança, uma vez 

que as instituições de ensino estão focadas em envolver o professor e o aluno, na 

mediação e apropriação do saber. Em outras palavras, segundo Malagutti e Cavalari 

(2010), a escola muitas vezes ignora o relacionamento entre professor e aluno, 

mantendo sua preocupação relacionada aos conteúdos e técnicas, e deixando de lado a 

organização dos sistemas afetivos- cognitivos do aluno. 

 Porém, vale ressaltar que, ser professor não pressupõe apenas a transmissão do 

saber, mas também consiste em despertar no aluno valores e sentimentos, que 

viabilizem seu desenvolvimento emocional-cognitivo. Sendo assim, a interação 

professor-aluno, ultrapassa os limites profissionais e escolares, passando a ser uma 

relação que envolve sentimentos, e suas marcas permanecem ao longo de toda vida do 

indivíduo (Soares, 2008). 

Segundo Malagutti e Cavalari (2010), o afeto pode ser considerado um 

sentimento decisório na vida do aluno, que contribui para a formação de seu caráter 

moral e ético. Juntamente a isso, é possível afirmar que a capacidade de aprender está 

diretamente ligada à competências sociais, afetivas e comportamentais desenvolvidas 

pelo aluno dentro do contexto escolar. 

 

Nota-se que o fator afetivo é muito importante para o desenvolvimento e a 

construção do conhecimento, pois por meio das relações afetivas o aluno se 

desenvolve, aprende e adquire mais conhecimentos que ajudarão no seu 

desempenho escolar. (Malagutti & Cavalari, 2010, p.2) 
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A experiência vivenciada pelas estudantes extensionistas mostra claramente a 

necessidade de se construir um vínculo, objetivando a melhor realização do trabalho. A 

partir do momento em que as estudantes extensionistas passaram a olhar para Eduardo 

com mais atenção, tiveram a oportunidade de compreendê-lo melhor, o que tornou 

possível fazer com que o aluno se motivasse com as oficinas e se tornasse mais próximo 

delas, possibilitando o diálogo diante de situações consideradas insatisfatórias. 

Ao conceber o vínculo afetivo como uma estratégia de aproximação do aluno e, 

consequentemente, de viabilização do trabalho é necessário pensar na relação professor-

aluno maneira dialética, não refletindo sobre os sujeitos envolvidos nessa interação de 

forma polarizada, nem em um desenvolvimento linear. Porém é preciso pensar em um 

processo dinâmico, em que ambos sujeitos envolvidos se desenvolvem e se 

transformam durante o processo, ensinando e aprendendo simultaneamente 

independente da posição ocupada (Andrade, 2004).  

Para complementar essa visão pode-se recorrer ao ponto de vista de Rodrigues e 

Garms (2006) que acreditam que essa interação determinará se a realidade cotidiana 

será mais cooperativa ou conflituosa. Sendo assim, o professor pode favorecer uma 

relação agradável, a partir do momento em que os alunos expressam sentimentos 

positivos em relação a ele. Isso pode ser conquistado com algumas atitudes agradáveis 

por parte desse primeiro, como bom-humor, respeito, alegria, paciência, podendo 

favorecer a realização do trabalho. Em contrapartida, atitudes como agressividade, mau-

humor, falta de paciência, provocam sentimentos negativos e até mesmo antipatia por 

parte dos alunos, o que pode inviabilizar o processo de interação e a realização das 

atividades propostas (Rodrigues & Garms, 2006).  

Além disso, o modo como o professor exerce a autoridade pode influenciar os 

comportamentos dos alunos e o nível de aprendizagem dos mesmos. Quando o 

professor assume uma posição autocrática, em que impõe todas as tarefas, os alunos 

tendem a sentir apatia e se tornarem agressivos. Caso assuma uma liderança permissiva, 

os alunos sentem muita liberdade, sendo que eles mesmos determinam suas tarefas. Por 

outro lado, a liderança democrática promove um maior envolvimento e interesse da 
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turma, já que os mesmos participam do processo de decisão (Piletti citado por Dantas, 

Santos & Santos, 2006). 

Nesse aspecto, o vínculo pode ajudar a amenizar os conflitos e aumentar a 

cooperação entre professor e aluno. Já que,  

 

quando o professor sabe trabalhar com as relações afetivas e os valores na sala 

de aula, todos podem crescer a partir das experiências vivenciadas. Pois nesse 

ambiente o professor além de ensinar, aprende muito com os seus alunos. Dessa 

maneira, o professor deixa de ser mero instrutor para ser efetivamente um 

educadorNa análise deste autor, para que o afeto e a troca de valores transcorram 

de forma satisfatória na sala de aula, é necessário  que o professor seja acessível 

ao seu aluno, instituindo uma aproximação agradável com ele. Assim o ambiente 

estará propício para o êxito da convivência de forma global. (Piletti citado por 

Dantas, Santos & Santos, 2006, p. 7) 

 

A partir da contraposição teórica com a experiência relatada, uma questão torna-

se pertinente. Porque o trabalho das estudantes extensionistas foi inviabilizado já que, 

como aponta a teoria o vínculo auxilia na manutenção da interação e na participação do 

aluno no processo? 

Em suma, pode-se dizer que o vínculo possui um efeito benéfico, desde que 

possua limites, pois 

 

o afeto não pode ser confundido ou interpretado por outro lado por parte do 

aluno, diante do afeto que lhe é transmitido, não pode ser visto de uma maneira 

que “eu posso fazer tudo”, “ninguém vai me repreender por tais atitudes”. Ele 

deve ser visto acima de tudo como um sentimento de respeito e de valorização 

(Malagutti & Cavalari, 2010). 
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Nesse sentido, quando o vínculo afetivo com o aluno foi se intensificando, foi 

possível perceber que o mesmo passou a entender que poderia fazer tudo e não seria 

repreendido por isso. Assim, pode-se entender que o excesso de vínculo afetivo ou a má 

condução do mesmo, resulta na perda de autoridade do educador ou monitor, sendo 

necessário assim que a relação tenha limites. 

Esse limite pode ser entendido como o equilíbrio entre o racional e o afetivo, ou 

entre a função materna e paterna, ou ainda, entre a aproximação e o afastamento, o 

acolhimento e a imposição da regra.  

Como já explicitado anteriormente, o vínculo afetivo é imprescindível para 

estabelecer uma relação de confiança, empatia e respeito, pois “o relacionamento entre 

professor e aluno deve ser de amizade, de troca, de solidariedade, de respeito mútuo, 

enfim, não se concebe desenvolver qualquer tipo de aprendizagem, em um ambiente 

hostil” (Rangel apud Miranda, 2008). No entanto, “os educadores não podem permitir 

que tais sentimentos interfiram no cumprimento ético de seu dever de professor” 

(Siqueira apud Miranda, 2008, p. 3). 

Partindo deste pressuposto, é possível considerar que na experiência vivenciada 

pelas estudantes extensionistas, o limite estabelecido no relacionamento com o aluno 

favoreceu a compreensão por parte do mesmo de que não podia fazer tudo, voltando sua 

atenção às estudantes extensionistas, enquanto autoridades. O que possibilitou que o 

vínculo afetivo fosse mantido, mas sem deixar de lado os limites, regras e 

responsabilidades do aluno nessa relação e, consequentemente, a realização do trabalho 

proposto pelo projeto Fala Sério. 

 

6. Considerações finais 

 

A partir do exposto, é notável que a realização das oficinas do Projeto Fala 

Sério, é perpassada por diversos desafios. Entre eles manter um bom relacionamento 

com os alunos, já que isso é uma condição necessária para que os objetivos sejam 

alcançados. 
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Nesse sentido, o afeto se mostra como um aspecto essencial para a promoção 

desse relacionamento. Tendo em vista que, contribui para o desenvolvimento moral e 

ético do aluno, além de favorecer no processo de aprendizagem. Além disso, quando 

existe um vínculo entre professor e aluno, o último se mostra mais motivado e 

interessado diante dos trabalhos propostos. 

Em contrapartida, a construção do vínculo deve ser realizada de forma cautelosa, 

pois outros aspectos também são importantes e devem ser preservados, dentre eles a 

figura do professor enquanto autoridade. Caso isso não ocorra, corre-se o risco do 

educador perder essa referência, e o aluno entende que para ele não há restrições, e 

assim, pode fazer tudo. A exemplo disso, tem-se a experiência relatada no presente 

artigo, pois a medida que o vínculo se intensificou, a autoridade foi se perdendo. 

Por fim, ao perceberem os efeitos nocivos dessa aproximação, as estudantes 

extensionistas julgaram necessário impor limites no relacionamento com o aluno, a fim 

de resgatarem a autoridade, sem perder o vínculo, viabilizando assim a realização de um 

trabalho eficaz. Uma vez que é preciso um equilíbrio entre o afeto e a autoridade, pois 

tanto um como o outro em excesso podem prejudicar e inviabilizar o relacionamento 

com o aluno e o alcance dos objetivos. 

Nessa perspectiva, é notável que o investimento na construção no vínculo 

afetivo é uma estratégia eficaz para a obtenção de bons resultados em trabalhos 

extensionistas voltados para a área da educação, com foco na sexualidade, porém, vale 

lembrar que, esta não deve ser a única estratégia utilizada, de modo que seja mantida a 

atenção diante das definições de papéis, e consequentemente às condutas e 

responsabilidades de cada sujeito envolvido nesse processo. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho reflete acerca de possibilidades da inclusão do aluno 

deficiente visual no ensino regular e qual o papel do psicólogo escolar nesse processo. 

O tema é abordado a partir de um levantamento sobre as publicações mais recentes em 

periódicos. É um estudo importante na medida em que muitas leis foram criadas devido 

às necessidades educacionais especiais, principalmente a partir da conquista desse 

espaço através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Apesar dos 

debates, muitos professores e diretores ainda não sabem o que fazer ao receber esses 

alunos na escola. 

A inclusão teve seu marco inicial na década de 1990, quando foram realizadas 

diversas convenções internacionais, dentre elas a Convenção Mundial de Educação Para 

Todos, na Tailândia (1990), e a Declaração de Salamanca, na Espanha (1994). Essas 

convenções, especificamente, estabeleceram que, sob a perspectiva da Educação 

Inclusiva, a sociedade deve se adaptar para receber e manter pessoas deficientes na 

escola, e não o contrário (Costa, 2012).  

Outra evolução na educação inclusiva foi a implementação da nova LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases), a Lei nº 9.394/1996. Ela deu um enfoque maior à educação 

inclusiva das pessoas com deficiência(s) no ensino regular (Costa, 2012). No Brasil o 

Ensino Regular funciona de acordo com o nível escolar e a idade do aluno, e é dividido 

em três etapas: educação infantil e os ensinos fundamental e médio. A primeira etapa é 

dividida em 1º período (4 anos) e 2º período (5 anos). Já o ensino fundamental vai do 1º 

ao 9º ano (dos 6 aos 15 anos). Por fim, o Ensino Médio é dividido em 1º ano (até 18 
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anos), 2º ano (até 19 anos) e 3º ano (até 20 anos) (Brasil, 2011). Por isso, ao se 

mencionar o ensino regular, se faz referência a essa etapa da educação, excluindo-se 

EJA, EAD, educação especial, etc. 

Por fim, enfatiza-se a importância da Lei nº 10.172, de 2001, que aprova o 

“Plano Nacional de Educação (PNE)”, com duração de 10 anos. A expressão 

‘necessidades educativas especiais’, que aparece na lei, faz referência às deficiências 

visuais, físicas, mentais e múltiplas, assim como a distúrbios de conduta e altas 

habilidades (Brasil, 2001a). A meta 9 do PNE enfatiza a criação de material didático 

para deficientes visuais. Mediante o exposto, percebe-se a influência das conferências e 

leis nas décadas de 1990 e 2000 na educação inclusiva. É papel da escola se munir de 

informações e cumprir as leis sancionadas para, então, incluir alunos com deficiência 

visual. 

 

2. Deficiência visual: conceito, causas e prevenção 

 

A deficiência visual é caracterizada como um impedimento absoluto ou a 

redução da capacidade visual advinda de alguma imperfeição no órgão ou sistema 

visual. O impedimento absoluto é conhecido como amaurose ou cegueira absoluta 

(Brasil, 2001d). A pessoa cega apresenta ausência total de visão e até perda da projeção 

de luz. Dessa maneira, sua aprendizagem se dá através da utilização dos outros 4 

sentidos, além da utilização do braille como comunicação escrita. Por sua vez, a redução 

da capacidade visual é denominada baixa visão (ou visão reduzida). O indivíduo com 

baixa visão apresenta condições de indicar a projeção de luz até o grau em que a 

redução da acuidade visual, o que pode limitar seu desempenho.  

Para realizar uma avaliação funcional da visão é necessário considerar o campo 

visual, o uso eficiente da visão e a acuidade visual. O campo visual é caracterizado pela 

amplitude e o alcance do ângulo da visão, enquanto a funcionalidade se refere ao 

potencial visual e depende de suas condições de estimulação. Já a acuidade visual é a 
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função que mede o que se enxerga a determinada distância (Sá, Campos, & Silva, 

2008). Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1,0 a 1,5% da população do 

Brasil deve apresentar taxa de incidência de deficiência visual, na proporção de 80% de 

pessoas com baixa visão e de 20% de pessoas com cegueira absoluta (Brasil, 2006).  

As causas da deficiência visual podem ser divididas entre adquiridas ou 

congênitas. As causas adquiridas ocorrem após o nascimento do indivíduo, e podem 

surgir, também, através de acidentes. Segundo Brasil (2001d) as congênitas podem se 

originar pela exposição do feto ao alcool e às drogas, à radiação e também a partir de 

doenças infecciosas. Algumas delas podem decorrer do despreparo e/ou descuido da 

família da criança, sem vacinas nem realização de pré-natal. Doenças como catarata, 

glaucoma, diabetes, traumas, retinoblastoma, doença macular senil (DMS), atrofia 

óptica, rubéola, sífilis ou toxoplasmose também podem causar deficiência visual. 

Porém, estudos da OMS (Mosquera, 2010) revelam que, em países desenvolvidos, as 

principais causas da cegueira são a hipovitaminase A, o sarampo, a oncocercose (doença 

parasitária crônica) e o tracoma (doença oftálmica altamente contagiosa de origem 

bacteriana). Surpreendentemente, de acordo com Temporini & Kara-José (2004) 80% 

dos casos poderiam ter sido evitados.  

Outras dificuldades mais comuns são os erros de refração (processo de formação 

da imagem na retina), que são a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. Elas podem 

acometer os sujeitos e comprometer seu rendimento escolar. No primeiro caso a 

imagem é focada atrás da retina, o que dificulda que o indivíduo enxergue de perto. O 

aluno portador de hipermetropia possui desinteresse por leitura e TV. Na miopia, 

porém, a imagem é focada antes da retina, o que interfere na visão do sujeito a longa 

distância. Nos alunos com miopia há dificuldade para copiar o que está escrito no 

quadro, além de apresentarem sintomas como piscar constantemente e coçar os olhos. 

São muitas vezes taxados como preguiçosos. Já para o astigmático a imagem sempre 

parece distorcida, já que a córnea não possui a mesma curvatura em todas as direções. 
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As pessoas com astigmatismo sentem dores de cabeça e coceira nos olhos, que também 

lacrimejam (Brasil, 2006).  

Na área educacional é preciso estar atento a essas dificuldades. Perceber esses 

sintomas precocemente pode ajudar a prevenir a cegueira total. De acordo com 

Mosquera (2010) muitas escolas regulares se utilizam da Tabela de Snellen (ou Escala 

Optométrica de Snellen – ver figura 1) para avaliar as limitações visuais de seus alunos 

e realizar os possíveis encaminhamentos.  

 

O avaliador, que poderá ser qualquer profissional da escola, deverá estar certo de 

que a medição será feita em uma sala clara, de que a tabela esteja fixada na 

altura do rosto de quem será avaliado e de que o avaliado compreendeu o que 

precisa fazer [...] Um dos olhos da criança é vendado para que possamos 

investigar as vistas isoladamente (Mosquera, 2010, p. 48). 

 

Essa tabela é fixada na parede, a cinco metros do aluno (ou seis passos de um 

adulto). O processo deve ser rápido, para que as respostas do aluno não sejam 

prejudicadas, e deve-se certificar de que as instruções tenham ficado claras. A partir da 

terceira linha a criança só precisa dar duas respostas por cada linha. Para o autor, os 

alunos que não alcancem a “linha 8” podem ter algum tipo de dificuldade na visão. 

Esses devem ser colocados mais próximos ao quadro na sala de aula, antes mesmo da 

consulta a um oftalmologista. O teste pode ser realizado no início e no final do ano 

letivo, a partir dos quatro anos. Acrescenta-se, também, a importância de conversar com 

os professores e pais para ouvir suas percepções em relação aos alunos. De acordo com 

Brasil (2001b) é função da escola 

 

aplicar testes para triagem ocular de pré-escolares para verificação da acuidade 

visual; encaminhar a criança com urgência ao médico oftalmologista, quando 

necessário; proporcionar orientação quanto à higiene e à prevenção dos 
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problemas oculares; buscar junto aos pais e ou comunidade recursos para o 

melhor atendimento da criança (p. 42).  

 

 

Figura 1. Escala Optométrica de Snellen 

Os educadores também precisam estar atentos a outros sintomas: tonturas, 

náuseas, sensibilidade excessiva à luz (fotofobia) e visão dupla e embaçada. Alunos 

com dificuldades visuais também podem apresentar condutas, como: apertar e esfregar 

os olhos; olhos avermelhados/lacrimejantes; pálpebras inchadas ou avermelhadas; piscar 

excessivamente; franzir da testa, cautela ao andar; tropeços e quedas frequentes; 

                                                             
 (Mosquera, 2010, p. 156). 
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desatenção e falta de interesse; dificuldade para leitura e escrita; fadiga visual e 

aproximação excessiva do objeto visto (Brasil, 2001b). 

Após a discussão do conceito, causas e prevenção da deficiência visual pode-se, 

enfim, explanar os possíveis recursos, estratégias e intervenções utilizáveis no processo 

de inclusão. 

 

3. O processo de inclusão do aluno deficiente visual no ensino regular: 

recursos, estratégias e intervenções 

 

No processo de inclusão do aluno deficiente visual no ensino regular não se deve 

tratar as atitudes do deficiente visual como extraordinárias, nem muito menos 

superprotegê-lo. Tratar a pessoa dessa forma pode inibir seu processo de 

desenvolvimento. 

 

As pessoas cegas ou com visão subnormal são como as outras pessoas, só que 

não enxergam. Trate-as com o mesmo respeito e a mesma consideração devidos 

a todas as pessoas. No convívio social ou profissional, não exclua as pessoas 

com deficiência das atividades normais. Deixe que elas decidam como podem ou 

querem participar. Como todas as pessoas, proporcione-lhes a chance de ter 

sucesso ou falhar (Araújo, 2006, p. 10). 

 

Desse modo, é necessário ver a ‘pessoa como pessoa’, e não olhá-la com pena 

ou como uma heroína. Assim, a verdadeira inclusão promove o desenvolvimento da 

autonomia. Isso, porque “propõe que todos os indivíduos devem interagir em todas as 

situações do cotidiano, de modo a poder decidir, por si mesmos, como agir nas 

diferentes circunstâncias da vida” (Nassar, 2009, p. 114). Para Stainback & Stainback 

(1999) o sucesso da inclusão está em proporcionar o apoio necessário ao aluno no 

ensino regular, assim como realizar adaptações nessa rede, quando necessário.  
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Mediante o exposto, a escola precisa entender sobre o assunto para, então, criar 

estratégias para promover a inclusão e se munir de recursos apropriados para suprir suas 

necessidades de aprendizagem. Assim, percebe-se a importância do educador obter 

conhecimento sobre Orientação e Mobilidade (OM). Isso ajudará no acesso à estrutura 

física e dará mais informação ao guia vidente. 

A orientação depende do uso dos sentidos remanescentes e permite perceber sua 

posição que ocupa no espaço e se relacionar com os objetos ao seu redor, enquanto a 

mobilidade é a capacidade de se deslocar de um local para o outro (Brasil, 2006). Ao 

estudar OM o aluno deficiente visual aprende técnicas que auxiliam o seu 

deslocamento, que podem ser praticadas com ou sem a ajuda de um guia vidente, assim 

como com o auxílio da bengala longa. Não é obrigatório que o guia possua esse 

conhecimento, porém, é importante para ele de fato o guie, e não o atrapalhe mais. 

Recomenda-se, então, que alunos e funcionários aprendam essas técnicas. A depender 

da idade do aluno, o professor mesmo pode precisar ensiná-lo. Porém, todo esse 

cuidado e conhecimento precisam estar conectados com o espaço físico e o mobiliário. 

De nada adiantará o aluno saber se utilizar desses recursos, se o ambiente for permeado 

de obstáculos. E, ainda que o aluno consiga realizar percurso, de certo será um caminho 

árduo e demorado. Dessa forma, é necessário atentar ao espaço físico da escola. No caso 

da baixa visão, superfícies espelhadas podem refletir a claridade, o que pode, 

erroneamente, levar uma pessoa a acreditar que a saída é para o lado contrário. 

Iluminação excessiva também pode provocar acidentes em indivíduos com fotofobia 

(Melo, 1991). Para Sá et al. (2007), qualquer mudança no espaço físico e/ou mobiliário 

no ambiente escolar deve ser avisada. É preciso tornar o ambiente acessível. 

Após apreender o conhecimento sobre a orientação e mobilidade é necessário 

que o educador se aproprie do braille, que é o recurso de leitura e escrita utilizado por 

pessoas cegas. Foi criado em 1825 por Louis Braille (1809 - 1852) aos dezesseis anos, 

que ficou cego aos três anos ao ter o olho perfurado por uma ferramenta na oficina do 

pai. Esse acidente desencadeou uma infecção, que resultou na cegueira dos dois olhos. 
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O Brasil conhece o sistema braille desde 1854, com a inauguração do Instituto 

Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que na época se chamava Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos (Costa, 2009). Porém, somente em 1878 seu método foi reconhecido 

como um sistema padrão para o ensino de cegos.  

O sistema braille leva em conta ortografia, coerência e coesão e é baseado em 64 

símbolos em alto relevo, que resultam da combinação de seis pontos (três pontos à 

direita e três à esquerda) dispostos em duas colunas verticais. Essa configuração 

representa a cela braille. Os símbolos braille representam o alfabeto, números e sinais 

gráficos e sua leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos 

ao mesmo tempo (Brasil, 2001c).  

Para ensinar o braille ao aluno com deficiência visual é necessário, antes, 

estimular sua coordenação motora fina. Além do sistema tátil, o aluno precisará se 

utilizar do sistema háptico, que é a interpretação que se faz com os músculos para 

reconhecer o que se está tocando. Com crianças pode-se utilizar de atividades lúdicas 

sem custos, como: brincar com massinhas; enrolar pedaços de papel; usar elementos da 

natureza (terra, areia); incentivar a concepção de formas e texturas; utilizar materiais 

que possam ser manejados com os dedos indicadores e polegares (Mosquera, 2010). 

Para treinar a força muscular e ter uma mobilidade adequada a criança pode, ainda, 

tampar e destampar frascos, pintar e modelar com as mãos, armar e desarmar quebra-

cabeças, aparafusar e desaparafuzar, rasgar pedaços de papéis, recolher objetos 

pequenos com as pontas dos dedos (Brasil, 2001c).  

Além da estimulação à coordenação motora fina, para perfurar o papel, como na 

escrita braille, o aluno pode usar a punção. Para treinar esse movimento, ele pode furar 

o isopor com um lápis e, assim, iniciar sua compreensão espacial. A punção é utilizada 

na reglete dentro de uma cela braille, e pode ser acompanhada de uma prancha para 

suporte do papel. Para escrever em braille, especificamente no caso da reglete, inverte-

se o lado da cela e perfura-se o papel da direita para a esquerda, enquanto a leitura se dá 

da direita para a esquerda. Para Sá et al. (2007), esse processo tem a desvantagem de ser 
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lento, além de exigir boa coordenação motora e dificultar a correção de erros. Uma 

opção, a depender dos recursos financeiros, é a máquina Perkins para escrita em braille. 

Nela, escrita e leitura são realizadas da esquerda para a direita. É semelhante a uma 

máquina de datilografia, porém com seis teclas referentes aos seis pontos braille, uma 

tecla espaçadora, uma para mudar de linha, e outra para retroceder. Essa máquina 

permite a impressão nas duas faces do papel (Brasil, 2001c). Há, ainda, diferentes tipos 

de impressoras braille, que são mais ágeis em relação à máquina braille, além de 

apresentarem melhor desempenho. 

Os profissionais da escola podem aprender o braille individualmente e/ou por 

meio de cursos. Há, ainda, o Braille Virtual
1
, um curso on-line desenvolvido por 

profissionais da USP. Se o professor aprender o braille, “certamente facilitará e 

enriquecerá o seu trabalho, pois será mais fácil e mais ágil acompanhar a evolução e os 

progressos do aluno sem a necessidade de intermediários, especialmente no que diz 

respeito à leitura e escrita” (Sá et al., 2007, p. 35). 

Portanto, percebe-se a importância do professor aprender o sistema braille, bem 

como outros profissionais da escola. A depender do ano escolar do aluno com 

deficiência visual, o professor terá, ainda, que alfabetizá-lo, e isso se dará através do 

braille.  

Além dos recursos já conhecidos para trabalhar o sistema braille com o aluno 

(punção, reglete, máquina de escrever braille) há, ainda outros recursos possíveis no 

trabalho com o aluno deficiente visual. O soroban (ábaco japonês), por exemplo, é 

utilizado para trabalhar cálculos e operações matemáticas. É possível se utilizar, 

também, de mapas e maquetes. Eles permitem a percepção da riqueza de detalhes, 

porém seu tamanho e/ou altura devem ter medidas proporcionais para não prejudicar a 

percepção global do aluno com deficiência visual. Já o DOSVOX
2
 é um dos recursos 

tecnológicos mais utilizados e foi desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1993. O programa é gratuito, e permite 

                                                             
1 O programa para download está disponível em: http://www.braillevirtual.fe.usp.br/ 
2 O programa para download está disponível em: http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/ 
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ouvir através de voz computadorizada o que é reproduzido no visor ou onde o cursor 

estiver parado (Brasil, 2001c). 

É possível, ainda, confeccionar materiais criativos. Eles devem ser atraentes para 

visão e agradáveis ao tato, para que possam facilitar o interesse tanto de alunos 

deficientes visuais, quanto de alunos videntes. Sá et al. (2007) sugerem vários materiais 

manufaturados feitos com sucatas: celinha braille com emborrachado e botões; grades 

para escrita cursiva (confecionadas com caixas de papelão, emborrachado); 

representações de frações com isopor ou embalagens de pizza; “calendário-mural” 

confeccionado com cartolina e escrita em tinta e braille; livro de texturas; dominó com 

diferentes texturas de tecido; jogo de dama adaptado com velcro, entre outros. Como é 

possível perceber, esses recursos não demandam alto custo financeiro, e sim muita 

criatividade.  

Nos casos de baixa visão, a depender da acuidade visual, o professor poderá se 

utilizar de alguns desses recursos, como, por exemplo, lupas, régua para a escrita 

cursiva, plano inclinado/suporte para leitura. O professor deverá adaptar, quando 

necessário, letras, palavras e textos. Nos materiais impressos isso pode ser feito através 

de ampliação manual, cópias xerox ampliadas ou ampliação no computador. Para 

cartazes podem ser utilizados contrastes, como, amarelo e fundo preto, azul em fundo 

branco, ou cores escuras em fundo luminoso. O uso do contraste também deve ser 

utilizado no quadro: quadro negro com giz branco, quadro branco com pilotos escuros. 

Para ler o quadro o aluno precisa se posicionar próximo a ele, preferencialmente no 

centro. Porém, caso ele enxergue menos com um dos olhos, necessite sentar-se um 

pouco mais para a esquerda ou direita. Outras indicações são: orientar o aluno quanto ao 

espaço físico; evitar obstáculos na classe ou corredores; permitir momentos de 

“descanso ocular”, como “leitura e escrita, alternadas com perguntas orais; atividades na 

lousa e escrita no caderno, com trabalhos em artes” (Brasil, 2001c, p. 79). 

Após a explanação dos recursos e estratégias utilizáveis na inclusão do aluno 

deficiente visual no ensino regular, é necessário saber que na construção do projeto 
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político-pedagógico (PPP) é fundamental possuir essa visão inclusiva. O PPP é a 

“carteira de identidade” da escola: diz respeitos aos valores que cultua e a 

intencionalidade educativa. Ele abrange os componentes e conteúdos do currículo, a 

distribuição de professores, o calendário escolar. Sua elaboração deve ser discutida em 

toda a comunidade escolar e estará sempre em processo de aprimoramento. Sob a 

perspectiva da educação inclusiva as práticas pedagógicas devem ser planejadas 

conforme as necessidades de cada aluno. A partir dessa proposta educativa, é preciso 

pensar nas atividades com antecedência para poder adaptá-las. Uma apresentação de 

vídeo, por exemplo, necessita de uma descrição oral de imagens, assim como esquemas, 

símbolos e diagramas. Os gráficos e ilustrações devem ser representados em relevo, e o 

ensino da língua estrangeira deve priorizar a conversação. Além disso, as aulas de 

educação física podem ser adaptadas com o uso de barras, cordas, bolas com guiso (Sá 

et al. 2007). Há estratégias, também, para trabalhar cores com alunos com cegueira 

absoluta. Para eles as cores podem ser apresentadas  

 

por meio de associações e representações que possibilitem compreender e 

aplicar adequadamente o vocabulário e o conceito de cores na fala, na escrita, no 

contexto da escola e da vida. Assim, as cores podem ser associadas aos 

elementos da natureza, aos aromas, às notas musicais e a outras simbologias 

presentes na experiência dos alunos. (Sá et al., 2007, p. 35) 

 

Para Brasil (2001c) as adaptações curriculares para os alunos com deficiência 

visual necessitam de ajustamentos compatíveis com o desenvolvimento do aluno e 

adequação constante do processo de adaptação para esses alunos. Entretanto, ao realizar 

adaptações curriculares é necessário consultar os parâmetros curriculares nacionais
3
. 

Esse material foi preparado pelo Ministério da Educação e se encontra disponível em 

seu portal. 

                                                             
3 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
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No caso das avaliações, elas podem ter as adaptações realizadas nos recursos 

didáticos, na produção escrita pode-se utilizar do sistema braille, além da possibilidade 

de adequar conteúdos e critérios que considerem a capacidade do aluno e suas 

potencialidades (Mosquera, 2010). Para Nassar (2009) é necessário se apropriar de 

instrumentos de avaliação adequados às individualidades dos alunos. A avaliação não 

deve ser utilizada como único meio de se perceber o rendimento escolar. Além disso, o 

professor deve ter uma formação continuada e baseada na superação do preconceito. 

Faz parte da função social da escola, além de um compromisso ético-político com a 

educação, conduzir o aluno a se tornar um sujeito ativo, pensante, ciente dos seus 

direitos e que saiba conviver entre as pessoas e respeitar as diferenças (Costa, 2000).  

Percebe-se, então, que o professor é um elemento-chave no processo inclusivo. 

  

O papel do professor é fundamental no sentido de prover o meio escolar dessas 

condições e difere das condutas do psicólogo ao solicitar e mediar o exercício 

das funções cognitivas, porque a intervenção pedagógica acontece em um 

contexto interacional de coletividade e tem uma vocação específica, sem fins 

individualizados e terapêuticos (Mantoan, 1998, p. 5). 

 

Como foi possível perceber, o papel do psicólogo difere do papel do professor. 

Ambos são profissionais importantes na escola, porém atuam de maneiras distintas. A 

psicologia busca a construção de um conhecimento científico crítico, e encontra-se 

implicada social e politicamente com a sociedade. Assim, o psicólogo educacional tem 

um compromisso ético-político com a educação. Ele precisa conhecer as dimensões 

éticas e políticas que norteiam o cotidiano escolar. Dentro dessa perspectiva, percebe-se 

a importância do psicólogo escolar conhecer e atuar no projeto político-pedagógico. 

Para o Conselho Federal de Psicologia [CFP] (2013) é função do psicólogo atuar na 

elaboração, avaliação e reformulação do PPP. A partir dos dados relativos à organização 

escolar o psicólogo pode elaborar planos de intervenção: a psicologia escolar tem como 
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proposta garantir um suporte para o desenvolvimento global do estudante (Cassins et 

al., 2007). 

Além disso, é papel do psicólogo promover práticas que levem à desconstrução 

das concepções sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a educação, sobre a exclusão, 

afim de promover uma reflexão recorrente sobre esses aspectos. Dentro dessa 

perspectiva, é papel do psicólogo escolar orientar, intervir e acompanhar casos especiais 

de inclusão (Cassins et al., 2007).  

Além de promover discussões sobre o processo de inclusão no espaço escolar, o 

psicólogo escolar pode criar condições para que o aluno enfrente sua deficiência e 

expanda seus limites, além de desenvolver suas potencialidades. Porém, é preciso estar 

atento às barreiras atitudinais. Essa barreira pode ser camuflada, inclusive, por 

sentimentos ‘aparentemente inofensivos’. Alguns sentimentos podem tentar mascarar 

outros: a rejeição pode não transparecer, se vier mascarada pela tolerância, por exemplo. 

Mediante o exposto, percebe-se que também é necessário no processo de inclusão ouvir 

dos alunos e seus familiares quais os obstáculos enfrentados e suas sugestões de 

melhoria (Carvalho, 2001, 2004, 2005). Dessa forma, há um resgate ativo desses 

sujeitos nesse processo, bem como o psicólogo pode atuar no fortalecimento do elo 

família escola.  

Diante da demanda inclusiva na educação é possível, ainda, ao psicólogo 

educacional, intervir junto a formação de professores: esses profissionais, além de 

necessitarem de um processo de formação continuada, também precisam se utilizar de 

uma prática pedagógica voltada à humanização (CFP, 2013).  

Além do exposto até o momento há, ainda, outras possibilidades de intervenção 

do psicólogo escolar frente à demanda da inclusão escolar:  

 

acompanhamento do aluno de inclusão no contexto escolar; participação na 

articulação de serviços para o atendimento do estudante com deficiência, na 

busca da garantia de atendimentos em outras áreas; mobilização de encontros e 
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participação em reuniões com os profissionais que atendem esse aluno, 

auxiliando assim também a compreensão dos professores acerca das 

necessidades especiais; reflexão e adequação do processo de avaliação 

psicopedagógica; inserção de discussão e possibilidades de atuação nos Projetos 

Políticos Pedagógicos, contribuindo com a construção do plano da escola e 

desenvolvendo programas e outras situações para promover a apropriação do 

conhecimento por todos alunos (CFP, 2013, pp. 60-61). 

 

Enfim, nota-se que o psicólogo tem um papel fundamental na inclusão do aluno 

deficiente visual no ensino regular. Para Rodrigues (2006), se a escola regular quiser 

agir de forma competente em relação a diversidade de todos os seus alunos, ela precisa 

recrutar profissionais especializados, dentre eles o psicólogo. Além disso, precisa dispor 

de materiais e recursos diferenciados. 

Portanto, para promover a inclusão de um aluno é necessário criar mecanismos 

para “que ele se integre educacional, social e emocionalmente com seus colegas e 

professores e com os objetos de conhecimento e da cultura. Tarefa complexa, sem 

dúvida, mas necessária e possível!” (Carvalho, 2005, p. 158). À Psicologia Escolar e 

Educacional cabe realizar práticas de formação e de qualidade para todos, trabalhar para 

a superação dos processos de exclusão, além de promover ações que contribuam para o 

resgate do papel ativo dos membros da comunidade escolar (CFP, 2013; Machado et al., 

2009). 

 

4. Considerações finais 

 

Diante da discussão exposta, percebe-se a importância de estudar acerca das 

questões que envolvam a deficiência visual para incluir esse aluno no ensino regular. 

Ter esse conhecimento pode ajudar a perceber suas causas e diminuir o preconceito, 

além de atentar educadores a possíveis prevenções, em alguns casos. Para Brasil 
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(2001b) é função da escola realizar uma triagem ocular para verificar a acuidade visual 

e realizar encaminhamentos ao oftalmologista. Isso pode ser feito através da Tabela de 

Snellen por qualquer profissional da escola, desde que ele saiba realizar essa avaliação. 

Além disso, os profissionais da escola devem estar atentos a legislação ao 

planejar ações inclusivas dentro da escola. O Ministério da Educação criou os 

parâmetros curriculares nacionais, além de outros documentos, que podem embasar a 

práxis do educador no que tange à temática da inclusão. Infelizmente, sabe-se que boa 

parte das escolas não muda sequer seu planejamento educacional ao receber um aluno 

com deficiência visual. Acrescenta-se também a importância de se utilizar dos materiais 

existentes, além de pesquisar sobre o assunto para ampliar a visão sobre o assunto.  

Portanto, é possível sim incluir o aluno deficiente visual no ensino regular. Para 

isso, é necessário conhecimento sobre o assunto e o planejamento de estratégias. Essa 

inclusão, porém, não depende só de recursos pedagógicos, vai depender, também, de 

toda a comunidade escolar. Por isso, é necessário trabalhar a temática com todos que 

participam do ambiente escolar sobre a superação de estigmas e preconceitos. Nesse 

processo, o psicólogo educacional tem um papel fundamental. 
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1. Introdução 

 

A mediação do professor, nas salas de aula, sofreu e tem sofrido ainda 

importantes modificações a partir da década de 1980, por influência do ideário 

neoliberal e pela adoção de propostas pedagógicas que esvaziam o conhecimento. Como 

não concordamos com tal condição, pautamo-nos na Escola de Lev S. Vigotski (1896-

1934) objetivando compreender o homem em sua totalidade, como produto da história 

da humanidade que se relaciona com a realidade material, a transforma e é transformado 

por ela. Nesta premissa, o que se sustenta é a abordagem histórico-social do psiquismo 

humano, na qual a cultura, então, supera o aparato biológico e a educação é elemento 

primordial neste processo. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discutir sobre a mediação do 

professor, especificamente o professor de Sala de Recursos, inserida em uma sociedade 

caracterizada pelo “recuo da teoria”, expressão utilizada por Moraes (2001). Este recuo 

e/ou abandono da teoria impulsionou e impulsiona o “esvaziamento do trabalho do 

professor”, como analisa Facci (2004) e, consequentemente, o esvaziamento de 

conteúdos científicos do planejamento didático das aulas e a não apropriação e a não 

formação de conceitos científicos. Esses conceitos, a partir dos postulados de Vigotski 

(2000), são considerados elementos indispensáveis à aprendizagem e ao 

desenvolvimento das funções especificamente humanas: as funções psicológicas 

superiores. 
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Dessa forma, em um primeiro momento, discutiremos brevemente sobre a 

educação especial em nosso país no que tange à implementação da sala de recursos, em 

nível nacional e no estado paranaense. A seguir, pontuaremos os pressupostos 

vigotskianos relacionados à aprendizagem e ao desenvolvimento, e à mediação do 

professor, da educação escolar para a apropriação de conhecimentos pelos alunos. A 

partir desta temática, daremos ênfase à defesa da permanência da teoria na prática 

educativa, na função de ensinar, propondo a crítica com historicidade ao esvaziamento 

da mediação em salas de aula, uma vez que ela representa a transmissão de 

conhecimentos elaborados ao longo da história da humanidade e, portanto, só há 

mediação no e do ensino de fato, se há teoria fundamentando o trabalho pedagógico.  

Questionamos uma sociedade neoliberal, da informação, como aponta Duarte 

(2003) que se sobrepõe à sociedade do conhecimento, tornando-se sociedade de ilusões. 

Ilusões referendadas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que se 

transfiguram em tão alarmantes dados da efetiva não aprendizagem da grande maioria 

da população brasileira. 

 

2. Apontamentos acerca da educação especial, da sala de recursos e do 

trabalho do professor nesta modalidade de ensino 

 

Para nossa discussão, neste momento faz-se pertinente trazermos a definição de 

educação especial em nosso país.  

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo 

de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. O atendimento 

educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 
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participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 

alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. (Brasil, 

2007) 

 

Quanto às necessidades educacionais especiais, a Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná estabelece, por meio da Deliberação nº 02/03, aprovada em 

02/06/03, no seu artigo 5°, a definição destas necessidades, na modalidade da Educação 

Básica para alunos com necessidades educacionais especiais, no Sistema de Ensino do 

Estado do Paraná. E também especifica quais as necessidades especiais atendidas na 

educação básica. Assim: 

 

Art. 5°:As necessidades educacionais especiais são definidas pelos problemas de 

aprendizagem apresentados pelo aluno, em caráter temporário ou permanente, 

bem como pelos recursos e apoios que a escola deverá proporcionar, objetivando 

a remoção das barreiras para a aprendizagem. 

Art. 6°: Será ofertado atendimento educacional especializado aos alunos com 

necessidades educacionais especiais decorrentes de: 

I. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

não vinculadas a uma causa orgânica específica ou relacionadas a distúrbios, 

limitações ou deficiências; 

II. Dificuldades de comunicação e sinalização demandando a utilização de outras 

línguas, linguagens e códigos aplicáveis; 

III. Condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou 

psiquiátricos; 
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IV. Superdotação ou altas habilidades, que devido às necessidades e motivações 

específicas requeiram enriquecimento, aprofundamento curricular e aceleração 

para concluir em menor tempo, a escolaridade, conforme normas a serem 

definidas por Resolução da Secretaria de Estado da Educação (Paraná, 2003). 

 

Sobre os serviços e apoios especializados no atendimento às crianças com 

necessidades educacionais especiais, a Deliberação n° 02/03 estabelece em seu artigo13 

(p. 03)a recomendação, dentre outros serviços, do serviço Salas de Recursos. E o Brasil, 

ao fazer a opção pela construção de um sistema educacional inclusivo, de acordo com 

os postulados da Declaração de Salamanca (Espanha, 1994), inicia uma reconfiguração 

das modalidades de atendimento e serviço aos alunos com deficiência e, dentre elas, 

está a sala de recursos. 

Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Brasil, 

2001),é apresentado o conceito desse serviço de apoio à inclusão,pelo qual deve ser 

desenvolvido o atendimento educacional especializado (AEE) na escola, envolvendo 

professores com diferentes funções: 

 

Salas de Recursos: serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor 

especializado,que suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para 

os demais alunos) o atendimento educacional realizado em classes comuns [...]. 

Esse serviço realiza-se em escolas, em local dotado de equipamentos e recursos 

pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos, 

podendo estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais ainda não exista 

esse atendimento. Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, 

para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais semelhantes, 

em horário diferente daquele em que freqüentam a classe comum [...] (Brasil, 

2001, p.50) 
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A oferta da sala de recursos objetiva contribuir para a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais, matriculados em classes comuns. Esta é a posição 

da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. E o Estado do Paraná, 

considerando os preceitos legais que regem a Educação Especial, como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº9394/96 (Brasil, 1996), as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica/Resolução CNE N° 02/01 

(Brasil, 2001),e a Deliberação Nº 02/03– CEE (Paraná, 2003), inicialmente 

regulamentou a oferta da sala de recursos com a Instrução Nº 04/04 (Paraná, 2004) e, 

em seguida, com a Instrução Nº 015/08(Paraná, 2008), ambas da Secretaria de Estado 

da Educação e Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional – 

SEED/DEEIN – PR.  

Porém, no ano de 2011, foipromulgada a Instrução Nº 016/11 (Paraná, 2011), 

que amplia a terminologia desse serviço de apoio para Sala de Recursos Multifuncional 

(SRM) – tipo I, adequando-se às orientações do MEC, contidas no Decreto Federal Nº 

7611, de 17 de novembro de 2011.E, então, é definida como:  

 

Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica é um atendimento 

educacional especializado, de natureza pedagógica que complementa a 

escolarização de alunos que apresentam deficiência intelectual, deficiência física 

neuromotora,transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais 

específicos,matriculados na Rede Pública de Ensino (Paraná, 2011). 

 

A presente Instrução orienta a ação pedagógica da SRM, estabelecendo que: 

 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional –

Tipo I, na Educação Básica,deverá partir dos interesses, necessidades e 

dificuldades de aprendizagem específicas de cada aluno, oferecendo subsídios 

pedagógicos,contribuindo para a aprendizagem dos conteúdos na classe comum 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

6 
 

 

e, utilizando-sea inda, de metodologias e estratégias diferenciadas, objetivando 

o desenvolvimento da autonomia, independência e valorização do aluno 

(Paraná, 2011) (grifos nossos). 

 

Se o trabalho pedagógico desta sala deverá partir dos interesses do aluno e o 

objetivo é o desenvolvimento da autonomia, questionamos o lugar e a função do 

conteúdo científico. 

Sobre a solicitação de autorização de funcionamento da SRM – T I, no subitem 

8.1 da referida instrução, está indicado que o professor, para atuar nesta sala, deverá ser 

“[...] especializado em cursos de pós-graduação em Educação ou licenciatura plena com 

habilitação em Educação Especial ou habilitação em nível médio, na extinta modalidade 

de estudos adicionais e atualmente na modalidade normal” (Paraná, 2011). 

Importante salientar uma mudança significativa no texto da Instrução em vigor, 

em relação à Instrução Nº 04/04 e à Instrução Nº 015/08, da SEED/DEE(Paraná, 2004, 

2008): nos quesitos exigidos do professor para atuação na sala de recursos, a Instrução 

Nº 04/04, no item 5.3,recomendava que, para atuar nesta sala, o professor deveria ter 

experiência profissional de, no mínimo, dois anos nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (grifos nossos). 

Tal recomendação evidenciava o objetivo de garantir – ou tentar garantir – e 

valorizar os conhecimentos e experiências adquiridos pelo professor na prática no 

ensino regular, os quais se configurariam em mais sólida formação pedagógica para sua 

atuação no atendimento educacional especializado. Na atual Instrução (Paraná, 2011) 

esta recomendação não mais faz parte das exigências requeridas para atuar no programa 

de apoio à inclusão. Tal ato é preocupante, pois pode-se deparar, no Ensino Especial, 

com professores que não tiveram nenhuma experiência que fortaleceria o trabalho a ser 

executado. 

Como o trabalho pedagógico especializado, na sala de recursos, deve constituir 

um conjunto de procedimentos específicos, de forma a desenvolver os processos 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

7 
 

 

cognitivo, motor, socioafetivo emocional, necessários para apropriação e produção de 

conhecimentos (Paraná, 2008), fica-nos a dúvida de quais conhecimentos são estes, ou 

apenas informações... 

Vimos quantos requisitos, determinações e orientações foram postos a nível 

federal e estadual pelas instâncias governamentais e o quanto necessitamos 

correlacionar estes preceitos a uma análise mais aprofundada do processo educativo. 

Desta forma, no próximo item, discorreremos sobre a relação aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

3. Pressupostos vigotskianos para a aprendizagem e o desenvolvimento 

 

A apropriação da cultura, por todos os homens, acontece nas relações sociais, 

lugar em que a mediação conduz o homem à aprendizagem e ao desenvolvimento das 

características essencialmente humanas, com o uso dos instrumentos e dos signos. Tais 

características possibilitam a satisfação de suas necessidades, por meio do trabalho e, 

por sua vez, criam outras necessidades, resultando no aperfeiçoamento constante do 

domínio do homem sobre a natureza. Isto indica a diferenciação do homem e do animal, 

ou seja, no homem há o predomínio da cognição sobre o aparato biológico, superando 

as funções psicológicas elementares que o compõem. Elucidamos a cognição como a 

utilização das funções psicológicas superiores – memória mediata, planejamento, 

conduta, atenção voluntária, pensamento conceitual, entre outras funções –, as quais se 

desenvolvem mediante possibilidades oferecidas pelas condições sociais, históricas, 

culturais e educativas.  

Leontiev (1979), importante representante da Psicologia Histórico-Cultural, nos 

afirma que o homem nasce hominizado, mas para se tornar humano ele precisa conviver 

e se apropriar do que os homens já produziram. Nesse sentido, este autor apresenta o 

seguinte postulado: “Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O 

que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

8 
 

 

preciso adquirir o que foi alcançado do decurso do desenvolvimento histórico da 

sociedade humana” (1979, p. 285). (Grifos do autor) 

Em consonância a Duarte (2003), destacamos que esta concepção histórico-

social do processo de conhecimento e do trabalho educativo precisa fundamentar-se na 

análise das especificidades do mundo social perante as características do mundo da 

natureza
1
. Estamos elucidando que os fundamentos de aplicação do pensamento 

vigotskiano à constituição do sujeito é inseparável da educação e afirmando que a 

Psicologia Histórico-Cultural considera a história da natureza orgânica, mas sobretudo a 

evolução da vida para a história social, na qual existe a realidade humana, que é 

histórica e cultural. E neste processo se dá a constituição do sujeito, ou seja, da 

realidade humana.  

Vigotski (2000) considera que à escola cabe o ensino do conhecimento 

científico, que é sistematizado, consciente. Afirma, também, que a apropriação do 

conhecimento provoca o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou seja, 

torna o aluno cada vez mais humanizado. Neste processo, a mediação do professor é 

fundamental, pois possibilitará, conforme propõe Saviani (2003), que o aluno se 

aproprie daquilo que a humanidade já produziu, individualizando esse conhecimento e 

tornando-o parte da sua segunda natureza. 

O autor russo destaca que cabe à escola investir na zona de desenvolvimento 

próximo do aluno, naquilo que ele ainda não consegue realizar sozinho. Vigotski (2000) 

destaca que ensinar a criança o que ela já sabe é perda de tempo, mas ensinar a ela o que 

                                                             
1 Assim, temos que um modelo de conhecimento biologizante, como o modelo interacionista, não é 

coerente com os postulados ontológicos de uma concepção histórico-social dos seres humanos porque, 

nessa concepção, sujeito e objeto de conhecimento são históricos e a relação entre eles também o é. 

Então, para compreender essas especificidades não é possível adotar o modelo biológico da interação 
entre organismo e meio, conforme propõe o Construtivismo. Vale ressaltar que o modelo interacionista é 

adotado no Construtivismo, tendência pedagógica que tem relevante influência na educação. Esta 

concepção de aprendizagem, conforme propõe Facci (2004), não valoriza a historicidade do 

conhecimento de que estamos falando, posto que o importante nela é a “percepção” do aluno sobre a 

realidade imediata, e o conhecimento deve ser “construído” por ele. Se ele deve ser construído, aquilo que 

já existe de acumulado ao longo das gerações fica preterido. 
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está além da sua possibilidade de compreensão, também é trabalho perdido. Essa 

premissa é fundamental quando pensamos em alunos que frequentam a sala de recursos, 

cujos conteúdos pedagógicos, em sua maioria, estão defasados e precisam ser 

apropriados. O professor, neste caso, precisa utilizar recursos mediadores diferenciados 

que possibilitem ao aluno aprender. 

Segundo Sforni (2004), o objeto do conhecimento deve ser tratado de maneira 

que implica e envolve reflexão, análise e generalização, que são processos mentais 

imprescindíveis à apropriação conceitual. Esta autora postula que os conceitos 

cotidianos são apreendidos em situações cuja consciência está voltada para o fenômeno, 

para o contexto, e não especificamente para o conceito presente nele. Já os conceitos 

científicos possuem um grau mais elevado de abstração, posto que não são tão evidentes 

nos fenômenos e contextos. Para que eles sejam apropriados, é fundamental que a 

consciência do aluno – principalmente o aluno de inclusão – seja intencional e 

sistematizadamente dirigida, que ocorra a mediação de conteúdos previamente 

planejados pelo professor. Não ocorrendo isto, o resultado tende a ser a não apropriação 

do conceito, a superficialidade dos fenômenos, a não aprendizagem formal. 

Desse modo, entendamos um pouco mais a hegemonia dos preceitos teóricos 

regentes na sociedade contemporânea, e que “[...] a sociedade do conhecimento é, por si 

mesma, uma ilusão que cumpre uma determinada função ideológica na sociedade 

capitalista contemporânea” (Duarte, 2001, p. 39). Assim: 

 

E qual seria a função ideológica desempenhada pela crença na assim chamada 

sociedade do conhecimento? No meu entender, seria justamente a de enfraquecer 

as críticas radicais ao capitalismo e enfraquecer a luta por uma revolução que 

leve a uma superação radical do capitalismo, gerando a crença de que essa luta 

teria sido superada pela preocupação com outras questões “mais atuais”, tais 

como a questão da ética na política e na vida cotidiana, pela defesa dos direitos 
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do cidadão e do consumidor, pela consciência ecológica, pelo respeito às 

diferenças sexuais, étnicas ou de qualquer outra natureza (Duarte, 2001, p. 39). 

 

Adentremos nesta questão. 

 

4. A mediação do professor: o que lhe cabe mediar hoje? 

 

Como estamos afirmando a historicidade dos fenômenos, as exigências da 

prática social, das relações econômicas e capitalistas de produção permeiam o processo 

educativo e, desse modo, os objetivos do trabalho e função do professor. Assim, este 

período da década de 1980 e, até hoje, retirou da prática educativa, com muita precisão, 

a teoria, o método para ensinar, que acreditamos ser fundamental na formação do 

professor e de alunos em seu processo de escolarização e humanização. Frente a estas 

questões, discutir acerca da mediação do professor em uma sala cunhada como diferente 

(a SRM), inserida em uma sociedade caracterizada pelo “recuo da teoria”, expressão 

utilizada por Moraes (2001), consideramos como inquestionável tarefa. Então, de 

acordo com Moraes (s/d, p.01),  

 

[...] o elevado grau de competitividade ampliou a demanda por conhecimentos e 

informações e, em decorrência, a educação foi eleita estratégica para fazer face à 

velocidade das mudanças. Se o mundo virou pelo avesso, a educação deve 

acompanhá-lo na reviravolta. A escola tradicional, a educação formal, as antigas 

referências educacionais, tornam-se obsoletas. É preciso, agora, elaborar uma 

nova pedagogia, um projeto educativo de outra natureza. O discurso é claro: não 

basta apenas educar, é preciso assegurar o desenvolvimento de “competências” 

(transferable skills), valor agregado a um processo que, todavia, não é o mesmo 

para todos. Para alguns, exige níveis sempre mais altos de aprendizagem, posto 

que certas “competências” repousam no domínio teórico-metodológico que a 
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experiência empírica, por si só, é incapaz de garantir. Para a maioria, porém, 

bastam as “competências” no sentido genérico que o termo adquiriu hoje em dia, 

e que permitem a sobrevivência nas franjas do núcleo duro de um mercado de 

trabalho fragmentário, com exigências cada vez mais sofisticadas e níveis de 

exclusão jamais vistos na história. 

 

Na mesma proporção, o recuo e/ou abandono da teoria impulsionou e 

impulsiona o “esvaziamento do trabalho do professor”, como analisa Facci (2004) e, 

consequentemente, o esvaziamento de conteúdos científicos do planejamento didático 

das aulas, a não apropriação e a não formação de conceitos científicos. São 

características dos tempos pós-modernos
2
. 

No outro pólo, nossa investida, no presente trabalho, é para a luta de descortinar 

a premissa pós-moderna. Pois, vivemos sob o desamparo destes tempos se não nos 

apropriarmos de maior conhecimento científico e se não fizermos a verdadeira análise 

do significado da negação da ciência, da objetividade, do método, da negação do 

professor, do ensino, da história, da aprendizagem dos conteúdos escolares. Negação 

esta que resulta em não humanização do gênero humano: em não desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores que o tornam humano, principalmente pelo trabalho 

educativo.  

E é justamente neste terreno das “inflexões pós-modernas”, na relação entre 

educação e ciência, que trazemos Cavazotti (2010). Ela elege pontualmente para sua 

análise as “teorizações de Tomaz Tadeu da Silva” (p. 40), por se tratar de um autor que 

                                                             
2
Segundo Nagel (2010): “A descrença na possibilidade de transformar, ou de educar, é a expressão da 

consciência ahistórica que vem se agigantando em todos os indivíduos, no Brasil, principalmente, a partir 
do final dos anos de 1980. Essa consciência garante uma incapacidade dos indivíduos de se sentirem e/ou 

de se perceberem no movimento, no processo, no trabalho, na luta, na contradição, ou melhor, nas 

relações, como ponto de partida para suas intelecções, deliberações ou ações” (p. 59-60). O homem pós-

moderno não se vê como passado construído e nem como futuro a realizar, não se reconhece na presente 

prática social. “A geração da pós-modernidade passa a viver sob forças internas direcionadoras ao gozo 

pessoal” (Nagel, s/d, p. 02). 
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traduz e divulga os autores pós-modernos no Brasil e afirma “sua posição de defesa da 

teoria pós-moderna em educação” (Cavazotti, 2010, p. 40). 

A história nos mostra que a Modernidade tinha como baluarte a confiança na 

razão, já a Pós-modernidade cuida minuciosamente para que seja bem aceita e bem vista 

a desconfiança nela. Examinando a educação pós-moderna, Cavazotti (2010) questiona 

o que ela preconiza: “[...] o ecletismo em lugar do rigor científico; enfatiza a pedagogia 

do indivíduo em detrimento do sujeito social; justifica a aniquilação do ensino da 

ciência em benefício da pretensa pluralidade de pontos de vista” (p. 01).Nossa 

inquietação reside, então, na pergunta: para que ciência se, o que a coloca no patamar de 

ciência, não é mais importante? 

A escola deve ser analisada, segundo o materialismo histórico e dialético, 

inserida no movimento da sociedade capitalista e em sua categoria mais geral – a 

organização pedagógica – e no que a constitui como escola – o conhecimento 

sistematizado –, que deveria ocupar lugar principal na sua organização. Outra categoria 

metodológica de análise, conforme pontua Cavazotti (2010), é a dialética, “[...] que 

possibilita apreender as contradições que se operam no processo de desenvolvimento do 

capital, cujo movimento de produção é, ao mesmo tempo, atingido pelas crises de sua 

reprodução” (p. 02). Uma última categoria que norteia a reflexão da autora é a 

historicidade. 

Embasados nestes pilares, acreditamos que o valor e o rigor do conhecimento 

são o alicerce de uma verdadeira prática educativa, bem à contramão dos postulados da 

pós-modernidade. E que a sociedade pós-moderna, a ideologia neoliberal instituem 

efeitos diretos no processo educacional. Saviani (1991, 1994), partindo de uma análise 

crítica da educação, compreende que esta se estabelece a partir das condições histórico-

sociais. Ela é engendrada de acordo com o desenvolvimento material, e no caso da 

sociedade capitalista, ela vem atender aos ditames do capital. Não é, portanto, uma 

escola neutra. É uma escola que vai disseminar a ideologia dominante. No entanto, isso 

não diminui o valor da escola, porque na nossa sociedade ainda é o lugar no qual os 
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filhos da classe trabalhadora podem ter acesso ao conhecimento clássico, ao 

conhecimento que resiste ao tempo, nas diversas ciências. 

Como explica Cavazotti (2010), toda a discussão erigida por Saviani (1994) foi 

ameaçada – e ainda o é – desde a era Collor, a era Fernando Henrique Cardoso, o vigor 

da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, as imposições do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e do Banco Mundial. “À internacionalização da economia 

corresponde a submissão da educação aos ditames do mercado, garantida pelos acordos 

políticos” (Cavazotti, 2010, p. 05). Imbricado a isto temos um conhecimento científico 

que vai se tornando um “saber fazer” (Parâmetros Curriculares Nacionais) e um saber 

não compreender... (grifo nosso). 

A hipótese formulada pela autora Cavazotti (2010) é a de que “[...] a pós-

modernidade é a expressão da crise atual do modo de produção capitalista e, como tal, 

um movimento enraizado na perspectiva da dissolução do pensamento científico” (p. 

06). Dissemina-se a promoção do reducionismo quanto ao conhecimento 

clássico/científico que à escola cabe o papel de transmitir. Por tudo isto, concordamos 

com a defesa que precisamos fazer pela crítica consistente aos pressupostos da 

concepção de educação pós-moderna e aos seus (des) encaminhamentos pedagógicos. 

Pois o “quadro teórico” em que está a literatura pedagógica revela: 

 

A educação brasileira, ao perder os referenciais da ciência marxista, abre as 

portas para abrigar o ecletismo no campo epistemológico e na ciência da 

educação. Nesse caso, o fazer ciência transfigura-se em fazer ideologia. O 

compromisso com a defesa da educação do proletariado e de seu acesso à escola 

pública, como instância da transmissão do conhecimento socialmente produzido, 

enfraquece ao deixar que a presença da dissolução do conhecimento científico 

ocupe espaço, [...] (Cavazotti, 2010, p. 07). 
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Duarte (2000) e Facci (2004), nessa linha de raciocínio, ao fazerem uma crítica 

ao Construtivismo, igualmente nos alertam sobre a pouca valorização dada aos 

conhecimentos científicos, haja vista que a ênfase nesta tendência pedagógica é 

valorizar o aprender a aprender, é centrar o estudo no aluno, na prática, e não na 

apropriação do saber produzido pelos homens. Embora neste momento não tenhamos 

como objetivo nos alongarmos nesta discussão, é importante pontuar como os 

postulados desta tendência tem contribuído para a secundarização do ensino e, 

consequentemente, do trabalho do professor. 

Pensamos que a conjuntura atual é muito cruel e devastadora para os alunos da 

classe trabalhadora, já que dependem, ou estão a mercê, de um ensino guiado por teorias 

que valorizam mais a prática e a experiência do que a transmissão e apropriação do 

conhecimento. Na atualidade, como já afirmamos, há a propagação sedutora do fim (?) 

do conhecimento científico. Desse modo, o resultado deste cenário, em escala cada vez 

mais frequente, se revela no encaminhamento dos alunos para a SRM, no fracasso 

escolar, primorosamente já explicitado por Patto (1990) e, ainda, nos dados estatísticos 

referendados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mostram 

tão alarmantes dados da efetiva não aprendizagem da grande maioria da população 

brasileira. Embora o discurso hegemônico pregue o oposto, em relação às notas 

alcançadas
3
. 

Se uma gama de alunos (com deficiências ou não) não consegue se apropriar, a 

contento, do que é o início do processo de escolarização – a aprendizagem da leitura, da 

escrita e da matemática – o que diremos da função social da escola que está atrelada, 

                                                             
3
Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi 

criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado 

com base no desempenho do estudante em avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e em taxas de aprovação. Assim, para que o Ideb de uma escola ou 

rede cresça, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. O portal Ideb - 

Inep (http://portal.inep.gov.br) informa que o Brasil atingiu as metas estabelecidas em todas as etapas do 

ensino básico – anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e médio. Nos anos iniciais (do primeiro 

ao quinto) o Ideb nacional alcançou a nota 5,0. Ultrapassou a meta para 2011 (de 4,6) e a proposta para 

2013 (4,9). 

 

http://portal.inep.gov.br/
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também, ao compromisso de formar novos cientistas? Função tão grandiosa a da escola: 

transmitir o conhecimento científico “[...] comprometido com o desvendamento da 

realidade e com a transformação das relações sociais, que emperram o desenvolvimento 

da sociedade rumo à instauração da igualdade entre todos os seus membros” (Cavazotti, 

2010, p.7-8).  

Defendemos a ênfase de que só há mediação do professor, do ensino se há 

aprofundamento teórico, seriedade e rigor do método, olhar de criticidade, luta contra o 

pragmatismo. A função da mediação está absolutamente atrelada ao comprometimento 

com a apropriação de conteúdos para que haja uma educação sistematizada, que leve ao 

conhecimento científico. Porque é neste processo, que se dá o movimento de 

desvelamento da realidade, a primorosa contribuição social da educação escolar, 

contrariando o que se postula na pós-modernidade. 

Cavazotti (2010) compreende que há uma crítica às limitações teóricas nas 

análises pós-modernas e uma investigação mais minuciosa sobre a presença do 

pensamento pós-moderno no sistema educacional brasileiro, buscando“[...] indicar os 

fundamentos cujas consequências se verificam na escola básica, especialmente na 

transmissão/apropriação do conhecimento científico junto aos alunos da classe 

trabalhadora, tendo em vista a importância da formação da consciência comprometida 

com a transformação social” (Cavazotti, 2010, p. 38). 

Devemos nos ater às marcas da pós-modernidade no pensamento educacional de 

nosso país. E autores como Saviani (1991), Duarte (2000, 2003), Facci (2004) muito 

nos alicerçam com aprofundamentos teóricos críticos sobre o pensamento pós-moderno 

em educação. Ilustramos que Facci (2004) discorre sobre o trabalho do professor/da 

escola, assinalando o quanto sua função está esvaziada de sentido, de conteúdos, de 

métodos. 

O pensamento pós-moderno defende a negação das metanarrativas, a aparência 

como realidade, a impossibilidade de interpretação científica, a impossibilidade 

educativa de formação da consciência, a redução do processo educacional, a rejeição da 
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objetividade do conhecimento, o relativismo – postulados pós-modernos invalidando a 

ciência.  

Para os autores pós-modernos, “a multirreferencialidade é a categoria atual da 

ciência que confere organização ao conhecimento, em lugar dos fundamentos que 

pontificaram o estatuto da ciência moderna” (Cavazotti, 2010, p. 54). Pensamos que 

destacar a tarefa educativa da mediação de conteúdos escolares nos moldes anti-

hegemônicos é, felizmente, fincar a responsabilidade em solo fértil de educação e 

conhecimento imbuídos de cientificidade. 

Apoiamo-nos no debate que Cavazotti (2010) levanta acerca dos seguintes 

questionamentos: “[...] a educação pós-moderna preconiza o ecletismo em lugar do rigor 

científico; propõe a pedagogia do indivíduo em detrimento do sujeito social; justifica a 

aniquilação da ciência da educação em benefício de uma pretensa pluralidade” (p. 55). 

A premissa pós-moderna de abandonar o princípio da identidade de classe e 

primar por uma identidade cultural e uma diversidade – grifos da autora – é a própria 

negação da luta de classes, em que o antagonismo é extremamente cultuado no seio das 

relações capitalistas. Não é desejável uma nova ordem social.A teoria crítica em 

educação debruça-se com muito empenho sobre a bandeira levantada pelo pensamento 

pós-moderno de construção social do conhecimento (grifos da autora). Cavazotti (2010) 

explica que, nessa perspectiva, a construção social se dá de modo intersubjetivo, na 

relação entre sujeitos isolados, o que basta para ter um caráter de dimensão social. 

Como diria Duarte (1996), a prática pedagógica se apoia em relações intersubjetivas, 

com valores calcados na individualidade, na adaptação dos indivíduos, e não 

considerando as relações de classe que não permitem um acesso igualitário ao 

conhecimento. 

Entendemos que a escola e o professor são imprescindíveis para o 

desenvolvimento psíquico dos alunos. Na perspectiva vigotskiana, segundo Facci 

(2007), a prática pedagógica é uma ação planejada e consciente que influencia 

sobremaneira o desenvolvimento psicológico do aluno. O professor cumpre o papel de 
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mediador entre os conteúdos curriculares e o aluno (grifo nosso), para suscitar-lhe o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. “A capacidade de abstrair, a 

memória lógica, o planejamento, entre outras funções, são adquiridas por meio das 

relações sociais” (Facci, 2007, p. 147). Todavia, relações sociais como postulam Marx 

& Engels
4
 (1984). 

No enquadre pós-moderno há um predomínio da subjetividade no processo de 

conhecimento e, junto a isso, a censura ao caráter objetivo da ciência. Rompe-se com a 

diferença das formas de conhecimento – como a do senso comum e a dos estudos 

humanísticos – colocando-os no mesmo patamar científico. Cavazotti (2010) aponta que 

tal situação jamais existiria nas ciências sociais modernas. Seria, então, “a legitimação 

da irracionalidade” (p. 65) no âmbito das formulações científicas? O desprezo da 

ciência pela própria ciência?Seria, definitivamente, o “recuso da teoria”, conforme 

propõe Moraes (2001)? Seria a sociedade das ilusões, nas palavras de Duarte (2003)? 

 

5. Considerações finais 

 

Destacamos que a educação escolar, segundo os pressupostos da Psicologia 

Histórico-Cultural, formulada por Vigotski (2000), tem um papel insubstituível na 

apropriação, pelo sujeito, do conhecimento cultural e historicamente acumulado. O 

devir do ser humano está intimamente relacionado ao aprendizado, à apropriação do 

legado cultural da humanidade. Seu comportamento e capacidade cognitiva dependerão, 

sobretudo, de sua história educativa que, por sua vez, sempre será produzida de acordo 

com os determinantes do contexto social e da época em que ele se insere. 

                                                             
4
O ponto de partida do marxismo para a compreensão de uma determinada sociedade se orienta com 

relação ao seu movimento (ela não é estática), de maneira que forma uma base material e os homens que 

nela vivem são determinados por ela e a determinam. Conforme observaram Marx & Engels (1984, p. 

43): “[...] a história não é senão a sucessão das diversas gerações, cada uma das quais explora os materiais 

capitais, forças de produção que lhe são legados, e que por isso continua, em circunstâncias, 

completamente mudadas, e por outro lado modifica as velhas circunstâncias”. 
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Como o ensino, o seu objetivo e resultado ocorrem em condições históricas, para 

que os homens se humanizem é fundamental que se saibam constituidores e 

constituintes dessa história; ou seja, sejam sabedores do que vivem, sejam ensinados a 

olhar além do óbvio, “[...]pois pouca atenção dedicamos ao que nos parece óbvio, e a 

obviedade obscurece a nossa razão” (Martins, 2004, p. 54). 

Precisamos, firmemente, fundamentar a discussão acerca desta temática – da 

mediação do professor em salas de aula, em salas de recursos – no materialismo 

histórico e dialético, concebendo o homem como ser prático e social, constituído na 

atividade trabalho. Para, assim, contrapor-nos à concepção de conhecimento/informação 

e de ciência pós-moderna. 

E, quanto às implicações na prática pedagógica do pensamento pós-moderno, 

questionamos qual é o papel da escola diante do conhecimento: é um saber que se 

tornou um saber cotidiano, próximo da realidade do aluno? Para legitimar o não acesso 

a uma condição material de vida mais digna? Portanto, será cabível o imperativo: 

escola, professor, mantenham distância da ciência?! 

Por tudo isso, Cavazotti (2010), Duarte (2000), entre outros, avalizam a crítica 

dos pensadores/educadores brasileiros ao pensamento educacional pós-moderno e, com 

estes autores, defendemos quão relevante é aprofundar os motivos da não concordância 

a esses (des) princípios pedagógicos. Destacamos que se torna necessário denunciar a 

educação escolar marcada pelas diferenças de classe.Porque a educação 

assistemática,entenda-se, destituída de ciência – pregada pela ideologia dominante –, 

afeta direta e negativamente alunos da classe trabalhadora. Visto que para esta 

população a escola é o único lugar que possibilitaria o acesso ao conhecimento 

científico. E à formação daqueles que executam a tarefa social de dominação está 

reservado o mais avançado aparato científico – embora com ressalvas também. 

Não estamos atribuindo à escola a responsabilidade pela transformação da 

ordem social posta. Mas sublinhamos que é proposto e demarcado “[...] que a ciência 

pode explicitar os fundamentos teórico-práticos que produzem a desigualdade social, e a 
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escola, por sua vez, como lugar de produção/transmissão de conhecimento tem papel 

relevante na difusão desses conhecimentos” (Cavazotti, 2010, p. 78). Outra assertiva 

que fortalece este pensamento encontramos em Facci (2004), a qual também afirma, e 

assim acreditamos, que a transformação da consciência dos homens passa pela 

educação. 

Após essa discussão, torna-se essencial dizer que os profissionais da academia, 

discentes e/ou docentes, os professores em geral, e os professores da educação 

especial/salas de recursos tem por urgente e primorosa tarefa/compromisso engendrar 

esforços com sua práxis para que a escola cumpra sua função de socializar os 

conhecimentos científicos. No âmbito da Educação Especial isto ainda se faz mais 

urgente e necessário, para superar visões que entendem que basta socializar os alunos 

desta modalidade de ensino.  

Como colocado anteriormente no documento da Educação Especial (Paraná, 

2011), ter como objetivo o desenvolvimento da autonomia, da independência ou mesmo a 

valorização do aluno como pessoa, é muito pouco quando se trata da instância educativa. O 

professor da sala de recursos, na sua função mediadora, não pode perder de vista o 

trabalho na escola pela humanização dos alunos – no sentido de se apropriarem daquilo 

que a humanidade produziu –, na instrumentalização dos mesmos com conteúdos das 

várias ciências que possibilitarão a eles que compreendam a realidade para além das 

aparências. Desnudar o que está imposto em nível ideológico, ir à contramão do que 

propõe a sociedade pós-moderna não é uma tarefa fácil. É uma empreitada que precisa 

de muitas mãos, de uma coletividade que trabalhe pelo bem comum da sociedade. 

Sabendo da importância do conteúdo da obra vigotskiana, não podemos deixar 

de finalizar nosso trabalho assinalando uma premissa no que se refere à relação entre 

conceitos cotidianos e conceitos científicos. Vygotsky (1995) explicitou acerca do que 

considerava superior, mais desenvolvido, sendo esta uma questão fundamental para os 

educadores,porque diz respeito aos fundamentos da prática educativa: do que ensinar, a 

quem ensinar, quando ensinar, como ensinar e por que ensinar. 
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Portanto, alocando-nos como profissionais da psicologia, da educação, e como 

categoria denominada sujeito social, que se faz na relação com as objetivações humanas 

e com os seres humanizados e a serem humanizados, destacamos que não podemos 

deixar à direção dos ventos a tarefa de guiar o curso da história, mas antes, criarmos 

e/ou recriarmos condições materiais, através do conhecimento posto pela humanidade – 

conhecimento sistemático/científico – para planejar este curso e dominar com vistas a 

superar, quanto possível, os percalços e desajustes do caminho. 
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1. Introdução 

 

A sociedade anseia cada vez mais o sucesso profissional, a competência a qualquer 

custo e a escola também segue esta concepção. Aqueles que não atingem os objetivos da 

instituição podem sofrer com um problema de aprendizagem. Dessa forma, passa a ser 

comum o surgimento de “crianças problema”, “fracassadas”, “disléxicas”, “hiperativas” e 

“agressivas” nas escolas. E a avaliação do psicólogo aparece, muitas vezes, como uma 

forma de legitimar o problema, retirando a responsabilidade da sociedade e depositando no 

indivíduo. Porém, ao conceder este rótulo à criança, não se observa em quais circunstâncias 

ela apresenta tais dificuldades, que tipo de dificuldades existem, como elas aparecem, qual 

a função da escola diante do fracasso, e de que forma a psicologia poderia realmente atuar, 

dentre outros aspectos.  

De acordo com Machado e Souza (1997), um número significativo de crianças com 

problemas de aprendizagem vem sendo encaminhadas aos psicólogos, surge então 

questionamentos a respeito do lugar que o psicólogo vem ocupando nesse espaço, a 

maneira como a escola trabalha com os alunos “problemas” e ainda a atribuição desses 

problemas de não aprendizado e repetência dos alunos a outrem. Como exemplo disso, 

vemos que é muito comum que as crianças consideradas “problemas” sejam provenientes 

de escolas públicas ou ainda de camada pobres da população. Contudo, diversas pesquisas 
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foram realizadas relacionando fracasso escolar e pobreza, questionando a idéia de culpa do 

aluno, destacando a má qualidade do ensino oferecido e a presença, nas práticas escolares, 

de estereótipos e preconceitos existentes a respeito da criança pobre. Devemos

desvencilharmos da ideia da criança carente que não aprende e atuar em bases mais 

realistas. 

Para isso, segundo Collares e Moysés (1996), é preciso contextualizar e historicizar 

a queixa escolar, para tirar-lhe o caráter de fenômeno natural que, por ser esperado, já que é 

natural, não é problematizado nem questionado. Primeiramente o que se deve observar é 

que, enquanto fenômeno é histórico, ou seja, nem sempre existiu e se isto não ocorria deve-

se ao fato de que a maioria da população brasileira não tinha acesso à escola, exatamente os 

membros das classes trabalhadoras, tanto urbanas, quanto rurais. É importante também 

perceber quem fracassa, pois assim começa-se a deixar de fazer uma análise abstrata para 

identificar concretamente quando ocorre e em que circunstâncias a escola apresenta um 

rendimento diferenciado. 

Patto (1996) complementa afirmando que se faz necessário entender o contexto 

histórico no qual a queixa foi produzida. Para a autora, com a consolidação do capitalismo 

industrial no XIX, a burguesia conseguiu a dominação do poder econômico e político. 

Dessa forma, os ideais burgueses foram sendo deixados de lado. O ideal de mundo fraterno 

e livre tornou-se incompatível com o sistema capitalista. No final do século XIX, o cenário 

que se via era de pobres e ricos, cavando-se um abismo social. Justificá-lo tornou-se a 

tarefa das ciências humanas que nascem e se oficializam neste período. 

A década de 30 do século XX marcou um período de modificação das concepções 

sobre a criança que não aprendia na escola: de anormal, ela passou a ser designada como 

criança problema. De acordo com Patto (1996), este período foi marcado pela criação de 

clínicas psicológicas escolares, nas quais as crianças com dificuldades de aprendizagem 

eram diagnosticadas e tratadas. Para ela, apesar dessas clínicas terem sido criadas com 
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intenções mais amplas, se transformaram em fábricas de rótulos destinados a crianças das 

classes menos favorecidas. 

Na década de 1970, segundo Patto (1996), estudos realizados sobre a causa das 

dificuldades de aprendizagem voltam seu enfoque para a participação do sistema escolar no 

baixo rendimento das crianças menos favorecidas. Desenvolve-se, nesta época, um 

movimento visando à melhoria da qualidade de ensino, pois o sistema escolar passa a ser 

valorizado como um porta-voz poderoso na luta do povo pelos seus interesses de classes. 

A década seguinte nos traz o discurso de que a escola estava inadequada à realidade 

dos alunos, uma vez que o próprio currículo já eliminava a chance de aprendizagem das 

camadas menos favorecidas. O currículo privilegiava os conhecimentos da classe 

dominante, pois era planejado com base no pressuposto de que as crianças já dominavam 

certos conteúdos que eram pré-requisitos para a aprendizagem, pois a escola se orientava 

com princípios voltados para a classe média. Já na metade da década de oitenta, as 

pesquisas atribuíam aos professores a responsabilidade pelo fracasso escolar, diminuindo a 

responsabilidade dos alunos. Assim responsabilizar o aluno e sua cultura parecia já não 

fazer sentido (Patto, 1996). 

Neste sentido, Collares e Moysés (1996) expõem que não há como negar que as 

condições materiais, concretas, de vida da maioria das crianças que freqüentam a escola 

pública são de fato extremamente precárias, e se encontram, freqüentemente, num quadro 

de alimentação deficiente, falta de atenção, de carinho e de estímulos em casa, de 

informações, de contatos com a língua escrita, além da necessidade de ajudar, seja 

trabalhando seja tomando conta dos irmãos. Sabe-se também que não contam com auxílio e 

até mesmo espaço apropriado para estudar. Conhecer essa realidade deve ser ponto de 

partida para adequar a prática pedagógica e psicológica às crianças que nela estão inseridas, 

e não como vem sendo feito, usar esse conhecimento como álibi para eximir a escola de seu 

papel na produção da queixa escolar.  

Segundo as mesmas autoras, o modo de conceber o significado da queixa escolar 

está intimamente ligado à concepção de vida e de vida escolar de quem se propõe a analisá-

lo e entendê-lo. Deve-se ter uma concepção que segue o caminho que desnaturaliza o 

fracasso escolar, vendo-o como uma produção a serviço da exclusão e injustiças sociais. A 

escola é uma instituição de nossa sociedade que se baseia em algumas idéias do mundo 
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ocidental como individualismo, constitucionalismo, direitos humanos, igualdade, liberdade, 

democracia, livre-mercado, além da competitividade, do capitalismo etc. Idéias essas que 

esse mundo tenta "universalizar" através da escola. 

Diversos fatores podem influenciar o não aprender. Paín (1985), ao dimensionar 

essa questão, aponta a interferência de aspectos biológicos, cognitivos, emocionais e 

sociais. Como destacam Collares e Moysés (1996), a prática de encaminhar crianças para 

psicólogos se amarra a uma série de práticas paralelas, como psicólogos fazendo avaliações 

diagnósticas, com testes, para encaminhamento, professores entendendo os problemas das 

crianças como algo individual ou familiar, a requisição de um laudo psicológico para a 

criança estar na classe especial.  

Segundo Meira (2011), a escola não cumpre sua função social de socializar o 

conhecimento produzido pela humanidade e acaba produzindo problemas que serão 

tratados como pertencentes à saúde, encaminhando-os aos serviços públicos de saúde, 

saúde mental, assistência social, consultórios e etc. A patologização do aprender traz a ideia 

de que todos podem ter acesso à escola, mas nem todos teriam as condições necessárias 

para se apropriar do saber, em decorrência de problemas individuais. 

Contudo, para Machado (1998), muitos trabalhos psicológicos, desde o surgimento 

da psicologia, têm levantado as causas sobre o funcionamento psíquico, justificando aquilo 

que acontece nas relações, nas instituições, como algo causado apenas devido às 

características individuais dos sujeitos. Na verdade, podemos dizer que essa tem sido a 

função da psicologia: isentar o sistema social, econômico e político, da responsabilidade 

pela produção da desigualdade social, culpabilizando o indivíduo isolado por aquilo que 

acontece a ele. Passou a ser senso-comum pensarmos que as conquistas dependem dos 

esforços individuais de cada um. O sistema capitalista se constitui nesta ideologia, defende 

que as pessoas que fracassam não aproveitaram bem as oportunidades que lhes foram 

dadas. Ora, pensar assim é fortalecer a ilusão de que vivemos condições de possibilidade 

igualitárias. O preço dessa ilusão é a privatização da responsabilidade pública e suas 

conseqüentes doenças contemporâneas no corpo do sujeito. 

É notório, de acordo com Machado (2000), que os alunos e todos nós agimos de 

maneiras diferentes conforme a relação e o contexto. Esse saber é uma contraposição a essa 

concepção que culpabiliza unicamente o sujeito e, poderíamos dizer, está presente no 
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cotidiano escolar. Por isso, tantas vezes, discute-se a possibilidade do aluno de uma certa 

professora vir a freqüentar a classe de uma outra professora com a qual se dá melhor. 

Sabemos que diferentes relações engendram diferentes possibilidades. Sabemos que faz 

diferença um aluno da 1ª série ter tido quatro professoras em um ano letivo, ou pertencer a 

uma classe para os alunos que estão aprendendo menos do que o esperado, ou ser um aluno 

que acabou de chegar de outro Estado deixando toda sua família para trás, ou ter um 

comprometimento físico que interfere em sua maneira de andar, ou ter bons amigos e estar 

feliz na escola. Sabemos, portanto, que essas práticas produzem efeitos diferentes nos 

sujeitos. 

Diferenças, isso segundo Machado (2000), nos dá dicas importantes sobre a 

padronização denunciada em uma das perguntas formuladas pelas professoras, pois, muitos 

relatórios e laudos psicológicos são parecidos. Desconsideram as diferenças, reduzem os 

sujeitos encaminhados a funcionamentos padrões, realizando trabalhos que enquadram o 

sujeito em uma estrutura na qual fica parecendo que o sujeito é determinado apenas por 

questões intrínsecas e familiares. Ao desconsiderar o processo de produção desses sintomas 

revela-se uma concepção de sujeito e de mundo na qual o sujeito é tratado como objeto. É 

comum o efeito de impotência na professora que lê esse tipo de relatório. Muitas nos 

relatam o sacrifício das mães em levarem seus filhos para avaliação psicológica e a 

decepção com um relatório que não dialoga com o dia-a-dia escolar, desconsiderando, 

portanto, o contexto no qual o encaminhamento foi formulado. Esse tipo de avaliação tem 

um efeito enfraquecedor no fazer pedagógico. Quando falamos das diferenças que se 

produzem nas histórias, estamos nos remetendo aos efeitos subjetivos que são produzidos 

nas vivências, nas práticas e nas relações. 

Uma vez que nos é encaminhado um aluno que se sente incapaz, teremos como 

desafio pensar em maneiras de intervir na produção da incapacidade. As professoras de 

nossas escolas nos mostram esse saber quando criam práticas, dinâmicas, tarefas, que 

permitem que seus alunos arrisquem, desejem. Mas, quando falamos de alunos que 

permanecem muito tempo sem aprender, ou com problemas disciplinares ou alunos com 

deficiências, principalmente deficiência mental, intensifica-se a procura de ajuda dos 

profissionais. Acreditamos que esses casos transcendem a relação professor-aluno, isto é, 
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exigem devolvermos ao coletivo aquilo que foi individualizado no corpo da criança 

(Machado, 1998). 

O que se quer ao encaminhar uma criança para avaliação psicológica? Se o que se 

pretende é que um profissional ajude a pensar em hipóteses para a produção dos fenômenos 

psicológicos com o objetivo de criar estratégias de enfrentamento para os problemas do 

cotidiano escolar, então é necessário conhecermos e problematizarmos esse cotidiano 

escolar. O objetivo do trabalho psicológico frente ao encaminhamento, segundo Machado 

(2000), é problematizar o próprio processo de produção do mesmo. Temos percebido que 

as sensações e os saberes das professoras (enquanto coletivo), dos alunos, dos pais e mães 

participam da produção do encaminhamento de maneira enfraquecida. Portanto, quando nos 

é relatado um problema, uma queixa, uma preocupação, nossa função deve ser buscar as 

hipóteses sobre a produção desses problemas no interior da escola. É na escola que o aluno 

estará cerca de metade de seu dia, e aí está a potência desse território para intervirmos 

naquilo que se apresenta. Problemas familiares existem. Mas, nossa função é criar 

dispositivos que movimentem aquilo que se apresenta cristalizado no interior da escola. 

A avaliação psicológica/ psicoeducacional que segue o desígnio da estigmatização, 

desconsiderando o processo em que o indivíduo soluciona problemas durante um teste, 

pouco contribui pedagogicamente, no sentido de auxiliar o aluno que está com dificuldades 

a mudar a rota do fracasso ao sucesso escolar. A avaliação do psicólogo deve servir ao 

proposito de rever a metodologia de ensino a ser adotada, a relação professor-aluno, a 

qualidade do conteúdo ministrado, o sistema de avaliação adotado etc, contribuindo para o 

acesso desse aluno ao mundo dos instrumentos e signos culturais (Eidt, Facci & Tuleski, 

2006). 

A psicologia escolar é uma área desconhecida pelos profissionais de educação, 

sejam eles professores, diretores, “burocratas das delegacias de ensino” ou estudantes de 

psicologia que atuam sob um olhar ultrapassado e restrito no que se refere ao que pode 

ser desenvolvido pelo psicólogo escolar. A expectativa que se tem sobre os serviços que 

um psicólogo pode prestar, volta-se para a psicologia clínica, ou seja, restringe-se ao 

atendimento do aluno problema, na tentativa de diagnosticar e modificar 

comportamentos considerados inadequados.  Sobre isso, Ribeiro e Guzzo, (1987) 

afirmam que:  
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O psicólogo escolar deve ter objetivos mais amplos do que remediar problemas 

individuais. Se o trabalho do psicólogo na escola se restringir ao atendimento do 

aluno-problema, estará não só limitando sua atuação, a qual poderia, se de outra 

forma, atingir um número maior de estudantes, como também estará contribuindo 

diretamente para a manutenção do modelo educacional vigente e que é a origem e a 

causa de muitos dos problemas encontrados nas escolas. (p. 88) 

 

Como características da prática atual do psicólogo escolar, segundo Almeida 

(1992), encontra-se: o abandono do modelo médico de intervenção e a não concentração de 

seu trabalho somente em alunos-problema; adotando progressivamente a forma de 

consultoria e de formação dos vários agentes escolares, familiares e comunitários de 

educação e desenvolvimento; trabalhando conjuntamente com equipes multidisciplinares. 

Esta autora aponta como funções fundamentais do psicólogo escolar: elaborar 

programas educacionais e contribuir para sua confecção; participar da elaboração de 

programas instrucionais; participar das determinações político-educativas na instituição; 

auxiliar no desenvolvimento infantil; atuar como consultor; contribuir para o 

aperfeiçoamento da formação psicológica de docentes, tendo sempre em vista o 

desenvolvimento da personalidade dos educandos. 

Mas esta atuação deve sempre levar em conta a população atendida, suas condições 

sócio-econômicas e, enfim, todas as suas características básicas, para que se possa 

contextualizar o indivíduo. A prática da psicologia escolar é determinada, em parte, pelas 

expectativas que a equipe escolar e pais idealizam sobre o trabalho e comportamento do 

psicólogo e, em parte, por fatores sociais, políticos, econômicos e educacionais, nas 

concepções de Ribeiro e Guzzo (1987). 

             Prestar serviços na área escolar, para as mesmas autoras, implica em 

objetividade e flexibilidade, já que o objetivo final é o atendimento das necessidades e 

dificuldades do ambiente escolar. Sua atuação atingirá alunos, pais de alunos, diretores e 

também a funcionários, através de avaliação, diagnóstico, encaminhamento e orientação 

psicológica, buscando sempre o desenvolvimento integral dos indivíduos atendidos. 
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A queixa escolar é uma dura realidade com a qual convivemos há muitas décadas, 

porém, como pontua Patto (1996), é um mito, muito bem engendrado, o fato de não 

conseguirmos dar conta dela. É necessário que desmistifiquemos a queixa escolar, e que 

tenhamos clareza dos fatores que as determinam e as articulam. Visto que alguns caminhos 

nos conduziriam, por vezes, a relativizar e até mesmo a inverter muitas das formas de se 

compreender este fracasso, dentre as quais poderíamos exemplificar a atual caracterização 

do fracasso escolar como "problemas de aprendizagem" e que deveria, nesta perspectiva, se 

configurar também e talvez, principalmente, como "problemas de ensinagem", que não se 

produzem exclusivamente dentro da sala de aula.  

Ressaltamos aqui a realidade de que o atual discurso das professoras, diretores e 

especialistas também caminham para outras manifestações ou facetas do diagnosticar ou 

“rotular”. Aumentando a cada dia o numero de crianças avaliadas por psicólogos. É a 

"psicologização" do fracasso que encaminha rapidamente estas crianças a outros serviços 

ligados ou não à área da saúde, como é o caso da fonoaudiologia, da neurologia, da 

psicoterapia e, mais recentemente, da psicopedagogia, entre outros. O que mostra a 

tendência capitalista de individualizar as causas no corpo “do aluno”, “do professor”, “da 

família”, tem relação com o enfraquecimento do coletivo (Patto, 1996). 

Segundo Machado e Souza (1997), a atuação do psicólogo deve voltar-se para a 

escuta da versão dos personagens envolvidos, sobre o processo de escolarização em que 

estão inseridos, buscando refletir com eles os aspectos que estariam produzindo a queixa 

escolar. Esta reflexão compreende, portanto, discussões sobre a política educacional e a 

história falada no processo de escolarização, que envolve o histórico escolar do aluno, a 

relação professor–aluno, a relação pais–aluno e a relação escola–pais, além de aspectos 

referentes ao funcionamento institucional escolar.  

O psicólogo deve ter muito cuidado ao utilizar diagnósticos ou testes, visto que se é 

muito falado de conhecimento científico pelo que se chama de senso comum, no qual em 

nome de uma ciência supostamente neutra e imparcial, sob o encanto dos números, 

pretende-se justificar qualquer idéia, como se fosse expressão de uma verdade 

incontestável. O uso dos testes, ainda, faz com que se estigmatize a criança e a torne 

“prisioneira”, para o resto de sua vida escolar, de uma classe especial. Ao contrário disso, 

segundo Machado (2000), o profissional de psicologia deve fazer uma intersecção entre a 
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realidade escolar, a criança, a família, tentando suprimir a idéia de carência cultural, pelos 

lugares por onde ele atua. Incluindo nessa discussão, aqueles que têm sido reiteradamente 

excluídos dos espaços de reflexão: pais, mães e alunos. Criando estratégias e 

sistematizando ações, encontros e funções, que possibilitem projetos nos quais a presença 

de crianças com comprometimentos ou com necessidades educacionais especiais seja um 

benefício para todos. Dessa forma, talvez poderemos contribuir para que a queixa escolar 

não seja considerado uma realidade e nem exista como produção. 

Com isso, pensamos que a avaliação psicológica/ psicoeducacional deve contribuir 

para reverter o caminho do fracasso escolar, através de uma análise ampliada observando-

se todos os processos envolvidos, funcionando como um auxílio à escola, ao professor e ao 

aluno principalmente e não somente cumprir a função de legitimar o problema como sendo 

do indivíduo (Eidt, Facci & Tuleski, 2006). 
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1.  Introdução 

 

Nosso trabalho trata da relação entre a situação social de desenvolvimento e  as 

neoformações da consciência, em particular, da relação entre a atividade escolar e o 

desenvolvimento do pensamento conceitual. Estes conceitos, formulados por Vigotski 

(2006), ajudam a compreender as relações entre o modo de vida da criança, o seu 

entorno social e as novas estruturas da personalidade. 

Utilizamos estes conceitos num estudo diagnóstico de alunos do nono ano do 

ciclo fundamental, no segundo semestre de 2012, em escolas do município de Moju, 

Estado do Pará.  

Os resultados desta pesquisa demonstraram as relações entre o ensino-

aprendizagem de conceitos científicos e os enlaces intelectuais que surgem nesta prática 

sócio-escolar (Luria, 1987; Vigotski, 2001). 

Outrossim, justificamos este trabalho por ser, o ensino dos conceitos científicos, 

o  meio pelo qual se desenvolvem operações lógico-abstratas, sobre o mundo físico-

social (Davídov, 1987; Vigotski, 2001). 
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Um prejuízo no processo de escolarização acarreta outro equivalente no 

desenvolvimento cultural, em crianças e adolescentes da classe trabalhadora - para 

quem a escola pública é, muitas vezes, a única via para assimilar o conhecimento 

sistematizado. 

A partir de dados governamentais, 98,2% dos brasileiros, em idade escolar de 7
 
a 

14 anos, estão matriculados em escolas. É uma taxa muito importante, quase universal 

(Freitas, 2004). 

  Porém, segundo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística [IBGE]  a taxa de 

abandono escolar por adolescentes, de 15 a 17 anos, cresceu de 2009 a 2011,  16,3% - 

de 1.479.000 para 1.722.000 (www.ibge.gov.br). 

 A média nacional do Ensino Básico dos exames do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica e Ministério da Educação [IDEB/MEC], segundo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais [INEP], foi de 4,7, para os anos iniciais 

e, para os anos finais, de 3,9; para o Ensino Médio, foi de 3,4 (www.inep.gov.br). 

Os índices governamentais demonstram uma combinação de alta taxa de 

matrículas no ciclo fundamental, evasão no ciclo médio e má qualidade de ensino em 

toda educação básica (Freitas, 2004). 

Em nosso trabalho, deparamo-nos com as diferentes formas de pensamentos: as 

relações figurado-emocionais, as relações diretas concreto-figuradas e as relações 

lógico-complexas (Luria, 1987, 1994; Vigotski, 2001) 

Nos dados coletados, predominaram as respostas apoiadas em pensamentos 

concreto-figurados ou por complexos (apoiados no aparente e no senso-comum), 

próprias dos conceitos cotidianos. Já as resposta apoiadas em pensamentos lógico-

complexos (conceituais, teóricos), característicos dos conceitos científicos, foram 

minoria. Logo, há uma discrepância entre a situação social e o desenvolvimento de 

neoformações da consciência, para a maioria dos alunos pesquisados (Luria, 1987; 

Vigotski, 2001; Vygotski, 2006). 

Verificamos que maioria dos alunos, ao lidar com problemas simples de lógica, 

utiliza os mesmos padrões de pensamento do senso-comum (Luria, 1987, 1994). 

Em nosso trabalho, não partimos das condições macroestruturais, mas do ensino-

aprendizagem dos conceitos científicos. Ou seja, colocamos a escola pública na lâmina, 

ao realizarmos a análise microscópica da relação entre atividade escolar e neoformações 

nestes alunos, às portas  do ensino médio.  

http://www.ibge.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
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Nossas conclusões não foram animadoras. Mas esperamos contribuir, com nossa 

elaboração, com uma melhor compreensão sobre as expectativas e as necessidades dos 

jovens que frequentam a educação pública.  

 

2. Referencial Teórico 

 

As  funções psicológicas especificamente humanas originam-se nas atividades 

sociais. A origem da atividade conscientes, ou seja, das funções superiores (linguagem, 

pensamento lógico, memória lógica, percepção categorizada, atenção orientada e 

vontade) não está no organismo ou na alma, mas nas relações sociais e no processo 

histórico, em especial no trabalho (Bozhóvich, 1987; Luria, 1991; Vigotski, 2000a; 

Vygotski, 2000b). 

Do trabalho, originam-se as formas de transformação e de domínio da natureza e 

sobre a própria conduta; logo, “o trabalho, por si mesmo, criou o próprio homem” 

(Engels, 1979, p. 215). E, do trabalho, surgem as ferramentas, o intercâmbio social e a 

linguagem (Engels, 1979). A partir da linguagem e as atividades coletivas, realizou-se 

“a transição da história natural dos animais à história social dos homens” (Luria, 1991, 

p. 75). 

A relação da criança com o seu meio circundante é, desde sempre, social, porque 

em todas as circunstâncias da vida da criança, diz Vygotski (2006), “está presente de 

maneira visível ou invisível outra pessoa”
1
 (p. 285). 

A humanização da criança decorre do cruzamento da história social com a 

individual. Isto significa que as funções superiores são produto “do desenvolvimento 

histórico da conduta, e contam também ao nível ontogenético com uma história social 

específica”
2
 (Vygotski & Luria, 2007, p. 50).  

O período pré-verbal, porém, caracteriza-se pelo predomínio das funções 

psicológicas elementares, de origem biológica, como a ação, a atenção e a percepção 

imediatas e a memória eidética (precisa e sensorial). A estrutura das funções 

elementares é direta, segundo modelo “S-R”, resultado da reação imediata do organismo 

aos estímulos ambientais, cuja função é adaptar o indivíduo às situações externas 

(Vygotski & Luria, 2007). 

                                                        
1 Original: (…) se halla presente de manera visible o invisible otra persona. 
2 Original: (…) del desarrollo histórico de la conduta, y cuentan también a nível ontogenético con una  historia social específica.  
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O período pré-verbal concentra três fases do desenvolvimento: a dos instintos, a 

dos comportamentos condicionados e a do uso de instrumentos - a  última delas, 

designada inteligência prática (Vygotski & Luria, 1996) ou operações objeto-

instrumentais (Elkonin, 2012). 

 Portanto, o aspecto mais essencial da inteligência prática é a relação direta com 

o objeto da atividade, como explica Vigotski (2008):  

Como, psicologicamente, a situação sempre é dada por meio da percepção que, 

por sua vez, não está separada da atividade afetiva e motora, então, fica claro 

que, tendo esta estrutura de consciência, a criança não poderia agir de forma 

diferente a não ser ligada à situação ou ao campo em que se encontra  (p. 29-30). 

Como vimos, a criança age somente a partir da situação imediata onde se 

encontra e ela interage com os objetos como se estes não estivessem em relação com as 

pessoas de seu contexto social. Esta situação foi chamada de fetichismo objetal, quando 

“a criança parece não notar o adulto, que está escondido pelo objeto e suas 

propriedades” (Elkonin, 2012, p. 163).  

Algumas ações, porém,  generalizam-se, como deslocar uma bola com uma vara, 

o uso da mamadeira ou o subir escada, porque, diferentemente dos animais, as ações 

que se esperam das crianças, já estão programadas nos objetos que se lhes oferecem os 

adultos. Assim, a criança compara suas ações às dos adultos e cria formas de 

cooperação social com eles. Este período está na origem da fala e de outras operações, 

como a brincadeira de papéis, a escrita, a leitura e o cálculo (Elkonin, 2009, 2012; 

Vygotski & Luria, 2007).  

O uso de instrumentos, para solução de problemas práticos sem uso da fala, está 

presente tanto em animais como em crianças. Por isso, o uso de instrumentos é 

considerado o auge do desenvolvimento animal e o ponto de partida do 

desenvolvimento cultural da criança e, assim, constitui-se no elo entre o comportamento 

animal e o comportamento humano (Köller, 1927; Vygotsky & Luria, 1996; Vygotski & 

Luria, 2007).  

O período de desenvolvimento seguinte, o das funções psíquicas superiores, 

caracteriza-se pela mediação dos signos que, progressivamente, diferenciam-se e se 

separam dos estímulos ambientais. Posteriormente, os signos são interiorizados pela 

criança, quando lhe proporcionam o controle sobre sua conduta. Este processo é produto 

histórico-social, cuja raiz está no desenvolvimento “de um sistema mais amplo de 
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vínculos e relações sociais, de formas coletivas de conduta e de cooperação social”
3
 

(Vygotski & Luria, 2007, p. 51).  

As funções superiores não resultam do aperfeiçoamento das funções 

elementares, mas, sim, de sua transformação qualitativa, a partir do uso dos signos. Os 

signos vão reequipar o desenvolvimento da  criança com habilidades específicas do 

comportamento humano (Vygotsky & Luria, 1996, p.177). Destas novas habilidades, as 

mais importantes são a conduta mediada e autorregulada, devido à ação reversa dos 

signos. Via signos, o indivíduo passa a ter o domínio prévio da própria conduta, 

estendendo-a para além do imediato, tornando-a histórica (Vygotski, 2000b; Vygotski 

& Luria, 2007).  

Com os signos, a fusão entre o estímulo do ambiente e a reação do organismo 

desaparece e surge, entre estes, “um novo membro intermediário e toda a operação se 

constitui num ato mediado” 
4
 (Vygotski, 2000b, p. 122). Logo, a conduta de estrutura 

elementar forma-se a partir da relação direta com o estímulo-objeto, não obstante, a 

conduta mediada é formada pelos dois polos: os estímulos-objetos e os estímulos-

signos. Por isso, sua característica mais importante, a autorregulação, surge porque “é o 

homem quem modifica a estrutura natural e submete a seu poder os processos de sua 

própria conduta com ajuda dos signos” 
5
 (Vygotski, 2000b, pp. 124-125). 

Com ferramentas e signos o ser humano dominou a natureza e a si mesmo. Neste 

sentido, a lei do comportamento é a lei de estímulo-resposta, portanto, para 

autorregular-se, deve-se controlar um estímulo correlato mediado. Assim, o 

autocontrole  emerge “por meio certos estímulos auxiliares” 
6
 (Vygotski, 2000b, pp. 

125-126), isto é, pelos signos.  

Sendo assim, as funções psíquicas superiores aparecem duas vezes no 

desenvolvimento: como função da conduta coletiva e, depois, da conduta individual. 

Portanto,  o vetor do desenvolvimento parte do social para o individual, como funções 

psicossociais, o que faz da personalidade uma síntese individual do que, antes, fora 

social: o homo duplex, resultado  da inserção do indivíduo  nos episódios da vida social, 

como afirma Vigotski (2000a): “Por trás de todas as funções superiores e suas relações 

                                                        
3 Original: (…) de un sistema más amplio de vínculos y relaciones sociales, de formas  colectivas de conducta y de co-operación 

social. 
4 Original: (...) un nuevo membro intermédio y toda la operación  se constituye en un acto mediado.  
5 Original: (…) es el  hombre quien modifica la estrutura natural y supedita a su poder los processos de su própria conducta con 

ayuda de los signos. 
6 Original: (…) a través de ciertos estímulos auxiliares. 
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estão relações geneticamente sociais, relações reais entre as pessoas. Homo duplex” 

(p.26). 

Por esta razão, mesmo após a transformação dos processos sociais em 

psicológicos, estes ainda continuam, argumenta Vigotski (2000a), “quasi-sociais” 

(p.27). A partir desta formulação, Vigotski (2000a) propõe a lei geral do 

desenvolvimento cultural, segundo a qual as funções do desenvolvimento cultural 

surgem duas vezes: primeiro no social e depois no psíquico: “a princípio entre os 

homens como categoria interpsíquica e logo no interior da criança como categoria 

intrapsíquica” 
7
 (p. 150).  

A fala é o paradigma para o desenvolvimento das funções superiores e, como 

prognostica a lei geral, ela passa por três estágios, do social ao individual: a fala 

externa, de função comunicativa; a fala egocêntrica, de função orientadora a partir do 

externo; e o pensamento, de função orientadora a partir do interno (Leontiev, 1991; 

Luria, 1987, 1991; Vigotski, 2001; Vygotski 2006; Vygotski & Luria, 2007).      

Outras atividades, como a  leitura, a escrita, o desenho e o cálculo também são, 

num primeiro momento,  matrizes culturais, tornando-se, depois, ferramentas simbólicas 

(Vygotski & Luria, 2007). 

Resumindo: a constituição do humano ocorre na passagem da conduta natural 

(não mediada) para a conduta social (mediada semioticamente) e, por esta via, surge a 

conduta autorregulada. 

A partir da tese da gênese social da mente, Vygotski (2006) formulou os 

conceitos de situação social de desenvolvimento e de neoformações da personalidade.  

A situação social de desenvolvimento é a relação única e irrepetível entre a 

criança e seu contexto social, que reestrutura seu modo de vida, sua personalidade e 

origina as neoformações. Isto atualiza a afirmação de que “minha consciência é a minha 

relação com o que me cerca” (Marx & Engels, 2001, p. 110).  

A estrutura da consciência é a combinação complexa da situação social de 

desenvolvimento com as neoformações As primeiras surgem no início de cada período e 

as últimas, ao seu final (Vygotski, 2006). 

 As atividades integrais, como a brincadeira, o estudo, as atividades grupais e o 

trabalho, contribuem, como vimos, para o surgimento das funções psicológicas 

superiores. Estas, por sua vez, orientam a trajetória da personalidade, por meio de 

                                                        
7 Original: (…) al principio entre los hombres como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño como categoría 

intrapsíquica 
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estruturas designadas de novoobrazovanie (новообразование), ou seja, neoformação 

(Vygotski, 2006). Logo, a situação social de desenvolvimento origina as funções 

superiores que, uma vez interiorizadas, “se convertem em neoformações estáveis”
8
 

(Bozhóvich, 1987, p. 250).  

 Logo, o termo russo, novoobrazovanie,  (neoplasma, nova contextura, novo 

tecido), representam a combinação dos vários aspectos psicossociais, de base afetiva e 

cognitiva,  conscientes ou não, que orientam o desenvolvimento do indivíduo 

(Bozhóvich, 1987) 

 Acreditamos que a atividade de estudo sistematizado desencadeia neoformações, 

como o pensamento conceitual (ou teórico) em crianças e adolescentes na escolaridade 

primária; já o pensamento teórico conceitual torna-se base para outra neoformação, 

típica da adolescência e da escolaridade média. Esta neoformação vem a ser “o domínio, 

por parte dos alunos, dos procedimentos e meios para a aquisição autônoma de 

conhecimentos”
9
 (Davídov, 1987, p. 187).  

 Portanto, a neoformação central na escolaridade primária é  o pensamento 

conceitual ou teórico e, na escolaridade média, o caráter voluntário da atividade 

intelectual (Davídov, 1987). Isto é possível, porque os conceitos científicos levam os 

alunos à tomar consciência de seus próprios processos psicológicos, pois, como afirma 

Vigotski (2001), “a tomada de consciência passa pelos portões dos conceitos 

científicos” (p. 290). 

 No entanto, para alçar neoformações como o pensamento conceitual e o auto-

planejamento, a consciência passou por vários períodos de desenvolvimento 

representados no desenvolvimento da fala e o do pensamento. Toda palavra, portanto, 

generaliza e é um meio para formar conceitos, o que possibilita se compreender o 

mundo para além da percepção (Luria, 1987, 1994; Luria & Yudovich, 1987; Vigotski, 

1999, 2001; Vygotski, 2006).  

 No início do desenvolvimento da criança,  o signo se funde aos estímulos. Este 

processo inicial, visto como objeto-estímulo, integra a história natural do signo. Depois 

de emancipar-se das coisas, o signo-mediação passa a controlar a conduta do exterior e, 

no período superior do desenvolvimento cultural, do interior do indivíduo (Vigotski, 

1999, 2001; Vygotski, 2006; Vygotski & Luria, 2007). 

 A consciência se desenvolve, quando transita de significados concretos, como 

                                                        
8 Original: (...) se convierten en neoformaciones estables. 
9 Original (…) el domínio, por parte de los alunos, de los procedimentos y médios para la adquisición autónoma de conocimientos  
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castanheira ou mesa, para categorias abstratas, como vegetal ou imperialismo (Luria, 

1994; Vigotski, 2001). Logo, vegetal e imperialismo têm mais concretude, por terem 

mais ligações ocultas só reveladas pelos conceitos, ou seja, pelo “concreto pensado” 

(Marx, 1978); e a palavra deixa de representar  tão-somente o objeto imediato para 

revelar conexões mediadas da realidade (Luria, 1987, 1994; Vigotski, 2001).  

 Na ontogênese, há três grandes períodos do desenvolvimento do significado e, 

em cada um, há uma estrutura diferente de pensamentos, produtos da história e da 

estrutura semântica e sistêmica da consciência (Luria, 1987; Vigotski, 2001) 

 A primeira etapa da evolução dos conceitos é a dos amontoados sincréticos ou 

figurado-emocional. Nela, o pensamento  se distingue pelas impressões indiferenciadas 

e subjetivas da criança sobre o objeto. Pode variar desde amontoados sem nexo de 

objetos à atribuição de um significado instável a um agrupamento de objetos. Na etapa 

dos complexos ou figurado-concreto, a criança torna-se capaz de atribuir, de forma 

estável, um nome para cada objeto, mas apoiada no aparente e em situações práticas. A 

terceira etapa, a dos conceitos ou relações lógicas, o sujeito atribui um nome ou 

significado a um objeto, como no sincretismo. Mas o faz a partir de um traço 

característico abstraído do objeto e generalizado a outras situações (Luria, 1987 e 1991; 

Vigotski, 2001). 

 No desenvolvimento cultural da criança, distingue-se dois tipos de conceitos: os 

cotidianos e os científicos Os conceitos cotidianos (casa, mesa, pão) são concretos, 

assistemáticos, não generalizáveis e apropriados na experiência prática. O pensamento 

por complexo, correlato ao conceito cotidiano, discerne apenas os atributos externos dos 

objetos. Por isso, embora a criança conheça o conteúdo dos conceitos, em geral, não 

consegue enunciá-los (Luria, 1987; Vigotski, 2001). 

 Já o conceito científico (mamífero, imperialismo, matéria) é teórico, 

sistematizado, generalizável, consciente e apreendidos via escolaridade. Os enlaces 

mentais destes são os pensamentos por conceitos que, por sua vez, possibilitam a 

tomada de consciência das regras sociais e, notadamente,  sobre si mesmo (Luria, 1987, 

1990; Vigotski, 2001; Vygotski, 2006).  

 Como vimos, o papel da escolaridade primária é a apropriação dos conceitos 

científicos e o desenvolvimento do pensamento lógico-abstrato. Este, por sua vez, na 

escolaridade média, será a base para o controle voluntário da atividade de estudo 

(Davídov, 1987; Vigotski, 2001).  

 No entanto, é possível surgir uma discrepância entre a situação social de 
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desenvolvimento e as neoformações, quando milhares de jovens, mesmo em contato 

com a escola, estacionam no pensamento por complexo, não chegam ao pensamento 

lógico-abstrato nem à auto-organização do estudo.   

 Nestas condições, fracassa a escola em promover o desenvolvimento cultural de 

jovens. A base material do fracasso escolar é econômica e suas consequências sociais 

são o fracasso brando (o alento da escola sem aprendizado) no nível fundamental, e a 

repetência e a evasão em massa no nível médio de escolaridade (Freitas, 2004).  

 

3. Metodologia 

 

 Aqui, trataremos dos procedimentos metodológicos usados neste trabalho sobre 

desenvolvimento de conceitos. Fenômenos culturais específicos, como a formação de 

conceitos, exigem métodos de estudo específicos. No caso, a formação de conceitos 

foge à percepção direta. Logo, só podem ser abordados indiretamente e com mínima 

demonstração material (Vygotski, 2006). Por isso, partimos de seu vestígio “que se 

reconstrói ou se desvela graças à investigação e ao estudo, à análise e interpretação de 

seus fragmentos ou restos” 
10

 (Vygotski, 2006, p. 64). 

 Com o método dialético, podemos compreender a subjetividade que se  objetiva 

na ação do ser  humano no meio social e este, como tudo que o constitui, torna-se 

subjetivo para o ser humano (Lane, 1994). Portanto, os conceitos se constituem nas e 

pelas relações sociais e linguagem; ao mesmo tempo, estes mesmos conceitos orientam 

a conduta. Por isso, nossa análise parte da atividade real até as abstrações e, de volta, 

aos dados da atividade real, agora, porém, “na forma de concreto pensado” (Marx, 

1978, p. 116), que falamos acima. 

 Os sujeitos da pesquisa foram 293 alunos, de 13 a 17 anos, de cinco escolas 

municipais do município de Moju, de 70.018 habitantes (www.ibge.gov.br), da região 

de Tocantins, no estado do Pará.  

 As escolas, do ciclo fundamental, foram: Escola Municipal de Ensino 

Fundamental [EMEF] “Fernando Gordo” (906 alunos); EMEF “Tia  Érica Strasser” 

(736 alunos); EMEF Rosa de Carvalho (814); EMEF Wanderley de Jesus (360 alunos) e 

EMEF Souza Franco (804 alunos). 

 O procedimento de coleta foi realizado via atividades com os alunos, durante o 

                                                        
10 Original: que se reconstruye o se desvela gracias a la investigación y al estudio, al análisis e interpretación de sus fragmentos o 

restos. 

http://www.ibge.gov.br/
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horário das aulas, após autorização das administrações das escolas. Nestas atividades, 

distribuiu-se fichas com um questionário de oito questões simples de lógica. O 

questionário foi elaborado a partir de três métodos de estudo dos conceitos: o de 

determinação; o de comparação e diferenciação;  o de classificação dos conceitos 

(Luria, 1987, 1994). O objetivo da aplicação dos questionários era revelar os enlaces do 

pensamento da formação dos conceitos científicos e que podem ser explicitados nas 

respostas dos sujeitos na execução das tarefas (Luria, 1987 e 1994; Vigotski, 2001).  

 Os questionários foram divididos nas três fichas que utilizamos na coleta de 

dados.  

a) A Ficha 01: atividade de determinação dos conceitos, com duas questões: apresenta-

se duas perguntas para o aluno determinar o significado de uma palavra. O objetivo é 

esclarecer quais os sistemas de enlaces mentais que se encontram por trás da palavra 

(Luria, 1987, 1994).  

Questões da ficha 01: (a) O que é gato? (b) O que é martelo?  

b) A Ficha 02: atividade de comparação e diferenciação dos conceitos, com três 

questões: apresenta-se duas figuras de objetos e se pede para o aluno dizer o que há de 

comum entre eles. O objetivo é o aluno identificar o traço comum entre os dois objetos 

e levá-los a uma categoria geral. Na primeira questão, é evidente que os objetos 

pertencem à mesma categoria. Na segunda, porém, o traço comum é mais difícil de se 

encontrar, pois as figuras não se diferenciam de imediato, como na questão anterior. Na 

terceira questão, a dificuldade é ainda maior, porque se refere à comparação-

diferenciação de objetos em condições conflitivas (Luria, 1987, 1994). 

Questões da ficha 02:  

(a): Uma figura de cavalo e outra de vaca. Pergunta: o que há de comum entre eles? 

(b): Uma figura de coruja e outra de peixe. Pergunta: o que há de comum entre eles? 

 (c): Uma figura de pescador e outra de peixe. Pergunta: o que há de comum entre 

eles? 

c) A ficha 03: atividade de classificação interna dos conceitos por meio da prova do 

quarto excluído, com três questões: dá-se quatro figuras de objetos para o sujeito 

escolher três delas que podem ser chamadas por uma só palavra (conceito) e excluir a 
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quarta (Luria, 1987). Na primeira e na terceira questões, apresenta-se quatro figuras de 

objetos em situação conflitiva. Na segunda questão, dá-se três figuras de objetos 

pertencentes à mesma categoria, embora diferentes na aparência (forma e cor). O quarto 

se parece com uma das figuras (cor, forma), mas pertence a outra categoria (Luria, 

1987). 

Questões da ficha 03: 

 (a) Há quatro figuras: chave-de-fenda, alicate, martelo e parafuso. Problema: 

coloque, na primeira coluna, três figuras que podem ser chamadas pelo mesmo nome e, 

na segunda coluna, a quarta que fica de fora. 

 (b) Há quatro figuras: maçã, banana, tomate e balão/bexiga (vermelho/a). Problema: 

coloque, na primeira coluna, três figuras que podem ser chamadas pelo mesmo nome e, 

na segunda coluna, a quarta que fica de fora. 

 (c) Há quatro figuras: celular, machado, serrote e tronco. Problema: coloque, na 

primeira coluna, três figuras que podem ser chamadas pelo mesmo nome e, na segunda 

coluna, a quarta que fica de fora. 

 

4. Apresentação e análise dos dados 

 

 Em primeiro lugar, descreveremos os principais aspectos quantitativos da coleta 

e, posteriormente, realizaremos a análise qualitativa ou teórica, a partir da Psicologia 

Histórico-Cultural. 

 Na tabela abaixo, apresentamos os dados coletados e organizados segundo as 

categorias de pensamentos ou enlaces mentais: Pensamentos por Conceitos [PC], 

Pensamentos por Complexos [PPC], Pensamentos Sincréticos [PS] e a categoria Não 

Sabe [NS], quando o próprio aluno admitia não saber responder. 

 Na tabela, temos os nomes das escolas e, ao lado, o número de alunos que 

participaram da coleta por escola (por exemplo, LAURO SODRÉ: 72) e o Total Final 

(TF). Demonstramos também as fichas utilizadas na coleta (ficha 1A, ficha 1B, ficha 

2C, etc. ...). Os números apresentados dizem respeito ao registro das frequências de 

cada categoria na coleta de dados. 

categoria na coleta de dados. 



 

4.1- Tabela e Legendas  

 

Legendas das Categorias: Pensamento Conceitual (PC); Pensamento por Complexos (PPC); Pensamento Sincrético (PS) e Não Sei (NS). 

Legendas sobre a Tabela: Escola (ESC); Ficha (FIC) e Total Final (TF). 

ESC 
LAURO SODRÉ:  

72 

OLIVEIRA GORDO: 

76 

ROSA DE 

CARVALHO:  

68 

TIA ÉRICA:  

64 

WALDEMAR DE 

JESUS: 

 13 

TF: 

293 

FIC PC PPC PS NS PC PPC PS NS PC PPC PS NS PC PPC PS NS PC PPC PS NS  

1 A 70 02   74 02   67 01   57 07   13 00    

1 B 33 39   40 36   32 36   53 11   06 07    

2 A 21 51   25 51   14 54   16 48   02 11    

2 B 06 58 01 07 09 67   06 62   04 60   03 10    

2 C 00 64 06 02 04 53 17 02 05 49 13 01 03 54 07  01 12    

3 A 40 32   59 17   32 36   47 17   08 05    

3 B 43 29   68 08   40 28   58 06   08 05    

3 C 08 64   32 44   11 57   17 47   03 10    
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4.2- Análise descritiva dos dados coletados 

 Apresentaremos as tabelas
11

 com as fichas do questionário e as porcentagens em 

que cada categoria de pensamento apareceu. 

4.2.1- QUESTÕES SOBRE “DETERMINAÇÃO DOS CONCEITOS” 

      CATEGORIAS  

FICHAS 

Pensamento 

Conceitual  

Pensamento 

por Complexo 

Pensamento 

Sincrético 

“Não 

Sei” 

A 96% 04%   

B 56% 44%   

 

Comentário: na questão A, frequência grande de respostas em base ao Pensamento 

Conceitual e muito pequena Pensamento por Complexo; na questão B, embora conserve 

maioria, há diminuição da frequência de respostas  por Pensamento Conceitual e 

sensível aumento por Pensamento por Complexo. 

4.2.2-  QUESTÕES SOBRE “COMPARAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS 

CONCEITOS” 

     CATEGORIAS 

FICHAS  

Pensamento 

Conceitual  

Pensamento 

por Complexo 

Pensamento 

Sincrético 

“Não 

Sei” 

A 26,6% 73,4%   

B 9,5% 87,7% 0,4% 2,4% 

C 4,8% 85% 8,4% 1,8% 

                                                        
11 Legendas das categorias de pensamento: Pensamento Conceitual (PC); Pensamento por Complexo (PPC); Pensamento 
Sincrético (PS) e Não Sei (NS). 
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Comentário: clara maioria de frequência de respostas em base ao Pensamento por 

Complexos em todas as questões. Chama atenção o aumento de Pensamentos 

Sincréticos na questão “C” - devido aumento da dificuldade da questão. Surgem 

respostas do tipo “Não Sei, nas questões “B” e “C” 

4.2.3- QUESTÕES SOBRE “CLASSIFICAÇÃO INTERNA DOS CONCEITOS” 

  CATEGORIAS 

FICHAS 

Pensamento 

Conceitual  

Pensamento 

por Complexo 

Pensamento 

Sincrético 

“Não 

Sei” 

A 63,5% 46,5%   

B 74% 26%   

C 24% 76%   

 

 Comentário: maioria de respostas à questão “A” em base a Pensamento 

Conceitual e que se amplia na questão “B”. Porém, situação se inverte na questão “C”: 

ampla maioria de respostas por Pensamento por Complexo e minoria em Pensamento 

Conceitual. 

 4.3  Análise qualitativa dos dados coletados 

 Aqui daremos alguns exemplos de respostas e as categorias  de enlaces de 

pensamento correlatos. Em seguida, comentaremos as respostas em base aos 

pressupostos teóricos da Psicologia Histórico-Cultural. Também transcreveremos 

algumas respostas textuais dos alunos em itálico e, entre parênteses, o nome da escola. 

 Respostas à questão da Ficha 01a: É um felino (aluno da escola Lauro Sodré); É 

um animal mamífero peludo (Lauro Sodré). Resposta à questão da Ficha 01b: Martelo 
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é uma ferramenta (Lauro Sodré). As respostas foram dadas em base a Pensamentos 

Conceituais, porque articulam significados comuns (gato ou martelo) a categorias 

abstratas e mais generalizáveis (felino, animal, mamífero ou ferramenta). Mas houve 

também respostas, à questão da Ficha 01b, do tipo: Martelo a gente usa pra bater prego 

(Rosa de Carvalho); ou: É o que o marceneiro usa pra fazer móveis (Tia Érica). Ambas 

foram dadas a partir do uso prático e da experiência pessoal. 

 Respostas à Ficha 02a: São mamíferos e são herbívoros (Tia Érica); Os dois são 

animais (Lauro Sodré). Aqui, as respostas dos alunos vão além das diferenças aparentes 

e abstraem traços comuns dos objetos, como serem mamíferos. Em seguida, submetem 

significados comuns (cavalo e vaca) a categorias abstratas e de maior generalidade 

(mamíferos, herbívoros e animais). No entanto, a maioria das respostas sobre estas 

questões utilizaram Pensamentos por Complexos, como: São animais criados em 

fazendas (Lauro Sodré); ou: O cavalo é da mesma altura da vaca  (Lauro Sodré). Aqui 

temos respostas a partir do aparente e da experiência pessoal com o objeto. 

 Respostas a Ficha 02b: Eles são vertebrados (Waldemar de Jesus); É que a 

coruja e o peixe são animais (Waldemar de Jesus). Aqui o desafio é maior, pois se 

questiona o que há em comum entre dois significados excludentes (ave e peixe). Porém, 

as respostas dos alunos abstraem atributos comuns e submetem os significados (peixe e 

ave) a categorias abstratas (vertebrados e animais). Logo, os enlaces mentais são 

lógico-verbais ou conceituais. Porém, maioria das respostas partiu do aparente e do 

vivido: Eles têm diversas cores (Tia Érica); Os olhos e as cores são pretas e brancas 

(Tia Érica).  Tais respostas condizem ao pensamento figurativo-concreto ou por 

complexo. 

 Observou-se uma resposta com pensamento sincrético na qual os fatores 

subjetivo-emocionais se combinam aos reais: Há um olhar carente, meio desgostoso 

com a vida (estudante da Tia Érica, diante de fotos de uma coruja e de um peixe). 

 Respostas a Ficha 02c: Os dois são seres vivos (Rosa de Carvalho); Todos são 
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seres vivos (Rosa de Carvalho). É a questão de maior dificuldade, pois além das 

diferenças, há oposição entre os significados (pescador e pescado). Porém, o 

pensamento lógico-verbal, usado pelos alunos, ultrapassam o aparente e submete os 

significados comuns (pescador e pescado) a uma categoria (seres vivos), atributo 

comum entre pescador e pescado. 

 No entanto, verificamos, em sua maioria, Pensamentos por Complexo na base de 

respostas que expressavam o vivido, o concreto e o senso-comum, como: Eles tem boca, 

eles tem olhos  (Rosa de Carvalho);  O homem tenta pegar o peixe e o peixe tenta fugir 

(Oliveira Gordo). 

 Houve, nesta questão, 43 respostas com base a pensamentos sincréticos, como: 

Os dois estão felizes (Oliveira Gordo); A felicidade de ter conseguido alguma coisa. A 

felicidade de ter escapado ( Rosa de Carvalho). 

 Para as respostas da ficha 03, apresentamos respostas que ilustram os padrões de 

respostas e a dinâmica dos enlaces de pensamento.  

 Respostas a Ficha 03a.: aqui, a dificuldade reside na proximidade prática entre 

objetos: chave-de-fenda, martelo, alicate e parafuso, principalmente chave-de-fenda e 

parafuso. No entanto, parafuso pertence à categoria material e os demais, à 

ferramentas. As respostas com Pensamento Conceitual agrupam chave-de- fenda, 

martelo e alicate; as soluções com Pensamento por Complexos agrupam parafuso, um 

material,  a dois objetos da categoria ferramentas -  pela proximidade prática entre os 

objetos. 

 Respostas a Ficha 03b.: aqui, as respostas em base a Pensamentos por Conceitos 

agrupou, numa só categoria abstrata (vegetais), objetos com atributos em comum 

(maçã, banana, tomate) e, como quarto excluído, o balão/bexiga vermelho/a. As 

respostas em base ao Pensamento por Complexo agruparam objetos a partir do aparente, 

como “cor vermelha” e “forma redonda” (tomate, maçã e bexiga) - e não a partir de 

categorias, como vegetais. 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
 
 

17 

  Respostas Ficha 03c: As respostas com enlaces de Pensamentos por Conceitos, 

agruparam telefone, machado e serrote em base a uma categoria abstrata (ferramentas); 

as respostas em base a Pensamentos por Complexos, agruparam tronco (material), a 

machado e serrote (ferramentas). As respostas que agruparam tronco a serrote e 

machado, não o fizeram em base a abstração de traços comuns submetidos, em seguida, 

a uma categoria abstrata, mas à proximidade prática entre eles e ao senso comum – por 

isso, as dificuldades são maiores. Por outro lado, o telefone é o objeto que, 

aparentemente, se exclui por não haver uma relação pela prática com os demais objetos. 

No entanto, os atributo comuns de telefone, serrote e machado (tecnologias) os 

associam à categoria  “ferramentas” ou “instrumentos”. Já o tronco pertence a categoria 

“materiais”. 

  Como resumo final, a maioria das respostas foi dada em base a 

Pensamentos por Complexos ou Figurativo-Verbais, enlaces mentais dos Conceitos 

Cotidianos, que parte do aparente, da prática e do senso comum. A minoria, assimilou o 

Pensamento por Conceitos, próprios dos Conceitos Científicos e das categorias abstratas 

-  o objetivo da escolaridade primária. 

5. Considerações Finais 

 A relação  de ensino-aprendizagem dos Conceitos Científicos é a Situação 

Social de Desenvolvimento responsável pelo surgimento do Pensamento Conceitual, 

como neoformação da personalidade. O Pensamento Conceitual, por sua vez, abre 

caminho para a atividade de estudo autônoma (Davídov, 1987; Vygotski, 2001).  

 No entanto, o resultado do trabalho demonstra as dificuldades no ensino e na 

aprendizagem dos Conceitos Científicos, no Ciclo Fundamental, com prejuízos 

previsíveis ao desenvolvimento do Pensamento Conceitual e ao controle voluntário da 

atividade de estudo, para a maioria destes adolescentes. 

 No nosso trabalho de coleta de dados,  participaram 293 alunos, de cinco escolas 

e de nove salas de aula. Como resultado, a maioria das respostas foi em base à categoria 
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Pensamentos por Complexos (1250 ou 53,3%); em seguida, a Pensamentos Conceituais 

(1038 ou 44,2%); depois em base a Pensamentos Sincréticos (44 ou 2%) e a minoria de 

respostas do tipo Não Sei (12 ou 0,5%). 

 Como podemos ver, 55,8% das respostas foram dadas em base a Pensamento 

por Complexos, a Pensamentos Sincréticos ou a Não Sei; e só 55,8%  44, 2%, em base a 

Pensamentos Conceituais ou Teóricos. 

 Neste trabalho se manifestam as neoformações de três períodos do 

desenvolvimento do pensamento-verbal: o Pensamento Sincrético, o Pensamento por 

Complexo e o Pensamento Conceitual. Porém, só o Pensamento Conceitual,  que surge 

da apropriação dos Conceitos Científicos, leva o indivíduo a tomar consciência de sua 

própria atividade psicológica. 

 A tomada de consciência dos próprios atos psíquicos, proporciona ao indivíduo, 

a abertura para novas experiências com a vida social e na relação consigo mesmo. Esta 

mudança de conteúdo da consciência reflete a complexidade das relações sociais e “a 

formação de um novo mundo interior” (Luria, 1990, p. 213), uma das maiores 

conquistas do período. Conquista que não chegou à maioria destes adolescentes, pois os 

signos não evoluíram do figurativo-concreto ao lógico-abstrato (conceito) devido à 

inexistência de mediações sociais capazes de ajudá-los a atingir este fim e, desta forma, 

a educação não reequipa estes jovens com novos padrões de conduta voluntária. 

 A grave situação socioeconômica da escola pública é a base do fracasso escolar 

e tem, entre muitas consequências, este quadro psicológico aqui apresentado. Este 

quadro ajuda a compreender a evasão e a repetência em massa no nível  médio da escola 

pública no Brasil, nos últimos 10 anos (Freitas, 2004). A pobreza e a escolaridade de má 

qualidade dão as mãos para perpetuar o fracasso social de milhões de indivíduos. 
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1. Introdução 

 

 A construção do conhecimento científico exige distinções claras em relação a 

outras formas de conhecimento, como o conhecimento filosófico, teológico ou popular 

(senso comum). A distinção deste último em relação ao conhecimento 

científico/acadêmico torna-se imprescindível em disciplinas sobre metodologia de 

pesquisa no Ensino Superior. No que se refere à Pós-graduação, o rigor metodológico se 

acentua com maior austeridade e discernimento. Assim, o requisito principal necessário 

e essencial ao conhecimento científico, e que não se encontra nos saberes de senso 

comum, é o método. 

 A questão do método tem sua importância no contexto da produção filosófica da 

Antiguidade e da Idade Média, mas é a partir da Idade Moderna, com o surgimento das 

ciências particulares, que sua relevância passa a representar um marco na história do 

conhecimento. O aparecimento do método experimental a partir das experiências e 

descobertas de Galileu para a Física Moderna incita a própria Filosofia a debater sobre a 

fundamentação de suas verdades. Em um momento em que o conhecimento teológico 

não subordinava mais o conhecimento racional, a oposição entre racionalistas e 

empiristas marcou esse período tão fecundo para o pensamento ocidental. 
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 Este trabalho pretende elaborar um levantamento de dados (survey) sobre as 

abordagens metodológicas predominantes no Programa de Pós-graduação em Psicologia 

da Universidade Federal de Uberlândia. Neste sentido, discutir-se-á inicialmente a a 

questão do método, pois as exigências do conhecimento científico, racional e acadêmico 

destacam entre seus inúmeros requisitos para reconhecimento e aprovação no âmbito 

universitário, o cuidado com o rigor metodológico na execução das pesquisas. Porém, 

os procedimento e passos inerentes à metodologia implicarão em debates instigantes: o 

que garante o rigor metodológico? Objetividade e recusa à subjetividade? Provas 

empíricas, experimentação e generalização? Há diferenças entre as metodologias das 

ciências naturais e das ciências humanas? E como estas diferenças se inserem no 

contexto da Psicologia? 

 

2. Sobre as ciências naturais e o Positivismo 

 

 As ciências naturais foram responsáveis por inúmeras descobertas e inovações 

no campo do conhecimento a partir da Idade Moderna. E um grande número de 

invenções técnicas e/ou tecnológicas marcaram o século XIX, em plena Idade 

Contemporânea. Neste sentido, Auguste Comte (1798-1857) exaltou a utilização deste 

método em seu Curso de Filosofia Positiva, afirmando a célebre: “ciência, daí 

previdência; previdência, daí ação”. A crença de Comte é que o cientificismo alcançaria 

as respostas para os anseios da humanidade através de um controle sobre a natureza. 

Nesse “eufórico” desejo, Comte passa a acreditar que as ciências humanas deveriam 

seguir a mesma metodologia para ter a mesma eficácia. Este pensamento influenciará o 

nascimento da Sociologia e terá seus desdobramentos nos avanços da Psicologia 

Científica também. 

 O Positivismo causou impacto na construção de um conhecimento pautado na 

mensuração e experimentação no campo das ciências humanas, e a quantificação 

pareceu ser uma alternativa muito viável. O próprio behaviorismo adotou essa forma de 
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abordagem para suas pesquisas. Porém, ao longo do século XX, novos estudos 

começam a questionar as especificidades das ciências humanas e sociais, em relação às 

ciências exatas e da natureza. 

 

3. As ciências humanas e suas especificidades 

 

 Bogdan e Biklen (1994) elaboram uma análise histórica do surgimento e avanço 

das metodologias qualitativas no campo educacional. Eles destacam as influências da 

Antropologia e da Sociologia da Educação, e ainda ao questionam a respeito da própria 

Psicologia. 

 

Por exemplo, os historiadores da investigação qualitativa nunca incluíram Freud 

e Piaget entre os criadores da abordagem qualitativa, contudo, ambos se 

basearam em estudos de caso, observações e entrevistas de profundidade. Há 

qualquer coisa no trabalho destes dois homens que leva os historiadores da 

abordagem qualitativa a excluí-los deste domínio. Porém, os acadêmicos de um 

campo diferente, a psicologia, poderiam incluir estes personagens numa 

discussão da psicologia qualitativa.(Bogdan & Biklen, 1991, pp.31-32) 

 

 Apesar de um recorte que destaca dos anos trinta aos anos cinqüenta, e depois, 

os anos sessenta, os autores apontam a década de setenta como o período em que a 

abordagem qualitativa se consolida nas pesquisas em Educação. Neste período, a 

observação participante e a etnografia ganharam muitos adeptos, e a investigação 

qualitativa não foi mais tratada como um método marginal. E os debates entre as formas 

de abordagem persistiram. 

 

Defensores de todas as perspectivas participaram nas discussões: “qualitativos” 

versus “quantitativos”, “jornalismo” versus “investigação” e “científico” versus 
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“intuitivo”. (...) As tensões entre os investigadores qualitativos e quantitativos 

diminuíram na usa expressão. De facto, instaurou-se um clima de diálogo entre 

os dois grupos. (ibidem, p.39) 

 

 E nos anos oitenta e noventa, com o aumento considerável de publicações de 

pesquisa com abordagem predominantemente qualitativa, sofrendo influências dos 

computadores, da teoria e prática feministas e do pensamento pós-moderno. 

 

4. Sobre as abordagens: quantitativa e qualitativa 

 

 A abordagem quantitativa traz a influência da metodologia positivista, 

procurando se pautar em dados observáveis e mensuráveis. Uma de suas principais 

características consiste na utilização de técnicas de análise estatística. 

 

O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 

simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc. (Richardson, 2011, p.70) 

 

A preocupação com a descrição objetiva dos fenômenos e a precisão dos 

resultados através da relação entre variáveis também caracterizam a abordagem 

quantitativa. Soares (2003) afirma que 

 

Aconselha-se a utilização da abordagem quantitativa em procedimentos 

descritivos, nos quais se procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, 

bem como nas investigações que procuram determinar relações de causalidade 

entre fenômenos. (Soares, 2003, p.17) 
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 Algumas críticas são direcionadas para essa abordagem em relação ao 

distanciamento dos sujeitos participantes (com a aplicação de questionários estruturados 

e questões fechadas, escalas e testes) e a reificação (coisificação) do processo. O 

controle das inúmeras variáveis pode representar uma dificuldade para este modelo. 

 A abordagem qualitativa coincide com uma preocupação em interpretar os 

fenômenos, identificando com um modelo mais humanista e fenomenológico. Ela se 

ocupa da compreensão dos significados das experiências investigadas, as quais 

representam um objeto de pesquisa envolvendo situações complexas ou estritamente 

particulares (Richardson, 2011).  

 A opção pela metodologia de cunho qualitativo enfatiza mais o uso de 

entrevistas com respostas abertas, observação participante, gravações de áudio e vídeos, 

seguido das técnicas de análise de conteúdo, ao contrário dos questionários estruturados 

e as técnicas estatísticas da metodologia quantitativa. 

 No modelo qualitativo, a relação com os sujeitos envolve empatia e contato 

intenso, mas também recebe críticas por ser demorada, uso de procedimentos não 

estandardizados, amostra pequena e não representativa.  

Marconi e Lakatos (2001) discutem a questão da metodologia de pesquisa, 

diferenciando métodos de abordagem e métodos de procedimento. Quanto aos métodos 

de abordagem, estes englobam o indutivo, o dedutivo, o hipotético-dedutivo e o 

dialético, e em relação aos de procedimento, as autoras classificam em histórico, 

comparativo, monográfico, estatístico, funcionalista e estruturalista. 

Ao citar Nagel (1978), Marconi e Lakatos apresentam a seguinte análise: 

 

Por sua vez, Nagel (1978: 84-93) aborda a distinção entre leis e teorias do ponto 

de vista de sua característica “qualitativa”: a possibilidade de as primeiras, que 

denomina de “leis experimentais”, formularem relações entre características 

observáveis, ou experimentalmente determináveis, de um objeto de estudo ou 
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classe de fenômenos, ao contrários das segundas, denominadas “leis teóricas” 

ou, simplesmente, “teoria”. (Marconi & Lakatos, 2006, p. 109) 

 

Cozby (2003) apresenta pesquisas a respeito de como o trabalho afeta a vida do 

adolescentes, utilizando ambos os métodos, quantitativos e qualitativos, para este 

mesmo exemplo: 

 

O leitor poderia usar uma abordagem quantitativa e desenvolver um 

questionário, que seria aplicado a uma amostra de adolescentes. O questionário 

poderia incluir perguntas sobre número de horas de trabalho, tipo de trabalho 

realizado, nível de estresse, notas escolares e uso de drogas. Depois de atribuir 

valores numéricos às respostas, poderia submeter os dados a uma análise 

estatística quantitativa. Uma descrição quantitativa dos resultados poderia 

enfatizar aspectos tais como percentagem de adolescentes que trabalham e 

variações desta distribuição com a idade. (…) 

Suponha, por outro lado, que o leitor utilize uma abordagem qualitativa para 

descrever o comportamento. O leitor pode organizar uma série de grupos de 

discussão, com oito a dez adolescentes, e envolvê-los numa discussão sobre suas 

percepções e experiências no mundo do trabalho. Pode solicitar que os 

adolescentes falem sobre esse assunto, usando suas próprias palavras e forma de 

pensar. Para registrar a discussão do grupo, pode utilizar uma filmadora ou 

gravador e transcrever a gravação mais tarde, ou pode contar com a ajuda de 

observadores anotando detalhes durante as discussões. Uma descrição qualitativa 

dos dados pode focalizar os temas que emergem na discussão e a maneira de 

pensar dos adolescentes. Essa descrição é qualitativa, porque é expressa em 

termos não numéricos, usando linguagem e imagens (Cozby, 2003, p. 124). 
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Segundo Bauer, Gaskell e Allum (2008), assim como Cozby, tem havido muita 

discussão em relação às principais diferenças entre as abordagens. Estes autores 

estabelecem a seguinte comparação: 

 

A pesquisa quantitativa lida com números, usa modelos estatísticos para explicar 

os dados, e é considerada pesquisa hard. O protótipo mais conhecido é a 

pesquisa de levantamento de opinião. Em contraste, a pesquisa qualitativa evita 

números, lida com interpretações das realidades sociais, e é considerada 

pesquisa soft. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a entrevista em 

profundidade. (Bauer, Gaskell, & Allum, 2008, pp. 22-23) 

 

 Alguns autores tem defendido que se evite estabelecer a distinção entre essa 

formas de abordagem. E alguns entendem que a pesquisa quantitativa é também, de 

certo modo, qualitativa. 

 

A pesquisa moderna deve rejeitar como uma falsa dicotomia a separação entre 

estudos ‘qualitativos’ e ‘quantitativos’, ou entre ponto de vista ‘estatístico’ e 

‘não estatístico’. Além disso, não importa quão precisas sejam as medidas, o que 

é medido continua a ser uma qualidade.(Goode e Hatt, 1973, como citado em 

Richardson, 2011, p.) 

  

 Muitos pesquisadores tem defendido a possibilidade de conciliação entre as duas 

abordagens (Bauer, Gaskell, & Allum, 2010; Bogdan & Biklen, 1994; Cozby, 2003; 

Marconi & Lakatos, 2007; 2011; Richardson, 2011). Segundo Bauer, Gaskell e Allum 

(2010), tem havido muita discussão em relação às principais diferenças entre as 

abordagens. Estes autores estabelecem a seguinte comparação: 
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A pesquisa quantitativa lida com números, usa modelos estatísticos para explicar 

os dados, e é considerada pesquisa hard. O protótipo mais conhecido é a 

pesquisa de levantamento de opinião. Em contraste, a pesquisa qualitativa evita 

números, lida com interpretações das realidades sociais, e é considerada 

pesquisa soft. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a entrevista em 

profundidade. (Bauer, Gaskell, & Allum, 2010, pp.22-23) 

 

 Porém, Cozby ressalta a importância de que, em ambas as abordagens, 

respeitem-se os critérios de validade, confiabilidade, generalização e transferabilidade. 

A preocupação com a fidedignidade, a validade e a representatividade nas pesquisas 

qualitativas também são mencionadas por Gaskell e Bauer (2008), sendo que estes dois 

autores e Allum também acrescentam que “não há quantificação sem qualificação”, e 

“não há análise estatística sem interpretação” (2008, p. 24). 

Richardson (2011) discorre sobre a complementaridade de ambos os métodos, ao 

afirmar que o método qualitativo, através de suas técnicas, como entrevistas, 

observações e discussão com o grupo, envolvendo profundidade e detalhamento, pode 

enriquecer as informações obtidas na coleta de dados. Estas técnicas também permitem 

verificar os resultados e ampliar as relações descobertas através de abordagem 

quantitativa. Por sua vez, o método quantitativo pode colaborar para a pesquisa 

qualitativa no planejamento, ao utilizar um questionário prévio no momento da 

observação ou entrevista, contribuindo para delimitar um problema estudado. Este 

procedimento no início de uma pesquisa qualitativa, permite “identificar casos 

representativos ou não representativos em nível grupal ou individual” (Richardson, 

2011, p. 89). 

A partir destes estudos, é possível pensar na possibilidade de conciliação ou, no 

mínimo, coexistência, entre pesquisas que trabalham com abordagens diferentes. 

 

4. Os dados empíricos da pós-graduação em psicologia 
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 A análise das abordagens metodológicas das áreas de pesquisa em psicologia 

pode se tornar relevante. Os dados referentes à produção intelectual do programa de 

pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) podem 

contribuir para esta investigação. 

Para esta análise, realizou-se a leitura e análise dos resumos das dissertações 

publicadas no site do programa de pós-graduação citado acima, procurando identificar 

em sua descrição as características que pudessem indicar a predominância da 

abordagem quantitativa, qualitativa, ou a presença de aspectos de ambas, 

caracterizando um método misto. As características foram identificadas conforme o 

quadro abaixo:  

 

Quadro 01 – Comparação entre abordagens metodológicas 

Critério Quantitativa Qualitativa 

Perspectiva 

filosófica 

Mensuração dos fenômenos 

observáveis (linha positivista) 

Compreensão do significado dos 

fenômenos (linha humanista) 

Objetivos Teste de teorias, encontrar fatos, 
descrição estatística, encontrar 

relações entre variáveis, predição. 

Desenvolver conceitos sensíveis, 
descrever realidades múltiplas, teoria 

fundamentada, desenvolver a 

compreensão. 

Amostra Ampla, estratificada, precisa, 
controle de variáveis extrínsecas. 

Pequena, não representativa, 
amostragem teórica. 

Coleta de 

dados 

Estruturada (questionários, 

entrevistas com questões fechadas, 
testes, escalas, observação 

sistemática, registros ou arquivos 

de dados). 

Não estruturadas (entrevistas com 

respostas abertas, observação 
participante, documentos pessoais e 

oficiais, gravações de áudio e vídeo). 

Análise dos 
resultados 

Técnicas estatísticas (percentual, 
média, desvio-padrão, coeficiente 

de correlação, análise de regressão) 

Técnicas de análise de conteúdo. 
  

Relação com 

os sujeitos 

Circunscrita, curta duração, 

distante, sujeito-investigador. 

Empatia, ênfase na confiança, igualdade, 

contato intenso. 

Problemas 

com o uso da 

abordagem 

Controle de outras variáveis, 

reificação, intrusão, redução da 

ciência ao campo do observável. 

Demorada, dificuldade de síntese dos 

dados, garantia de confiabilidade, 

procedimentos não estandardizados, 
dificuldade em estudar populações de 

grandes dimensões, generalização. 

Fonte: Richardson (2011). 
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 Como exemplo de análise das dissertações, consideramos aspectos 

metodológicos como escalas e questionários para classificá-las como pertencente a 

abordagem quantitativa, enquanto entrevistas abertas e outros procedimentos conforme 

o quadro acima foram utilizados para classificar como abordagem qualitativa. 

Na área de pesquisas em Psicologia Social e Trabalho, é possível encontrar 

exemplos de formas de abordagem. Em uma das pesquisa analisadas, foi utilizada uma 

amostra de 190 participantes. Os sujeitos responderam escalas e um questionário 

previamente preparado acerca de dados pessoais e profissionais. A escala abaixo, 

utilizada nesta pesquisa, exemplifica claramente um instrumento de medida de uma 

pesquisa quantitativa. 

 

Quadro 02 – Escala de Locus de Controle  



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

11 

 

Os itens seguintes referem-se às crenças sobre as fontes que controlam a vida das 
pessoas nos campos social, afetivo e profissional. 

Gostaríamos que você emitisse sua opinião sobre o quanto cada uma das três fontes – 

sorte, outros poderosos, você mesmo – controla sua vida. 
Dê suas respostas marcando com um x, na tabela, após cada frase, aquele número (de 1 

a 05) que melhor representa sua resposta. 

 

 
Fonte: Abbad e Menezes (2003, como citado em Salgado, 2008). 

 

Na área de Psicologia do Desenvolvimento Humano e da Aprendizagem, 

encontrou-se uma dissertação que investigou a constituição das primeiras experiências 

vividas pela criança no ambiente escolar. Na pesquisa qualitativa, recorre-se muito à 

utilização do método de observação participante e de entrevistas abertas. Houve a 

participação de 20 crianças que foram observadas e uma entrevista realizada com a 

educadora da turma. Segue-se um exemplo abaixo de um diálogo em uma entrevista: 

 

Quadro 03 – Relatos em entrevistas abertas 
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1 Denise: Bom, Lia, vamos então falar um pouquinho do seu dia-a-dia aqui com essas  
2 crianças, da sua visão sobre elas, sobre a escola...  

3 Lia: É tanta coisa acontecendo, né? Nossa... eu poderia virar: ah não, não faz isso,  

4 porque você tá fazendo isso? é coisa que não tem compromisso, eu vejo assim agora  
5 como eu, eu posso tá fazendo o que for, eu posso tá com pressa, aconteceu alguma coisa  

6 eu paro tudo, eu paro tudo, acho que você já tá percebendo, vamos conversar, às vezes  

7 EU me sinto chata, então às vezes você tá me sentindo chata também.  

8 Denise: Lia, voc...  
9 Lia: mas é porque segunda-feira querendo ou não é o dia que eu tenho e a audiência tá  

10 aqui nossa, pois é, então fica cansativo pra você que tá aqui, tem que ficar me ouvindo,  

11 é cansativo pra mim e pra eles também eu te deixo a vontade, às vezes fala assim: Lia  
12 oh, por eles estarem assim, vamos fazer assim, tá? 

Fonte: Mazzuchelli (2010). 

 

O programa de pós-graduação em Psicologia da UFU (PGPSI) compreende 

quatro eixos de pesquisa: Psicologia Social e do Trabalho, Psicologia do 

Desenvolvimento Humano e da Aprendizagem, Psicologia da Intersubjetividade e 

Psicologia da Saúde. O quadro a seguir apresenta a distribuição das dissertações 

defendidas entre 2005 e 2012, estabelecendo a quantidade de trabalhos conforme a 

abordagem metodológica para cada eixo. 

 

Quadro 04 – Comparação entre abordagens nas dissertações do PGPSI 

Ano Eixo Quantidade de 
Dissertações 

Abordagem metodológica 
e Quantidade de 

dissertações por 

abordagem 

2005 Psicologia Social e do Trabalho 08 Quantitativa - 08 

Qualitativa - 0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

05 Qualitativa - 05 

Quantitativa - 0 

Psicologia da Intersubjetividade 08 Qualitativa - 07 

Quantitativa - 0 

Misto - 01 

Psicologia da Saúde 04 Quantitativa - 03 

Qualitativa - 01 

2006 Psicologia Social e do Trabalho 04 Quantitativa - 04 

Qualitativa -0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

03 Qualitativa -03 

Quantitativa – 0 
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Psicologia da Intersubjetividade 04 Qualitativa - 04 

Quantitativa - 0 

Psicologia da Saúde 06 Qualitativa – 01 

Quantitativa – 02 

Misto - 03 

2007 Psicologia Social e do Trabalho 11 Quantitativa – 09 

Qualitativa -01 

Misto - 01 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

05 Qualitativa - 03 

Quantitativa - 01 

Misto - 01 

Psicologia da Intersubjetividade 06 Qualitativa - 06 

Quantitativa – 0 

Psicologia da Saúde 02 Quantitativa - 02 

Qualitativa – 0 

2008 Psicologia Social e do Trabalho 03 Quantitativa - 03 

Qualitativa -0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

03 Qualitativa - 03 

Quantitativa - 0 

Psicologia da Intersubjetividade 06 Qualitativa - 05 

Quantitativa – 0 

Misto - 01 

Psicologia da Saúde 03 Quantitativa - 01 

Qualitativa – 02 

2009 Psicologia Social e do Trabalho 06 Quantitativa - 06 

Qualitativa -0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

03 

 

 

Qualitativa -02 

Quantitativa - 0 

Misto - 01 

Psicologia da Intersubjetividade 06 Quantitativa – 0 

Qualitativa – 06 

Psicologia da Saúde 10 Quantitativa - 07 

Qualitativa – 03 

2010 Psicologia Social e do Trabalho 03 Quantitativa - 03 

Qualitativa - 0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

05 Qualitativa -03 

Quantitativa - 01 

Misto - 01 

Psicologia da Intersubjetividade 11 Qualitativa - 11 

Quantitativa – 0 

Psicologia da Saúde 08 Quantitativa - 03 

Qualitativa – 04 

Misto - 01 
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2011 Psicologia Social e do Trabalho 05 Quantitativa - 04 

Qualitativa -0 

Misto - 01 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

03 Qualitativa -03 

Quantitativa - 0 

Psicologia da Intersubjetividade 12 Quantitativa - 0 

Qualitativa – 12 

Psicologia da Saúde 11 Quantitativa - 05 

Qualitativa – 04 

Misto - 02 

2012 Psicologia Social e do Trabalho 03 Quantitativa – 03 

Qualitativa – 0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

02 Qualitativa - 02 

Quantitativa – 0 

Psicologia da Intersubjetividade 04 Quantitativa – 0 

Qualitativa – 04 

Psicologia da Saúde 08 Quantitativa – 01 

Qualitativa – 06 

Misto - 01 

Fonte: Dados do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
Uberlândia encontrados no site www.ip.ufu.br (Prado, Prado & Kamila, 2013). 

 

 A análise dos dados acima compreendidos num período entre 2005 e 2012 indica 

que, das 43 dissertações defendidas na área de Psicologia Social e do Trabalho, 40 

foram realizadas com abordagem quantitativa, 01 com abordagem qualitativa, e 02 com 

método misto; das 29 dissertações na área de Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem, 24 recorreram à abordagem qualitativa., 02 com abordagem 

quantitativa, e 03 com método misto; das 57 dissertações defendidas na área de 

Psicologia da Intersubjetividade, 55 foram realizadas com abordagem qualitativa, , 02 

com método misto, e não houve trabalho com abordagem quantitativa; e das 52 

dissertações defendidas na área de Psicologia da Saúde, 24 foram realizadas com 

abordagem quantitativa, 21 com abordagem qualitativa, e 07 com método misto. É 

possível que há a predominância da abordagem quantitativa no eixo de PST e da 

abordagem qualitativa nos eixos PDHA e PI. O eixo de PS apresentou a maior 

quantidade de dissertações classificadas como método misto. 
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5. Considerações finais 

 

 Este trabalho possibilitou estabelecer uma discussão a respeito das 

características de metodologias de pesquisa que tendem a ser definidas como 

pertencentes à abordagem quantitativa ou à abordagem qualitativa.  

A partir desse debate e da fundamentação teórica de estudiosos do assunto, o 

levantamento de dados (survey) referente às dissertações de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia contribuiu para 

conhecer e apresentar as metodologias predominantes em cada eixo/linha de pesquisa na 

área de Psicologia, em que observou-se a predominância do modelo quantitativo em 

áreas como a Psicologia Social e do Trabalho, e do modelo qualitativo em áreas como a 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem Humana, e da Psicologia da 

Intersubjetividade. 

No caso do quarto eixo de pesquisa, a Psicologia da Saúde, a princípio, 

identificou-se a presença de um equilíbrio entre as duas abordagens, inclusive da maior 

utilização do chamado método misto em relação aos outros eixos. Porém, é importante 

ressaltar que a análise dos resumos permite perceber que algumas pesquisas são 

realmente na área da saúde/hospitalar, porém outras envolvem predominantemente 

estudos de processos cognitivos. Em análise preliminar, parece haver uma 

predominância da abordagem qualitativa nos estudos especificamente na área de Saúde, 

e da abordagem quantitativa (recorrendo inclusive ao uso de testes) na área de 

Cognição. Uma nova pesquisa sobre este tema ou a divisão do eixo poderia implicar em 

novas conclusões. 

Quanto ao debate inicial, diferenças ou coexistência de abordagens, quantitativo 

e qualitativo, e para finalizar, é importante recorrer ao comentário de Richardson (2011) 

ao final do capítulo em que discute as características das duas abordagens.  
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Para terminar este capítulo, cabe destacar que a pesquisa social deve estar 

orientada à melhoria das condições de vida da grande maioria da população. 

Portanto, é necessário, na medida do possível, integrar pontos de vista, métodos 

e técnicas para enfrentar esse desafio. (Richardson, 2011, p.89) 

 

 Qualquer tipo de abordagem utilizada, desde que seja científica e aplicada 

corretamente, contribui para o desenvolvimento do conhecimento em todas as áreas de 

estudo, e em especial, neste caso, do comportamento humano. Portanto, a Psicologia 

deve seguir sua trajetória de investigação do ser humano, seja com entrevistas ou 

escalas, análise de conteúdo ou coeficiente de Pearson, estudos de caso com dez 

pessoas ou análise de regressão múltipla com quatrocentas. No final, o bem-estar 

biopsicossocial do indivíduo deve ser o maior compromisso. 
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1. Apresentação 

 

É preciso ousar, aprender a ousar, para 

dizer não à burocratização da mente a que 

nos expomos diariamente. É preciso ousar 

para jamais dicotomizar o cognitivo do 

emocional. (Paulo Freire) 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a dimensão afetiva 

identificada no processo de mediação pedagógica, envolvendo jovens e adultos, com 

ênfase nos seus efeitos positivos sobre as relações que se estabelecem entre alunos e os 

objetos de conhecimento. Considerando que a relação aluno–conhecimento não é direta, 

mas mediada por agentes sociais e culturais, pressupõe-se que a qualidade da relação 

que se estabelece entre sujeito e objeto – neste caso, entre os alunos e os conhecimentos 

escolares – é, também, de natureza afetiva e depende da qualidade da história de 

mediações vivenciadas pelo sujeito durante sua história de vida.  

A base teórica ancora-se na abordagem histórico-cultural, com foco em 

Vygotsky (1998) e nas contribuições de Wallon (1968) sobre o desenvolvimento 

humano. Ambos destacam a relação entre o ambiente cultural e os processos afetivos e 

cognitivos, assumindo o caráter social e a indissociável relação entre afetividade e 

inteligência no desenvolvimento humano. A partir das teorias dos referidos autores, 

pretende-se compreender o complexo processo de subjetivação que constitui/constrói o 

universo psicológico de cada indivíduo.  
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Entende-se que a presença da afetividade nas práticas pedagógicas permite 

observar que esta dimensão é um fator determinante da relação sujeito-objeto, podendo 

tornar o processo de aprendizagem em uma relação de aproximação ou de afastamento 

com os objetos de ensino, dependendo da qualidade e intensidade dos afetos envolvidos.  

De acordo com Gonzáles Rey (2003), ao analisar experiências afetivas, pode-se 

inferir que esses fenômenos referem-se a experiências subjetivas, as quais são capazes 

de revelar como os indivíduos são afetados pelos acontecimentos, como eles 

estabelecem e constroem significados e sentidos através dessas experiências. Para 

Vygotsky (2001): 

 

Esse enriquecimento das palavras que o sentido lhes confere a partir do contexto 

é a lei fundamental da dinâmica do significado das palavras. A palavra 

incorpora, absorve de todo o contexto com que está entrelaçada os conteúdos 

intelectuais e afetivos e começa a significar mais e menos do que contém o seu 

significado quando a tomamos isoladamente e fora do contexto: mais, porque o 

círculo dos seus significados se amplia, adquirindo adicionalmente toda uma 

variedade de zonas preenchidas por um novo conteúdo; menos, porque o 

significado abstrato da palavra se limita e se restringe àquilo que ela significa 

apenas em um determinado contexto. (pp. 465 - 466). 

 

No tocante a tal questão, admite-se que a cada nova experiência – motora, 

cognitiva ou afetiva – o indivíduo internaliza novos sentidos e significados. Cada novo 

sentido modifica sua forma de perceber a si mesmo e suas possibilidades de atuação no 

mundo. Porém, algumas experiências são extremamente marcantes, tornando-se 

momentos privilegiados para observação e estudo. 

Neste sentido, entende-se que a aquisição da escrita, em nossa sociedade letrada, 

caracteriza-se como um momento marcante de nossa construção subjetiva. Para 

indivíduos adultos, vivenciar o processo de alfabetização e letramento fora da idade 
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convencional constitui momento privilegiado para observar, estudar e analisar as marcas 

afetivas no processo de formação psicológica do novo constructo subjetivo vivenciado. 

Ao se compreenderem como integrantes das práticas sociais de leitura e escrita, esses 

adultos internalizam novas formas de perceberem o mundo e, principalmente, de se 

perceberem nele. A autoimagem e sua percepção das próprias possibilidades de atuação 

no meio em que vivem ganham novas perspectivas. Busca-se compreender as 

representações sociais de si e do outro que se constroem durante o processo de 

letramento, bem como os sentidos e significados que eles atribuem à experiência.  

 

2. Bases Teóricas 

 

2.1 Afetividade 

 

Sobre a questão da afetividade, pode-se afirmar que é recente a compreensão da 

importância da dimensão afetiva no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que “a 

Psicologia demorou para reconhecer o papel da emoção e da afetividade no processo de 

aprendizagem” (Leite, 2006, p. 7). Aqui, assume-se que a dimensão afetiva está tão 

presente quanto as dimensões cognitiva ou motora, como lembra Wallon (1979).  

 Para Wallon (1971), a afetividade é determinante tanto na construção da pessoa 

quanto na construção do conhecimento. O autor propõe um estudo integrado do 

desenvolvimento humano, definindo seu próprio projeto teórico como sendo a 

elaboração da psicogênese da pessoa completa. Entende a afetividade de forma ampla, 

envolvendo uma gama de manifestações, que abarcam dimensões psicológicas e 

biológicas, englobando vivências e manifestações humanas mais complexas, 

desenvolvendo-se através da apropriação dos sistemas simbólicos culturais.  Afirmava 

que “é certo que a afetividade nunca está completamente ausente da atividade 

intelectual.” (Wallon, 1979, p. 115). Nesse sentido, pelo fato de haver uma dimensão 

afetiva nas relações sociais, assume que a afetividade e cognição influenciam-se 
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mutuamente, estando imbricadas. Entende que a afetividade é determinante tanto na 

construção da pessoa quanto na construção do conhecimento.  

Vygotsky (1998) também discutiu a relação entre afeto e cognição a partir de sua 

visão sócio-interacionista. Defendeu que, além do âmbito biológico do desenvolvimento 

humano, o desenvolvimento social deve ser considerado de grande importância.  Para 

Vygotsky (1998):  

 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades 

adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social, e sendo 

dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da 

criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 

outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual 

e história social.   (p. 40) 

 De acordo com Vygotsky (2007), se o aprendizado traciona o desenvolvimento, 

a escola passa a ter papel essencial na construção do sujeito, como ser psicológico que 

se desenvolve em sociedades escolarizadas. Entende que a mediação realizada pelo 

professor na relação entre o aluno e as atividades desenvolvidas em sala de aula, 

apresenta especificidades, ou seja, a educação formal é qualitativamente diferente por 

ter como finalidade propiciar a apropriação, pelo indivíduo, dos instrumentos culturais 

básicos que permitam a elaboração de entendimento da realidade social e promoção do 

desenvolvimento individual. Ao possibilitar acesso a esses conhecimentos, a prática 

pedagógica estaria contribuindo para a apropriação de sistemas de referência que 

permitiriam ao sujeito ampliar as oportunidades de desenvolver-se em níveis superiores, 

não só satisfazendo necessidades já identificadas e postas pelo desenvolvimento efetivo, 

como produzindo novas necessidades, considerando o desenvolvimento potencial, ou 

seja, as ações pedagógicas estimulam e potencializam o processo de desenvolvimento 

do indivíduo. 
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Outro aspecto de grande importância da teoria de Vygotsky (1998), 

especialmente para a presente pesquisa, por envolver sujeitos adultos, é que o autor 

buscou esboçar a transição das primeiras emoções primitivas para as experiências 

emocionais superiores, pois, para ele, os adultos, nesta perspectiva, têm uma vida 

emocional mais refinada do que as crianças. Tal fato não significa a ocorrência de uma 

redução ou desaparecimento das emoções, mas propõe a existência de um deslocamento 

para o plano do simbólico, da significação e do sentido. Nesta discussão, os autores 

complementam-se, pois Wallon (1979) destaca o que caracteriza como cognitivização 

da afetividade. Em outras palavras, a dimensão afetiva nos sujeitos adultos passa por um 

refinamento no qual o contato físico cede lugar a manifestações mais sutis, como 

conteúdos e posturas, verbais ou atitudinais.  

Vale lembrar que a presente pesquisa insere-se entre as produções desenvolvidas 

por membros do Grupo do Afeto, inserido no grupo de pesquisa ALLE – Alfabetização, 

Leitura e Escrita –, da Faculdade de Educação da UNICAMP – Universidade Estadual 

de Campinas –, que vem produzindo pesquisas na perspectiva da questão da afetividade, 

pautadas na concepção monista de homem, entendendo as dimensões afetiva e cognitiva 

como indissociáveis no processo de desenvolvimento humano. 

Vários pesquisadores desse grupo (Dantas, 1992; Tassoni, 2000; Colombo, 

2007; Falcin, 2003; Tagliaferro, 2006; Leite, 2006) estudaram o papel da dimensão 

afetiva na constituição do sujeito e na construção do conhecimento, centrando a atenção 

na mediação pedagógica, na relação entre professor e aluno. Defendem a questão da 

afetividade como sendo intrínseca à atividade do professor, partindo do pressuposto de 

que a relação entre ensino e aprendizagem também é movida pelo desejo e pela paixão, 

tanto do professor, quanto dos alunos. Acreditam que as condições afetivas são 

passíveis de identificação e previsão e devem ser pensadas de forma a criarem-se 

condições afetivas favoráveis que facilitem a aprendizagem. 

Dessas pesquisas, surge a compreensão de que a afetividade faz-se presente nas 

principais decisões tomadas pelo professor, marcando intensamente a qualidade dos 
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vínculos estabelecidos entre os sujeitos e os objetos de conhecimento. De acordo com 

Leite (2006): 

 

Entendemos que as decisões sobre as condições de ensino, assumidas pelo 

professor, apresentam inúmeras situações com implicações afetivas para o aluno. 

(...) principalmente através de categorias de análise centradas nas posturas e 

conteúdos verbais, é possível supor que a afetividade também se expressa em 

outras dimensões do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula.  (p. 31) 

 

Portanto, atividades bem planejadas, práticas pedagógicas coerentes e bem 

desenvolvidas, além de um bom domínio do conhecimento por parte do professor, 

constituem algumas das condições necessárias para que os alunos desenvolvam um bom 

nível de envolvimento com os objetos de estudos e uma motivação para participação 

ativa na construção de conhecimentos.  

Em resumo, partir das concepções teóricas explicitadas, podemos inferir que 

existe uma relação íntima entre o ambiente social e os processos afetivos e cognitivos, a 

princípio orgânicos, que ganham complexidade durante o desenvolvimento do 

indivíduo, entendendo que ambos, compondo uma indissociável relação, são intrínsecos 

ao desenvolvimento humano. 

 

2.2 Educação de Jovens e Adultos – EJA 

 

A história das ideias em torno da Educação de Adultos no Brasil reflete a 

história da política educacional, que, por sua vez, reflete a história dos modelos 

econômicos e políticos e, consequentemente, a história das relações de poder.   (Freitag, 

1980) 

Na Educação de Jovens e Adultos, práticas afetivamente aproximadoras entre os 

alunos e os objetos de conhecimento são de extrema importância para manter o aluno 



7 

 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

envolvido com os estudos. A EJA abarca, para além das práticas pedagógicas, questões 

sociais, históricas e políticas, pontos necessários para a realização de uma coerente 

discussão sobre esta importante modalidade de ensino. Se o aluno adulto é fruto de uma 

realidade social injusta, que exclui muitos das práticas sociais de leitura e escrita,é 

preciso olhar pelo outro lado, observando a falta de comprometimento político para 

mudar essa realidade.  Na história de nosso país, praticamente inexistem políticas 

públicas consistentes e articuladas voltadas para ações afirmativas de educação dos 

adultos. 

Encontram-se, muitas vezes, políticas fragmentadas e pouco consistentes, 

principalmente voltadas para erradicar o analfabetismo, tratando a questão, como bem 

elucidou Freire (1975), como uma erva daninha a ser erradicada. Tal postura corrobora 

para marginalizar ainda mais o adulto analfabeto, contribuindo para fortalecer sua 

imagem de “problema social”. Porém, ainda são poucas as ações afirmativas em prol de 

uma educação continuada e formação ao longo da vida para toda a população. 

Nesse campo de estudos, há muitos pesquisadores (Bezerra, 1985; Paiva, 1987; 

Tfouni, 1988; Haddad & Di Pierro, 2000; Ribeiro, 2001; Soares, 2002) voltados para a 

importante discussão sócio-política que se apresenta. É crescente o número de pesquisas 

sobre EJA, sinalizando interesse pelo tema. Porém, como reclamo geral dos 

interessados em tais produções, as pesquisas a respeito das práticas pedagógicas, das 

metodologias de ensino e da psicologia do aluno adulto ainda são escassas. 

Para pensar as práticas pedagógicas envolvendo adultos, toma-se por base Freire 

(1975), que representa um marco para a EJA em termos de concepção político-

filosófica, afirmando a necessidade de o educador (re)educar-se para atuar ao lado dos 

oprimidos e a seu favor. Cabe ao professor auxiliar o aluno no seu processo de 

conscientização (passagem da consciência ingênua para a consciência crítica) através de 

um procedimento pedagógico centrado na problematização da sociedade, sendo um 

mediador democrático, optando metodologicamente pelo diálogo, que aproxima 

professor e aluno como sujeitos que aprendem mutuamente.  
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Destaca-se que a grande ousadia de Freire (1975) foi colocar o oprimido como 

personagem ativo e central na transformação da sua própria realidade, entendendo que 

ninguém deve ambicionar mudar a realidade do outro, e sim, fornecer ferramentas para 

que o outro o faça com propriedade e autonomia. A função do educador não é dizer 

como deve ser e o que deve mudar, mas fornecer conhecimento e conscientização da 

realidade para que os sujeitos decidam por si mesmos atuar de forma transformadora. A 

educação como meio de transformação da realidade é: 

 

(...) aquela que tem que ser forjada com ele (oprimido) e não para ele, enquanto 

homens e povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. 

Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos 

oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua 

libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. O grande problema está em 

como poderão os oprimidos, que “hospedam” o opressor em si, participar da 

elaboração, como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. 

(Freire, 1983 p. 32) 

 

Portanto, a Educação de Jovens e Adultos deve ser pensada a partir do processo 

de conscientização. Segundo Freire (1979), posto diante do mundo, o homem estabelece 

uma relação sujeito-objeto da qual nasce o conhecimento que ele adquire e expressa por 

uma linguagem. Esta relação é feita também pelo analfabeto, mas geralmente de uma 

forma desapropriada e ingênua. Faz-se necessário utilizar essa consciência ingênua do 

analfabeto, mas transformada em consciência crítica, fazendo o homem sentir-se capaz 

de superar a via dominantemente reflexa e renunciar ao papel de simples objeto, 

exigindo ser o que é: sujeito histórico. Esse processo pode ser facilitado através de um 

projeto pedagógico que supõe o aluno ativo, dialógico e crítico.  

 

3. Coleta de Dados 
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No tocante especificamente ao campo educacional, Lüdke e André (1986) 

destacam que, 

 

Situado entre as ciências humanas e sociais, o estudo dos fenômenos 

educacionais não poderia deixar de sofrer as influências das evoluções ocorridas 

naquelas ciências. Por muito tempo elas procuraram seguir os modelos que 

serviram tão bem ao desenvolvimento das ciências físicas e naturais, na busca da 

construção do conhecimento científico do seu objeto de estudo. (p. 3) 

 

As peculiaridades dessa área de pesquisa exigiram mudanças metodológicas. 

Tomando por base fenômenos e fatos sociais, as novas linhas de pesquisa priorizam os 

aspectos qualitativos, expondo a complexidade humana e buscando observar, 

reconhecer e analisar os significados até então não trabalhados da vida social. 

Portanto, devido à clara adequação aos objetivos propostos, a metodologia é 

qualitativa, sendo utilizado, na coleta de dados, o procedimento de autoscopia, que 

consiste na gravação audiovisual das relações em sala de aula, para posterior exibição 

de vídeos editados para os sujeitos, em sessões individuais, nas quais são instigados a 

narrar e descrever como se sentiram durante a atividade apresentada. De acordo com 

Leite e Colombo (2006), na autoscopia: 

 

o sujeito tem seu comportamento videogravado em um determinado ambiente e, 

posteriormente, é colocado em uma situação para observar esse material 

gravado, editado ou não, para que emita comentários sobre o mesmo, por 

solicitação do pesquisador e em função dos objetivos da pesquisa.  (p. 2) 

 

Para os autores, o recurso da autoscopia representou um aprimoramento da 

pesquisa qualitativa. Tal fato se deve à possibilidade de o sujeito adquirir posição ativa 
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na coleta de dados. O papel do pesquisador, na sua condição ativa no procedimento, 

segue no sentido de estabelecer relações de interação e condições dialógicas com o 

sujeito; a “habilidade de intervenção do pesquisador, na hora certa e de forma adequada, 

sem que isso seja percebido pelo sujeito como um entrave para o seu processo de 

expressão, parece ser essencial nos procedimentos” (Leite & Colombo, 2006, p. 7). 

A coleta de dados envolveu, primeiramente, sessões de observação para 

familiarizar pesquisadora e sujeitos, diminuindo o posterior impacto da câmera. A 

observação inicial da sala de aula e participação no cotidiano dos alunos e da professora 

teve dois objetivos: por um lado, permitir a verificação da real existência de vínculos 

afetivos positivos entre alunos e professor, e, por outro, permitir aos alunos se 

acostumarem com a pesquisadora, diminuindo possíveis comportamentos baseados na 

presença de um estranho no contexto. 

Os sujeitos, escolhidos intencionalmente, foram a professora e seis alunos, a 

partir de indicações dos seus pares sobre o reconhecido sucesso do trabalho 

desenvolvido pela docente, em uma sala de aula de adultos, na rede pública de uma 

cidade do interior do Estado de São Paulo. 

Na sequência, a pesquisadora utilizou o recurso de filmagem de um tablet
1
 iPad

2
 

para gravar as práticas pedagógicas observadas em sala de aula. Tais práticas aqui 

entendidas como sendo as atividades de ensino desenvolvidas em aula, constituem 

momentos de interação professor-aluno, nos quais podem-se identificar o tipo de 

instrução dada pelo professor, o envolvimento do aluno no desenvolvimento da 

atividade e as intervenções do professor que se seguem à produção do aluno – o 

feedback. 

                                                             
1 Tablet é um dispositivo eletrônico em formato de prancheta com funcionalidades semelhantes às de um 

computador, somando outras como filmagem, fotografia, etc. Apresenta uma tela touchscreen e tem como 

dispositivo de entrada principal a ponta dos dedos, em vez de um teclado ou mouse.  

 
2 O iPad é um dispositivo tablet produzido pela empresa Apple Inc. O iPad integra algumas 

funcionalidades de computadores, como acesso à internet, leitor e editor de textos, vídeos, fotos, músicas 

jogos, entre outros, funcionando como uma plataforma audiovisual.  
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Finalizadas as gravações, o material produzido foi editado no próprio tablet. Em 

seguida, foram realizados encontros com os sujeitos, nos quais a pesquisadora assistiu 

com eles aos vídeos editados, realizando a sessão de autoscopia, solicitando que eles 

verbalizassem sobre o que vivenciaram nas diferentes situações observadas. 

As verbalizações das entrevistas gravadas foram transcritas e constituem os 

dados primários da pesquisa, posteriormente analisados e discutidos. Assim sendo,  

 

os dados primários, portanto, são os relatos verbais emitidos pelo sujeito na 

situação de observação das suas imagens na tela da TV, durante ou após a 

transmissão, os quais, por sua vez, são também gravados para posterior análise. 

(Leite & Colombo, 2006, p. 2) 

 

Seguiu-se a construção dos Núcleos Temáticos, correspondentes aos dados 

coletados. Para essa fase de análise, a pesquisadora identificou trechos das sessões de 

autoscopia transcritas, agrupando as falas nas quais apareciam conteúdos relativos a 

temas comuns, reunindo conteúdos e questões centrais, considerando os objetivos da 

pesquisa. Assim, todas as falas sobre práticas pedagógicas foram agrupadas em um 

mesmo núcleo. Devido à grande abrangência dos núcleos, utilizou-se o recurso de 

subnúcleos, visando identificar aspectos mais específicos. Trabalhos recentes nessa 

área, desenvolvidos por pesquisadores do Grupo do Afeto, como Tagliaferro (2003) e 

Falcin (2003), têm utilizado a divisão de núcleos e subnúcleos visando abarcar as 

especificidades suscitadas pela riqueza da ampla gama de dados. Portanto, o núcleo 

sobre as práticas pedagógicas, por exemplo, foi dividido em subnúcleos sobre 

matemática, práticas de alfabetização e letramento, entre outros.  

É importante ressaltar que o mais importante na construção desses núcleos não é 

a frequência com que aparecem os temas e conteúdos identificados nas verbalizações 

dos sujeitos, mas a importância dos mesmos para a compreensão do objetivo da 

investigação.  
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  De acordo com Aguiar (2006), os núcleos resultantes “devem expressar os 

pontos centrais e fundamentais que trazem implicações para o sujeito, que o envolvam 

emocionalmente, que revelem as determinações constitutivas do sujeito” (p. 12). 

Ainda em acordo com Aguiar (2006), esses núcleos e seus subnúcleos são 

constituídos a partir da reunião de temas, por uma maior frequência, pela importância 

enfatizada nas falas dos informantes, pela carga emocional presente, pelas 

ambivalências ou contradições, pelas insinuações não concretizadas, entre outras. Esses 

pré-indicadores fornecem um quadro amplo de possibilidades para a organização dos 

núcleos. 

 

4. Núcleos Construídos 

 

A partir dos dados, foram construídos núcleos temáticos que possibilitaram 

identificar os diversos sentidos construídos pelos sujeitos, a partir das práticas 

pedagógicas vivenciadas em sala de aula. Cabe, aqui, destacar alguns pontos 

importantes que surgem a partir da incursão nos dados, em cada núcleo. 

O Núcleo 1 – O aluno adulto: Antes e Depois da Alfabetização, reúne as 

verbalizações sobre a imagem que os alunos adultos elaboram de si mesmos e de suas 

possibilidades de atuação no mundo, antes e depois do processo de alfabetização, com o 

objetivo de entender as mudanças vivenciadas no processo.  

 

Eu achava assim, que eu era igual a uma cega, eu não enxergava o mundo em 

volta. Eu não sabia ver o que tava na frente dos meus olhos. E agora não. O que 

eu não enxergava, eu enxergo. Minha vida mudou. Até com meu marido mudou, 

agora ele me respeita, ele não pode mais falar que eu não sei ler. Eu me sinto 

mais respeitada. (Sujeito 4) 
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Os sujeitos observados demonstraram ser profundamente marcados por históricos 

de afastamento e exclusão do sistema escolar. Nenhum exteriorizou uma postura de 

satisfação com a vida que levou sem ter a oportunidade de aprender a ler e escrever, 

sinalizando sempre um sentimento de falta, neste sentido. Todos denunciam o desejo e a 

busca pela alfabetização, que estão apenas agora conquistando. Muitos desvalorizam-se, 

desmerecendo todos os conhecimentos e conquistas que tiveram ao longo da vida, 

destacando a marca afetiva negativa do analfabetismo, que afeta a imagem que o sujeito 

tem de si mesmo. 

 

Antes (de aprender a ler) tinha uma sensação de impotência. Quando você vai 

aprendendo, é como se clareasse o escuro. Uma segurança, uma certeza. Me 

sinto mais confiante cada vez que eu vou aprendendo mais. (Sujeito 3) 

 

Neste núcleo foi possível identificar as marcas de afastamento com os 

conhecimentos escolares e a forma como elas modificaram-se, a partir da mediação da 

professora, criando-se novos vínculos de aproximação com os mesmos, mudando as 

possibilidades de atuação do sujeito no mundo. O foco centra-se na busca da 

compreensão sobre a forma como os próprios sujeitos reconstroem a visão de si mesmos 

e de suas possibilidades de interferência na realidade onde estão inseridos, a partir da 

conquista das práticas de leitura e escrita. 

No Núcleo 2 – A Vida Escolar na Fase Adulta, discutem-se aspectos da vida 

escolar cotidiana destacados pelos alunos adultos em suas falas. Abordam-se questões 

como as dificuldades de adaptação à rotina escolar, nunca antes vivenciada; as 

expectativas do aluno adulto em relação ao que espera do professor e da escola; e a 

questão da escola como espaço de discussão de situações da vida, de convivência, em 

uma fase onde muitos sujeitos não possuem mais ambiente de trabalho e familiar para 

convivência interpessoal. 
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Destacam-se falas sobre a questão da adaptação do aluno adulto a uma rotina 

diária diferente da qual estava acostumado. As atividades escolares cotidianas, os 

horários escolares, a convivência contínua com um grupo, a longa permanência 

sentados, o desenvolvimento da coordenação motora para a escrita, entre muitos outros 

aspectos, tornam-se desafios. Os dados permitem inferir que a adaptação à rotina escolar 

vai depender, em muito, da acolhida da professora e dos colegas de turma. 

 

É, uma coisa que no dia a dia a gente vai acostumando, quando a gente gosta 

das pessoas. Só que é uma mudança de rotina muito grande se acostumar com o 

esquema da escola. (Sujeito 3) 

 

Ao planejar e proporcionar aos alunos atividades motivadoras que despertavam 

seu interesse, organizando o conhecimento de forma crescente e levando o aluno a 

perceber seus avanços, a professora garantiu que o seu desenvolvimento em sala de aula 

e o próprio processo de aprendizagem fossem prazerosos.  Tais aspectos motivaram a 

permanência dos alunos, facilitando a superação dos obstáculos iniciais de adaptação. 

Os dados revelaram, também, que, à medida que os alunos sentiam que estavam 

aprendendo e que percebiam seu sucesso nas atividades de ensino vivenciadas, 

estimulavam-se para continuar estudando, pois tal percepção aumentava sua expectativa 

de sucesso. Nas palavras de Leite (2006), autoestima e bom desempenho alimentam-se 

mutuamente. 

Além dos claros impactos positivos para a formação do sujeito, os dados 

revelaram uma perspectiva importante do espaço escolar para alunos adultos e idosos: 

 

...a solidão é a coisa mais triste que existe. Ficar em casa, sem ter com quem 

conversar... Se eu tô triste, não tem um conforto. Então eu venho pra escola e 

aqui, pra mim é uma maravilha. Pela minha idade, eu não vou seguir carreira 
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nem nada. A cabeça já não é aquela coisa. Mas só de ficar aqui, só de estar 

aqui, já tá bom pra mim. Só isso já me deixa realizado. (Sujeito 5) 

 

A fala acima destaca outra questão que surgiu na fala de muitos sujeitos: a 

escola como espaço de convivência para pessoas mais velhas que, por circunstâncias da 

vida, encontram-se solitárias. Alguns são viúvos(as) que não moram com os filhos, 

vivem em suas casas sozinhos e encontram a família esporadicamente. Para eles, esse 

novo espaço de convivência criado pela escola conforta e ressignifica esta nova etapa da 

vida.  

O Núcleo – 3 A Relação entre a Professora e os Alunos, aponta para as 

características da professora. Importante ressaltar que essas características são atribuídas 

pelos sujeitos em suas falas; portanto, trata-se da visão dos alunos adultos sobre a 

professora. As falas dos alunos referem-se a momentos específicos da atuação da 

professora nas atividades de ensino e na interação com os alunos.  

 

O que eu mais gosto nela, na professora A., é o jeito dela ensinar, a calma que 

ela tem, o jeito dela de ser bacana com a gente. Acho ela muito legal mesmo. É 

gostoso conviver nas aulas com ela. Não é um esforço, que você fica torcendo 

pra acabar a aula. Você fica feliz, assim, de tá aqui. E ela sempre conversa mais 

algum assunto, é super bacana. Nem dá vontade de ir embora. (Sujeito 3) 

 

Foi possível, através dos dados, observar o quanto a mediação da professora 

propicia situações capazes de produzir diversos sentimentos e emoções que marcam o 

processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para torná-lo mais eficaz e proveitoso. 

No decorrer do desenvolvimento dos alunos no contexto escolar, os vínculos afetivos 

foram ampliando-se e a professora assumiu grande importância em relação ao 

envolvimento dos alunos no seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Figura 
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fundamental no processo educativo, sua atuação é determinante para uma experiência 

educativa de sucesso ou de fracasso. 

 

Nossa, ela é muito legal. Acho que todo mundo veio aqui e falou a mesma coisa 

pra você! Eu acho que ela assim, cuida muito da gente, respeita, eu acho ela 

uma pessoa muito boa. Muito carismática, todo mundo gosta dela. E ela gosta 

de todo mundo também! (Sujeito 6) 

 

Admitir a peculiaridade da história de vida de cada sujeito, valorizar suas 

aprendizagens e reconhecer seus conhecimentos são aspectos cruciais para estabelecer 

uma relação de respeito com os alunos adultos, que necessitam de um mediador 

competente e conhecedor dos anseios e necessidades do seu público adulto: um 

mediador capaz de construir conhecimentos em parceria, não de chamar para si a função 

de transmitir conhecimentos a quem não sabe – equívoco capaz de minar o sucesso do 

processo. 

A professora em questão demonstra que, no campo da EJA, optar pela docência 

é uma decisão que excede uma escolha profissional: trata-se de um compromisso 

assumido com uma parcela da sociedade que teve, por longo tempo, seu direito à 

educação negado por uma realidade social injusta. Tal decisão implica reflexão, 

empenho e comprometimento. Ser professora de EJA significa compartilhar e construir 

conhecimentos, em um movimento de ensinar e, também, aprender com os estudantes 

adultos. Tornar-se parte do mundo deles, conhecendo-os e, assim, conhecendo a história 

de suas lutas, visando construir conhecimentos que eles almejam, proporcionando a 

formação integral à qual têm direito.  

O Núcleo 4 – O Trabalho Docente e as Práticas Pedagógicas em EJA, apresenta 

especificidades do trabalho pedagógico que resultam em práticas destacadas e 

apreciadas pelos alunos, implicando em aprendizagens significativas dos mesmos. Neste 

núcleo, discutem-se aspectos como a importância da formação inicial e continuada para 
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professores de EJA, uma formação que vise a propiciar o embasamento necessário para 

a construção de uma metodologia consistente para o trabalho em sala de aula.  

 

Porque foi no CEFAM que eu aprendi a ser professora. E eu não aprendi a ser 

qualquer professora. Eu aprendi a ser uma militante na minha profissão. 

Militante no sentido de procurar fazer o máximo pra que os alunos aprendam. A 

me preocupar com a aprendizagem do estudante, me preocupar com a minha 

aula, de ser crítica com o que eu faço, de me organizar enquanto categoria, tudo 

isso eu aprendi no CEFAM. E eu acho que tudo isso é muito mais do que 

aprender as teorias pedagógicas. (Professora) 

 

Também destacam-se especificidades do trabalho pedagógico que resultam em 

práticas apreciadas pelos alunos, como as atividades relacionadas com a fonética das 

letras do alfabeto, com poesias e músicas, além de atividades de matemática 

diferenciadas. A atenção, a disposição para tirar dúvidas, a disponibilidade para 

responder perguntas, a proximidade no relacionamento, a postura prestativa, sempre 

disposta a auxiliar e mesmo as chamadas de atenção ganham significação afetiva na 

atuação com os adultos.  

 

Eu trabalho coisas de artesanato, de culinária, mas com o tempo eu fui 

aprendendo que eles também têm que aprender coisas que o contexto deles não 

favorecia. Foi quando eu comecei a trabalhar música, trabalhar arte, trabalhar 

poesia, ir com eles a lugares que talvez sozinhos eles não iriam, ir à exposições 

e tudo mais, possibilitar um novo mundo pra eles. Tento fazer isso num processo 

de negociação o tempo todo. (Professora) 

 

A atuação da professora não pressupunha apenas objetivos cognitivos, mas 

preocupava-se, também, com a dimensão afetiva, existindo sempre o cuidado de levar 
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os alunos a gostarem da atividade, apreciarem poesia, música, receitas culinárias, etc. 

Ela compartilhava, com seus alunos, o prazer pela leitura e escrita, além do sentimento 

de satisfação por poder fazer da escrita um precioso instrumento na vida cotidiana. Em 

suas aulas, observou-se propagar entre seus alunos o gosto pela leitura e escrita, dando à 

sua mediação o caráter contagioso da afetividade, de que fala Wallon (1968). 

 

5. Considerações Finais 

 

A partir dos dados da pesquisa, fica claro como os sujeitos denunciam os 

impactos da escolarização em sua subjetividade ao demonstrarem as mudanças nos 

sentimentos em relação a eles mesmos. Sentimentos como humilhação e vergonha são 

atrelados à pessoa que eram antes da alfabetização. Sentimentos como orgulho, respeito 

e satisfação são atrelados à pessoa que são agora, depois da alfabetização. Fica nítido 

como a marca da alfabetização é fundante, na opinião dos próprios sujeitos, sobre a 

pessoa que eles são. Junto a tais mudanças marcantes, somam-se profundos impactos na 

autoestima do sujeito. Impactos dessa natureza, que mudam radicalmente, e de forma 

positiva, a maneira como a pessoa se percebe, são capazes de produzir significativas 

mudanças nas perspectivas de atuação e intervenção do sujeito no mundo. 

Considerando-se o impacto social das práticas de leitura e escrita, a inserção do 

sujeito na cultura letrada significa acessar condições necessárias para que possa sentir-

se integrante e plenamente participativo na sociedade letrada, onde é constantemente 

interpelado pela escrita nas mais diversas situações. Tais elementos fazem-se 

constantemente presentes no cotidiano de um sujeito letrado sem representar qualquer 

ameaça à sua autoconfiança – o oposto ocorre com os adultos analfabetos.  

Acredita-se que, na modalidade EJA, principalmente em função da não 

obrigatoriedade e pelas dificuldades enfrentadas pelos alunos adultos, a criação de 

vínculos afetivos de aproximação entre professor e aluno aumentam as chances de 

existir motivação para retornar todos os dias, verificando-se uma melhora significativa 
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na qualidade do aprendizado dos alunos que, muitas vezes, estão voltando para uma 

escola que os excluiu, uma escola que é instrumento de uma sociedade que os 

desvaloriza exatamente pela sua não escolarização. De acordo com Gadotti (2001): 

 

O aluno adulto não pode ser tratado como uma criança cuja história de vida 

apenas começa. (...) Ao mesmo tempo, apresenta-se temeroso, sente-se 

ameaçado, precisa ser estimulado, criar auto-estima pois a sua “ignorância” lhe 

traz tensão, angústia, complexo de inferioridade. (p. 39) 

 

Os dados analisados permitem inferir que as condições de ensino, planejadas e 

desenvolvidas para alunos jovens e adultos, devem ser radicais no sentido de visar, 

sempre, ao sucesso do processo de aprendizagem do aluno, o que implica em uma série 

de cuidados, uma vez que a população atendida apresenta características muito 

específicas.  

O sucesso desse processo exige o planejamento de práticas pedagógicas que 

produzam impactos afetivamente positivos, os quais facilitarão o envolvimento do aluno 

com relação aos conteúdos e, consequentemente, com a própria escola.  O processo 

certamente produzirá sensíveis mudanças na autoestima do aluno, uma vez que os dados 

acumulados sugerem que os sentimentos de ser capaz de aprender e enfrentar novos 

desafios são fortemente relacionados com o sucesso no processo de aprendizagem. 

Portanto, faz-se imperativo oferecer um ambiente acolhedor e afetivamente 

aproximador entre os alunos adultos e os diferentes objetos de ensino, onde eles possam 

vivenciar práticas pedagógicas adequadas a objetivos de ensino relacionados com as 

condições de vida e com as suas reais necessidades. Tais condições são indispensáveis 

na modalidade EJA – campo de batalha onde a luta pelos direitos básicos dos 

trabalhadores que constroem esse país ocorre diariamente. 
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1. Introdução 

 

O presente artigo faz parte de um projeto de pesquisa intitulado “A educação 

no processo de constituição de sujeitos: o dito nas produções e o feito no cotidiano”, 

financiado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e 

Tecnologia do estado de Mato Grosso do Sul - FUNDECT/MS. Para a pesquisa maior 

foram inventariadas 45 obras, cujo foco de investigação foi a constituição dos sujeitos 

que vivem na região pantaneira, evidenciando o trinômio: homem, educação e cultura 

expressa em seu cotidiano. 

Para este estudo selecionamos a obra “Tiquinho do Pantanal - o dia-a-dia de 

um pantaneirinho”, de Marcela Lemos Monteiro. A partir das narrativas expressas na 

obra citada, busca-se revelar o sujeito que se constitui como pantaneiro
1
 na voz de uma 

criança, desvelando a cultura e a educação que se manifesta no seu dia-a-dia. 

 Pretende-se assim, identificar de que forma a referida obra de Marcela Lemos 

Monteiro pode se configurar como uma possibilidade para desvelar um sujeito concreto, 

social, histórico e cultural que se constitui pela apropriação da cultura por meio dos 

processos educativos. 

No primeiro momento, recorreu-se aos estudos acerca da constituição do 

sujeito em relação ao cotidiano, à cultura e à construção de sua identidade; no segundo 

                                                
1 Neste estudo, chama-se de homem pantaneiro, aquele que é nascido, vive e /ou trabalha na região 

pantaneira. 

 

mailto:celiabp@brturbo.com.br
mailto:surt@terra.com.br


 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

2 

 

 

momento, sobre como os artefatos culturais permeiam a singularidade desse homem que 

também se revela no universal. 

 

2. O cotidiano pantaneiro na voz de uma criança 

 

A educação e a cultura na vida do homem pantaneiro
i
 são reveladas nas mais 

singelas expressões do cotidiano, como na observação da natureza, até nas mais 

complexas, ou seja, nas relações de trabalho, na vida social, nas decisões políticas, nas 

escolhas pessoais, nos acontecimentos econômicos, nos discursos entre interlocutores e 

nas ações que, quando evidenciadas, emergem da cultura na qual esse homem está 

inserido. 

É no cotidiano que o indivíduo constrói a sua marca identitária, realiza as suas 

negociações com o outro e estabelece as suas condições para a vida. Não vivemos o 

nosso cotidiano sozinhos e isolados, ele se apresenta como um mundo intersubjetivo, 

“um mundo de que participo juntamente com outros homens”. (Berger & Luckman, 

1985, p. 40). 

Os artefatos culturais revelam a identidade do homem, cuja constituição 

individual, em consonância com o meio, torna-se coletiva. Todas essas questões 

inscrevem-se na cultura, como um sistema de saberes, as quais afirmam a nossa 

identidade e a daqueles com os quais convivemos, produzindo histórias paralelas, 

singulares e universais, que se concretizam como formadoras da humanidade. 

A identidade de cada um marca a história da humanidade, a força das 

tradições, dos saberes, da pertença a determinados grupos, das diferenças e igualdades 

estabelecidas no cotidiano, o que Heller (2008) denominou de heterogêneo do cotidiano, 

ou seja, o fato deste referir-se aos mais diversos aspectos da vida, em toda a dimensão 

das relações estabelecidas. 

 

A vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea e isso sob vários aspectos, 

sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação ou importância de 
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nossos tipos de atividade. São partes orgânicas da vida cotidiana: a organização 

do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social 

sistematizada. (Heller, 2008, p. 32) 

 

Heller (2008) apresenta a vida cotidiana em duas esferas: a da vida social 

humana e a da esfera não cotidiana da atividade social. A primeira, refere-se aos 

aspectos da formação do indivíduo, da linguagem, dos símbolos e dos usos e costumes 

de uma determinada sociedade. Já a segunda esfera refere-se ao desenvolvimento do 

homem por meio das ciências, da filosofia, da arte, da moral e da política. 

Essas esferas estão em constantes mudanças, na medida em que o homem 

produz a história e, a partir das transformações que promove, aprimora os símbolos, os 

costumes, enfim, desenvolve tanto os produtos materiais como os intelectuais. 

Para Heller (2008), a formação do indivíduo inicia-se na esfera da vida 

cotidiana, desde o seu nascimento, momento no qual é introduzido no universo cultural 

da humanidade e esta estende - se por toda a sua vida. A autora sustenta a ideia de que a 

vida cotidiana é inerente à existência de todo indivíduo, é nessa esfera que se dá a 

apropriação da linguagem, dos bens culturais e dos costumes da sociedade. 

 

[...] O homem aprende no grupo os elementos da cotidianidade. [...] A vida 

cotidiana está no centro do acontecer histórico: é a verdadeira ‘essência’ da 

substância social [...]. Toda grande façanha histórica concreta torna-se particular 

e histórica precisamente graças a seu posterior efeito na cotidianidade. (Heller, 

2008, p. 34).  

  

É por meio dessa apropriação que o homem assegura a sua existência na 

sociedade humana. A autora afirma que a formação do indivíduo na esfera da vida 

cotidiana determina o singular, o que ele faz particular, além da espontaneidade, 

resultado do senso comum. “O indivíduo é sempre, simultaneamente, ser particular e ser 

genérico”. (Heller, 2008, p. 36).  
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A característica dominante da vida cotidiana é a espontaneidade. É evidente que 

nem toda atividade cotidiana é espontânea no mesmo nível, assim como 

tampouco uma mesma atividade apresenta-se como identicamente espontânea 

em situações diversas, nos diversos estágios de aprendizado. Mas em todos os 

casos, a espontaneidade é a tendência de toda e qualquer forma de atividade 

cotidiana. (Heller, 2008, p. 47). 

 

A vida cotidiana é também hierárquica. Essa hierarquia é alterável, 

modificando-se de modo específico em função das diferentes estruturas econômicas e 

sociais. É, também, condição de organicidade. A vida cotidiana está no centro do 

acontecer histórico, porém, embora seus motivos sejam particulares, tornam-se 

universais por meio das relações estabelecidas. 

A característica dominante da vida cotidiana é a espontaneidade. Ela é a 

tendência de toda e qualquer forma de atividade cotidiana, caracterizando tanto 

motivações particulares como atividades humanas genéricas. Na vida, o homem atua 

sobre a base da possibilidade. Não é possível, na vida cotidiana, calcular com segurança 

científica a consequência possível da ação.  

 

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida 

cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. 

Nela, colocam-se ‘em funcionamento’ todos os seus sentidos, todas as suas 

capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, 

paixões, idéias, ideologias. (Heller, 2008, p. 31). 

 

Depreende-se do cotidiano o processo de construção de valores do indivíduo ao 

apropriar-se da realidade e impor a ela a sua marca, a sua personalidade. Na dialética 

entre a natureza e o mundo socialmente construído, o homem se transforma.  
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A realidade da vida cotidiana está organizada em torno do “aqui” de meu corpo 

e do “agora” o meu presente. Este “aqui” e “agora” é o foco de minha atenção à 

realidade da vida cotidiana. Aquilo que é ‘aqui e agora’ apresentado a mim na 

vida cotidiana é realissimun de minha consciência. (Berger & Luckmann, 1985, 

p. 39). 

É na vida cotidiana que o indivíduo constitui-se como sujeito atuante, 

transformador que, ao participar da sociedade em que vive, constrói a sua 

identidade. “Nesta mesma dialética o homem produz a realidade e com isso se 

produz a si mesmo”. (Berger & Luckmann, 1985, p. 241). 

 

No cotidiano construímos a nossa existência como reflexo da humanidade e 

como construção da identidade, pressupondo a igualdade e a diferença que 

estabelecemos com o outro. 

Desse modo, a vida cotidiana do homem pantaneiro revela suas marcas, 

construídas ao longo de sua trajetória, na apropriação dos costumes, da relação com o 

outro, da assimilação do conhecimento, construído juntamente com o outro numa troca 

de significados, tendo como uma de suas esferas a educação e a cultura. 

 

3. No cotidiano a cultura pantaneira 

 

A cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social. A 

história do homem é marcada pela existência de múltiplas culturas. Essa diversidade 

retrata as práticas e tradições de diferentes lugares e somos levados a refletir sobre a 

coletividade à qual pertencemos e sobre as interações que estabelecemos com o outro.  

Para Santos (1986), a cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a 

existência social de um povo ou nação. Esse é o significado moderno do conceito que 

passa a ser assumido, notadamente no século XIX, atrelado ao desenvolvimento de 

teorias científicas sobre a vida e a sociedade. Uma outra concepção de cultura 
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evidenciada pelo autor refere-se ao conhecimento, às ideias e crenças de um povo, 

assim como às maneiras como eles existem na vida social.  

 Ao tentar entender a cultura, também trazemos à tona a compreesão da 

humanidade em toda a sua extensão de existência. O desenvolvimento da estrutura 

humana é entendido, assim, como um processo de apropriação pelo sujeito da 

experiência histórico-cultural. Nesse processo, o sujeito, ao mesmo tempo que 

internaliza as formas culturais, transforma-as e intervém em seu meio.  

Assim: 

 

A cultura diz respeito à humanidade e ao mesmo tempo a cada um dos povos, 

nações, sociedades e grupos humanos [...]. As variações nas formas de família 

por exemplo, ou nas maneiras de habitar, de se vestir ou de distribuir os produtos 

para os agrupamentos humanos que as vivem são resultado de sua história. 

(Santos, 2006, p. 8) 

 

O autor segue afirmando que a riqueza das culturas e suas relações falam bem 

de perto a cada um de nós, já que convidam a que nos vejamos como seres sociais, nos 

fazem pensar na natureza dos todos sociais de que fazemos parte, nos fazem indagar 

sobre as razões da realidade que partilhamos e das forças que as mantêm e as 

transformam.  

Desse modo, a cultura é parte constitutiva da natureza humana, suas 

características se revelam por meio da internalização dos modos historicamente 

determinados e culturalmente organizados. A cultura, nesse sentido, é algo recriado e 

reinterpretado pelo homem que a constitui.  

A vida social é um processo dinâmico e cada homem participa desse processo 

ativamente em relação com o outro, na interação entre o mundo cultural e o mundo 

subjetivo. Portanto, a cultura é um conjunto de produções humanas desenvolvidas 

histórica e socialmente, sendo, portanto, considerada como resultado da obra humana.  
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A natureza social do sujeito tem ligação com o desenvolvimento da cultura e 

da sociedade. Dessa forma, o mundo da indústria, das ciências e da arte é uma expressão 

histórica de natureza humana. É um processo sempre ativo.  

É na interação com o outro que o sujeito interioriza, aprende e interpreta os 

fatos do contexto em que atua, reconhece-se como produtor de conhecimento, constrói-

se nas organizações sociais. Portanto, apropria-se da cultura no espaço onde vive.  

Podemos considerar que os valores culturais do sujeito estão envolvidos em 

uma ordem cultural, que vão configurar seu modo de ser. Considerando o um ser social, 

os processos que regulam a mediação entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo são 

as atividades, assim, o sujeito, atua a partir da experiência com o outro, sendo o ponto 

de partida e o de chegada para a sua atuação. 

 

Em todos os estágios do desenvolvimento social, o homem nasce num mundo já 

“feito”, numa estrutura consuetidinária já ‘feita’. Deve então assimilar esses 

usos, do mesmo modo como assimila as experiências de trabalho, do mesmo 

modo, toma posse da história humana, ‘ingressa’ na história, e esse é o marco 

em que o homem consegue se orientar. (Leontiev, 1978, p.116). 

 

O processo de apropriação é considerado por Leontiev (2004, p. 290) como: 

“[...] resultado de uma atividade efetiva do indivíduo em relação aos objetos e 

fenômenos do mundo circundante criados pelo desenvolvimento da  cultura humana”. 

Essa relação é possível por intermédio da relação do homem com os outros seres 

humanos. É por meio da educação que se dá a aquisição da cultura humana às novas 

gerações.  

 

4. No cotidiano a expressão da identidade 

 

O sujeito se constitui a partir dos contextos sociais nos quais está inserido. É 

capaz de produzir cultura, pois a sua constituição resulta da ação concreta sobre o meio. 
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A partir de sua atividade, constitui-se transformando e se transformando como sujeito 

que, ao mesmo tempo, é, produto e produtor de cultura. 

A atividade tem dimensão histórica se entendida como manifestação cultural 

de grupos sociais que, no processo de sua ação, se modificam e são modificados, pois, 

nesse movimento de produção contínua, o homem se constitui a si mesmo como sujeito.  

Para Rubinstein (1997), o homem não é apenas um ser passivo, contemplativo, 

mas um ser ativo. Por isso deve-se estudá-lo a partir de seus atos, de sua atividade 

específica. O sujeito constitui-se no transcurso de sua vida, na apropriação da cultura 

historicamente acumulada e esse processo produz-se na comunicação e nas relações 

sociais que ele estabelece nos diferentes grupos de que participa, na atividade que 

realiza, de acordo com as suas condições objetivas de vida. 

No decurso da história, o homem construiu diferentes artefatos para satisfazer 

as suas necessidades. Ao construí-los também gerou mais necessidades, o que originou 

diferentes atividades. Portanto, podemos considerar que a atividade dá sentido e 

direciona o desenvolvimento individual social e histórico do sujeito. 

A atividade desenvolvida pelo homem tem uma estrutura psicológica, cujos 

componentes são: necessidades, motivos, finalidades e condições de realização da 

finalidade. Atividades são partes de sistemas de relações mais amplos que surgem, são 

reproduzidos e desenvolvidos dentro de comunidades sociais e que são, em parte, 

sistemas de relações sociais.  

 

A atividade expressa a relação concreta do ser humano com a realidade, na qual 

aparecem realmente as características da personalidade. Estas características 

possuem uma índole mais complexa que as funções e os processos que diferem 

analiticamente [...] a relação do ser humano com a realidade, manifestada pela 

sua atividade, depende dos seus processos psíquicos, do seu pensamento. 

(Rubinstein, 1977, p. 12) 
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Por isso, o homem se constitui em sua atividade, a partir da relação com o 

outro e com o mundo. O que pensa e faz revela-se no processo contínuo de sua 

atividade. Atua a partir da experiência com o outro, partilhando e tornando-a 

significativa, repensando sobre o seu próprio modo de ser e de fazer. 

Para Rubinstein (1977), em toda atuação humana se estabelece 

necessariamente uma determinada relação entre o socialmente importante e o 

importante para o homem. Portanto, o objeto da ação humana está sempre ligado às suas 

relações sociais. 

Leontiev (1978, p. 267), defende que “[...] cada indivíduo aprende a ser um 

homem. O que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-

lhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico 

da sociedade humana”. 

O desenvolvimento do homem é resultado desse movimento de relações 

adquiridas não apenas na história acumulada pela humanidade, mas pela ação dele que, 

ao mesmo tempo em que internaliza o que vem do meio, também interfere no decurso 

da história. 

Ao estudar o processo de constituição do sujeito, é importante rever as 

atividades que ele realiza no movimento do processo de sua constituição em 

desenvolvimento nas múltiplas relações que estabelece. 

Estudar o sujeito, considerando-o como histórico, implica considerar a 

atividade que ele executa por se entender que na atividade o psiquismo humano se 

constitui e se estabelecem muitas das relações que levarão às transformações da 

estrutura desse mesmo psiquismo. 

O reconhecimento do eu se dá no momento em que aprendemos a nos 

diferenciar do outro. Eu só passo a ser alguém quando descubro o outro, e sem esse 

reconhecimento não há como saber quem sou eu, pois não existem elementos de 

comparação. Desse modo, a identidade depende de uma diferenciação em relação ao 

outro.  
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É a partir das relações com os grupos sociais dos quais fazemos parte que a 

identidade é construída, nos diferenciando ou nos aproximando deles. Nessa 

diferenciação ou igualdade, construímos nossa identidade por meio da história, das 

tradições, das normas às quais esses grupos pertencem. 

Numa concepção psicossocial, a identidade tem o caráter de metamorfose, isto 

é, está em constante mudança, sendo construída pela atividade. Dessa forma, a 

identidade é entendida como um processo de permanente construção, em contínua 

transformação, durante toda a vida do indivíduo. 

Em razão disso, torna-se importante considerar as influências culturais às 

quais o sujeito se vê exposto, para poder apreender, nesse cenário, como ele se percebe 

e como ocorrem as suas transformações nesse movimento. 

O sujeito é diferente dos demais seres porque é capaz de criar, produzindo as 

suas condições de existência, enquanto vai ampliando as suas possibilidades de 

hominização.  

Pode-se dizer, então, que a atividade é um dos elementos determinantes na 

constituição da identidade. É um processo, resultado da relação que o sujeito estabelece 

com o meio. É um fenômeno social, e como tal não tem nenhuma característica de 

permanência, portanto, a identidade se constrói por meio da atividade que o sujeito 

realiza e na qual atua. 

   

5. A constituição do sujeito na obra “tiquinho do pantanal – o dia -a- dia de um 

pantaneirinho” 

 

A autora Marcela Lemos Monteiro nasceu em Stellenbosch, África do Sul. 

Seus pais, de origem theca, saíram de lá por motivos políticos, estabelecendo-se em São 

Paulo, capital, em 1961. Artista plástica, formou-se engenheira agrônoma na Esalp-

USP, em Piracicaba, São Paulo e mudou-se após seu casamento, para o Mato Grosso do 

Sul em 1977. A obra “Tiquinho do Pantanal” é o primeiro livro da escritora, baseado em 

seu convívio com as crianças da Escola Pantaneira, em Aquidauana/MS. O livro está 

escrito nos idiomas português, francês e inglês. Para a Secretaria Estadual de Educação 
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de Mato Grosso do Sul (SED-MS) foram doados 400 exemplares do livro e 363 para as 

escolas da rede estadual, incluindo as extensões de ensino em assentamentos, 

comunidades indígenas e quilombolas que receberam exemplares para uso das crianças.  

A proposta da autora na obra em questão consiste em, ao narrar o dia-a-dia no 

Pantanal, apresentar o homem que o compõe. Para compreender o processo de 

constituição do homem na visão da abordagem histórico-cultural da Psicologia, é 

importante compreender o processo de desenvolvimento pelo qual ele vai se 

constituindo, frente aos aspectos que permitirão reconhecê-lo na representação do seu 

ser e fazer. 

Ao apresentar o cotidiano vivido na região, pontua-se a importância das 

pessoas que vivem e representam o lugar. Ao apresentar a sua família, o garoto 

Tiquinho expressa a história do homem, afirmando que este nasce inserido em sua 

cotidianidade. 

 

Gosto tanto do lugar onde vivo que eu quero contar a vocês, que moram na 

cidade um pouco sobre meu canto aqui: Sou Átila, mas todos me conhecem pelo 

meu apelido Tiquinho. Aqui no Pantanal, quase todo mundo tem um apelido. 

Tem uns até estranhos, como Nego Gato, que trabalha na fazenda vizinha. 

(Monteiro, 2004, p. 7) 

 

O trabalho narrativo de Marcela Lemos Monteiro apresenta-se calcado na 

atividade do homem que faz desse lugar a sua própria história. Um homem que sabe 

como ninguém relacionar-se com a natureza e, com ela, vive em harmonia. 

 

[...] Hoje, por exemplo, a nossa estrada está movimentada: uma comitiva está 

levando uma boiada magra que vai engordar na serra, onde tem pastos melhores. 

Eles levam alguns dias pra chegar lá. Cada dia percorrido  chamam de marcha. 

O cavaleiro que vai  na frente tocando seu berrante é o ponteiro. O culatreiro vai 
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atrás empurrando as reses e o que segue ao lado é o fiador. (Monteiro, 2004, p. 

15) 

 

Sabemos que o nascimento físico não é suficiente para o ingresso na história. 

É nesse sentido que entendemos o significado da cultura, como processo de acumulação 

de experiências que o homem realiza e, a partir delas, insere-se no mundo social, na 

construção do meio em que vive, sempre em contato com o outro que o completa. 

 

Moro no Retiro Babaçu a oito quilômetros da sede da Fazenda Santo Amaro. 

Não sei se vocês sabem, mas retiro é uma parte da fazenda cujos moradores 

cuidam do gado e plantações. Geralmente a uma boa distância da sede. A gente 

fala com o capataz, que mora na sede, pelo rádio. (Monteiro, 2004, p. 8). 

Falando do meu pai, gostaria de apresentá-lo para vocês. Ele é retireiro, quer 

dizer, o responsável aqui pelo retiro Babaçu e tem um ajudante para, juntos, 

cuidarem do gado. Todos o chamam de Seu Dema e não tem ninguém como ele 

para cuidar do gado. (Monteiro, 2004, p. 8). 

 

Observa-se na obra analisada que Marcela elege como conjunto principal as 

relações objetivas da realidade das pessoas, por meio das quais o indivíduo desenvolve 

sua ação no mundo, apropriando-se das grandes obras da cultura produzidas pelo 

próprio homem. 

 

Minha mãe, Maria Antonia, faz a melhor comida do mundo no fogão a lenha é 

claro, - E quem busca a lenha? Acertaram. Eu mesmo! ─ “Tiquinho, acabou a 

lenha, faz um favorzinho pra mãe, traga um pouco pra dentro.” Mas vou dizer, 

apesar do trabalho que me dá, vale a pena. (Monteiro, 2004, p. 10). 

 

Ao revelar a região do Pantanal, a autora ressalta que a existência do sujeito 

pantaneiro compreende a produção da sua vida, tanto no aspecto material quanto no 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

13 

 

 

imaterial, por isso a importância de compreender o modo como esse sujeito age e 

interage com o meio em que se encontra inserido, sempre priorizando o outro em sua 

constituição. Desvela um homem regional, singular que, no processo de cultura aliado 

ao processo de educação, vive um contexto que é plenamente social. 

 

Nossa escola funciona em período integral, temos algumas matérias adequadas 

para a nossa realidade e os alunos todos ficam na mesma  sala, com uma 

professora só. [...] É preferível estudarmos aqui a termos que morar com nossos 

parentes na cidade, longe de casa e dos nossos costumes. (Monteiro, 2004, p. 32) 

 

A obra apresenta o pantaneiro e sua relação com a terra, mostrando que a 

valoriza, pois sabe que ela é o seu trabalho, dela faz seu presente e seu futuro, cria seus 

filhos e conduz a sua existência. É uma relação de conhecimento, pois conhece cada 

detalhe do ciclo das águas, o desafio a superar, a espera, a paciência de um homem 

bravo que sabe como ninguém respeitar o tempo certo da natureza. “Esse aprendizado 

revela que o desenvolvimento do homem é produto da apropriação pelo sujeito da 

experiência histórica e cultural acumulada”. (Morettini & Urt, 2010, p. 58). 

 

[...] Aqui todos os dias acontecem coisas diferentes. Na estação da seca, vejo 

outros tipos de animais e pássaros, o pasto fica amarelo e eu chego da aula todo 

coberto de poeira. Dá pra ir de carro a qualquer lugar da fazenda. Nas enchentes, 

tenho que atravessar a vazante. Tudo fica verdinho, coalhado de jacarés, cheio 

de pássaros com seus filhotes saindo dos ninhos e começando a voar. Não dá pra 

andar de carro, as estradas só servem pra atolar. (Monteiro, 2004, p. 36). 

Além de apresentar os costumes da região em relação ao trabalho, a autora 

apresenta o lazer como fonte de distração e encontro com o outro. Acostumado a 

uma boa conversa, o pantaneiro reúne os amigos sempre que tem tempo para 

conversar e contar “causos”. “Sentamos em roda e passamos a guampa – um 

copão feito de chifre de boi com uma bomba, que parece um canudinho de 
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metal, para tomarmos a erva mate com água gelada. É amargo e mata a sede 

mesmo”  (Monteiro, 2004, p. 19) 

 

O homem pantaneiro conhece o ambiente em que vive, o contempla, o admira, 

se adapta às adversidades. Aprendeu a conhecer as plantas e as utiliza em sua 

medicação e alimentação, assim como aprendeu a viver em harmonia com a natureza 

mesmo frente às dificuldades que ela impõe. 

 

Na aula de Geografia, entre outras coisas, aprendemos que o Pantanal se 

chamava Mar de Xaraés, pois acreditavam que aqui foi mar. Descobrimos que o 

Pantanal é a maior área alagável do mundo e que temos enchentes na época das 

chuvas, justamente porque a água não consegue escoar rapidamente. Ficamos 

vários meses isolados. A água cobre os campos, enche os corixos e transforma as 

vazantes em verdadeiros mares. (Monteiro, 2004, p. 18). 

 

A autora lembra na obra que o ato de preservar o meio ambiente não se 

restringe somente à defesa da vegetação e das águas, mas também dos animais e das 

próprias pessoas, ou seja, devemos preservar a Terra em sua totalidade. Afirmando que 

a sustentabilidade local deve ser vista como um conjunto de medidas que, se adotadas 

por nós, devem ser capazes de garantir o futuro de nosso planeta para as atuais e as 

futuras gerações.  

 

Um dia desses, seu Zé sentou comigo pra papear e foi dizendo: 

– As fazendas do Pantanal têm que tirar da natureza somente aquilo que ela pode 

dar, sem agredir o meio ambiente e o homem. Isso se chama desenvolvimento 

sustentável: ganhar dinheiro com o gado e turismo, e ao mesmo tempo conservar 

a natureza. O gado pasta, a enchente vem e repõe matéria orgânica e assim brota 

um capim forte e vigoroso, repetindo o ciclo. (Monteiro, 2004, p. 29). 
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Apesar de eu morar meio longe, eu estudo na 4ª série do Núcleo Escolar 

Professora Elvira Moraes Silveira da Escola Pantaneira. Tenho 11 anos e vou 

para escola a cavalo. Todos os dias pulo cedo  da cama. Aliás, com o barulho 

daquele motor de luz não tem jeito de ficar mais na cama. O motor de luz é 

movido a óleo diesel e faz o gerador produzir eletricidade pra nós. (Monteiro, 

2004, p. 11) 

 

A educação é um fator importante na construção da identidade do sujeito. É 

um processo que se desenvolve e se constitui pela relação e pela mediação. A educação 

é a possibilidade de atuação do homem, no mundo, nas suas ações concretas, mesmo 

informal ela evidencia-se no contexto onde vive e constrói a sua existência. 

Nessa perspectiva, 

 

A constituição do sujeito é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo 

quando essa educação realiza-se de maneira informal, sem uma relação 

consciente, tanto da parte de quem aprende, como da parte de quem faz a 

mediação e o espaço educativo está existindo, no interior dessa prática social. 

(Morettini & Urt, 2010, p. 48). 

 

É a ação pela qual o indivíduo transmite a cultura às gerações de cada 

sociedade. Na obra em análise, evidencia-se a educação como possibilidade de 

crescimento individual e coletivo, bem como de melhoria local. 

 

6. Considerações 

 

Buscou-se encontrar na obra em questão cenas e fragmentos que retratassem a 

cultura e a educação na constituição do sujeito que vive na região pantaneira e sua 

relevância para o trabalho de leitura com crianças e jovens. 
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O livro procura retratar o cotidiano da infância pantaneira, valorizando 

aspectos de sua rotina. Tenta transmitir a visão própria da comunidade local e se destina 

tanto a crianças como a adultos, pelas experiências que ele convida a viver. 

Parece revelar o jeito simples de um homem que aprendeu a amar o lugar e 

fazer da sua atividade a construção de sua história. Busca apresentar o homem como 

construtor e produto da cultura. Um modo de viver e repassar às gerações a 

singularidade de um lugar que apresenta as belezas naturais, mas que, principalmente, 

nos convida a refletir sobre o homem que habita e que faz a história junto a essa 

diversidade. 

Tiquinho representa os meninos corajosos da região, que vivem em contato 

com a natureza, que a admiram e se preocupam em preservá-la. Um garoto que revela a 

gente pantaneira e seu modo de vida, valorizando aspectos simples do cotidiano, mas 

ricos em artefatos culturais. 

A obra é um convite a imaginar o cenário pantaneiro, os animais, as plantas e 

sua gente, evidenciando a cultura e a educação expressa em cada situação de vida, no 

trabalho, no lazer, na escola e na convivência com o outro, afirmando que, nessa relação 

dialética, homem e meio, juntos, são produtos da cultura. 

A autora oferece um material literário que agrega a ideia de que o Pantanal não 

é apenas um paraíso ecológico, é também um espaço educativo e cultural, no qual o 

homem pantaneiro se completa a partir da interiorização dos acontecimentos que 

ocorrem na estrutura social na qual está inserido. Esses acontecimentos tornam-se 

significativos na medida em que ele passa a subjetivá-los. 

Portanto, o homem da região do Pantanal é apresentado na obra de Marcela 

Monteiro na perspectiva de que o sujeito se constitui a partir da apropriação de artefatos 

culturais, tanto materiais quanto intelectuais, que são responsáveis pelo 

desenvolvimento de um sujeito histórico e concreto, produto e produtor de cultura.  

A análise revela que as expressões e signos relatados na obra, em linguagem 

simples, retratam as características de vida do pantaneiro, as manifestações culturais e 
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os processos de educação os quais ele cria e vive em sua singularidade, porém, sem 

perder seu caráter de universalidade. 

Desse modo, a obra de Marcela nos oferece dados para encontrar no cenário 

pantaneiro a presença do homem como expressão importante da educação e da cultura, 

favorecendo aos professores  e alunos da região, um material relevante para estimulo à 

leitura . 
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1. Introdução 

 

A temática da brincadeira na Educação Infantil é tema recorrente de pesquisas 

nas áreas da Educação e da Psicologia pela importância para o desenvolvimento 

humano e os desafios teórico-práticos que impõem à Educação das crianças pequenas. 

Mesmo diante de tantas pesquisas Bomtempo (2000) constata que professores ainda 

apresentam inúmeras restrições ao brincar na escola de Educação Infantil. 

Não são poucos os estudos que identificam as dificuldades e ambivalências 

existentes por parte dos profissionais da Educação Infantil (professores, diretores, 

coordenadores pedagógicos) frente a essa atividade infantil. 

Os pesquisadores Carvalho, Alves e Gomes (2005) identificaram que os 

professores e coordenadores da Educação Infantil percebem a brincadeira como 

atividade natural, primeiro momento da aprendizagem, ao mesmo tempo, é 

compreendida como atividade em que as crianças aprendem regras e limites para 

integrar-se na sociedade.  

Jorge e De Vasconcellos (2000) constatam uma ambivalência em relação a 

prática pedagógica com a brincadeira nas escolas de Educação Infantil. Por vezes, é 

utilizada como instrumento didático, ora é colocada como forma de expressão livre, 

espontânea da criança.  
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Das ambivalências frente à brincadeira infantil resulta a dificuldade de 

reconhecê-la como atividade a ser intencionalmente planejada pelo professor. O 

resultado prático dessa situação foi constato na pesquisa de Barros (2009). Buscando 

identificar as transformações ocorridas no brincar na transição da Educação Infantil para 

o Ensino Fundamental, a autora partiu da suposição que a atividade guia infantil 

gradativamente diminuía de frequência. As evidências do campo demonstram o 

contrário: as crianças brincam mais no Ensino Fundamental do que na Educação 

Infantil.  

Com Mello (2007), afirmamos que a Educação Infantil pode e deve ser o melhor 

lugar para o desenvolvimento da criança, uma vez que se pode organizar 

intencionalmente as atividades infantis de tal forma que as pequenas desenvolvam as 

qualidades humanas. 

Constatar as dificuldades na realidade educacional frente a brincadeira infantil é 

fundamental para o planejamento de ações formativas, tanto para a formação inicial 

como para continuada, a fim superar os problemas práticos em relação a brincadeira na 

Educação Infantil. Para além disso, a análise de condições e circunstâncias criadas e 

como estas afetam o desenvolvimento da atividade guia infantil é outro elemento que 

deve estar presente quando a intenção é superar os desafios teórico-práticos atuais. 

No presente texto, a partir do referencial teórico da Psicologia Histórico-

Cultural, analisamos como uma circunstância criada pode afetar o desenvolvimento da 

brincadeira infantil
1
: o fato de crianças de idades diferentes brincarem juntas. 

 

2. A teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano, o brincar e a 

educação infantil. 

 

Para a Psicologia Histórico-Cultural, o desenvolvimento humano é concebido 

como produto do entrelaçamento de processos naturais e históricos: os processos 

                                                             
1
 Neste trabalho estuda-se a brincadeira de papéis sociais, forma mais desenvolvida da brincadeira infantil 

na idade pré-escolar segundo Elkonin. 
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culturais entrelaçam-se com os processos biológicos modificando-os, dando-lhes uma 

nova qualidade: de serem, além de biológicos, históricos. 

 

Ambos os planos de desenvolvimento, o natural e o cultural, coincidem e se 

amalgamam um com o outro. As mudanças que têm lugar em ambos os planos se 

intercomunicam e constituem na realidade um processo único de formação 

biológico-social da personalidade da criança. Na medida em que o 

desenvolvimento orgânico se produz num meio cultural, passa a ser um processo 

biológico historicamente condicionado. (Vigotski, 1995, p. 36)  

 

A realidade histórico-social, do ponto de vista dessa perspectiva, representa não 

apenas cenário, mas atua transmutando os processos psicológicos em curso de 

desenvolvimento. Assim, as categorias da teoria explicam esse movimento do ser que se 

humaniza a partir de suas ações e relações com o mundo. 

A categoria de situação social do desenvolvimento expressa a relação da 

criança com a realidade social, abrangendo tanto as relações com as pessoas como com 

os objetos. Ou, dito de outra forma, busca caracterizar a relação entre uma realidade 

historicamente construída e os interesses da criança: a criança é seletiva quanto ao que 

percebe e ao que a interessa e a cada idade mudam esses interesses (Vygotski, 1995; 

Chaiklin, 2011). Por outro lado, o leque de possibilidades para as ações e relações 

empreendidas pela criança está na realidade.  

Frise-se que na perspectiva vigotskiana a categoria idade não se refere à 

cronológica, mas a certa relação entre funções psicológicas de um dado período, que 

formam uma estrutura. A cada idade, há funções que figuram como centrais, outras 

como secundárias. Funções centrais em uma idade são aquelas em franco 

desenvolvimento.  

No intercambio criança-realidade, a primeira se engaja em certas ações e 

relações específicas capazes de afetar funções psíquicas em desenvolvimento. Diz-se 

ações especificas, pois nem todas afetam as funções em desenvolvimento. O conceito 
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que descreve quais ações do ser humano em cada etapa do desenvolvimento com a 

realidade social produz mudanças qualitativas das funções psíquicas é o de atividade-

guia (Chaiklin, 2011). 

O conceito de atividade-guia (Leontiev, 2010) funda-se no conceito leontieviano 

de atividade (Martins, 2011), que, nas palavras do autor, é a unidade de vida do sujeito 

(Leontiev, 2005) e “não é uma reação, tampouco um conjunto de reações, mas, sim, um 

sistema que possui uma estrutura, mudanças internas e transformações, 

desenvolvimento" (p.66). 

A atividade estrutura-se a partir de necessidades que provocam um estado de 

tensão para agir. Entretanto, apenas as necessidades não são capazes de orientar uma 

ação, é preciso que o indivíduo encontre disponível em seu entorno o objeto, ou objetos, 

capaz de satisfação das necessidades. Nesse encontro da necessidade com o objeto, a 

primeira adquire objetividade e passa a conferir função estimuladora àqueles objetos 

capazes de satisfação, convertendo-os em motivos.  

A atividade constitui-se a partir da ação, ou melhor dizendo, de um conjunto de 

ações: em separado as ações podem não guardar qualquer relação como motivo da 

atividade, entretanto possuem “íntima relação com o todo, em outros termos, uma 

relação mediada com a própria atividade em si quando considerada a partir do conjunto 

de relações sociais que a compõe” (Picollo, 2012, p. 286). 

Esse “processo parcelar da atividade em unidades menores” (Picollo, 2012. p. 

287) é o que torna a atividade plausível de concretização pelo individuo. Há de se 

considerar que as ações, como forma de materialização da atividade, dão-se mediante as 

condições que o individuo encontra na realidade. Denomina-se operações as condições 

objetivas encontradas para a concretização de ações (Martins, 2001). 

Essas características da atividade exigem que o homem reflita psiquicamente 

sobre as relações entre ações, seus fins e o motivo da atividade, uma vez que as ações 

não se encerram em si mesmas (Martins, 2010). Há, então, a necessidade de que essas 

conexões se estabeleçam subjetivamente, configurando-se como ideias a serem 

mantidas pela consciência (Martins 2001). É nessa relação ativa frente à realidade 
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interna e externa que se constrói o conhecimento do homem a respeito do mundo, que 

vem acompanhado de emoções e do desenvolvimento dos processos psíquicos (Martins, 

2001). 

Parece ser correto afirmar que o desenvolvimento infantil, segundo a Psicologia 

Histórico-Cultural, apenas é compreendido por meio da análise do conjunto das 

atividades que a criança realiza em cada idade.   

Intere-se que em cada período há uma formação central característica, contendo 

funções em vias de maturação. Uma vez completado o desenvolvimento dessas funções, 

ocorre um salto qualitativo: está aberto o caminho para que a criança ingresse em nova 

etapa do desenvolvimento, no qual novas funções estarão no centro do 

desenvolvimento.  Entretanto, esse desenvolvimento se realiza apenas se a criança se 

envolve nas ações e relações que movimentem tais funções, pois que estão estas 

contidas na atividade-guia. 

Um dos méritos principais da periodização do desenvolvimento de Elkonin é que 

essa tem raízes na análise das condições históricas para identificar as atividades-guia do 

desenvolvimento humano, firmando o caráter histórico do desenvolvimento humano. 

Na proposta de periodização do desenvolvimento de Elkonin, destacam-se: 

comunicação emocional seguido da atividade objetal manipulatória na primeira 

infância; a brincadeira de papéis (na idade pré-escolar) e pela atividade de estudo (na 

idade escolar) na infância. Na adolescência, a comunicação íntima pessoal seguida pela 

atividade profissional e de estudo (Elkonin, 1987b). 

Vigotski postulou a relação dialética entre desenvolvimento e aprendizagem. 

Opôs-se a identificação entre os dois processos e explicou que a aprendizagem é capaz 

de gerar uma zona de desenvolvimento, na qual processos ainda imaturos se 

movimentam e se desenvolvem. Destaque-se a natureza relacional da aprendizagem que 

somente acontece na interação da criança com os outros seres da cultura. 

Apreende-se, que, em cada idade, há aprendizagens fundamentais. 

Fundamentando-se em Záporózhets (1987), pode-se considerar correto afirmar que as 
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aprendizagens fundamentais são aquelas que provocam “mudanças essenciais da 

atividade infantil em seu conjunto” (Zaporózhets, 1987, p. 235-236). 

O olhar científico, objetivando identificar quais condições devem ser criadas 

para o desenvolvimento infantil, não apenas identifica se a criança exerce a atividade. 

Mais do que isso, debruça-se sobre seu conteúdo e busca reconhecer se a criança 

engaja-se nas ações e relações centrais, analisando a qualidade delas e se a crianças 

pouco a pouco passa a demonstrar autonomia nas ações e relações. Por fim, esse olhar 

deve ser capaz de dizer se ocorrem ou não as aprendizagens fundamentais, portanto, se 

há ou não mudanças essenciais da atividade. 

Elkonin (2009), ao descrever o desenvolvimento da brincadeira de papéis 

sociais, destaca fundamentalmente dois períodos. No primeiro, o conteúdo fundamental 

são as ações com os objetos; no segundo, as relações entre as pessoas. 

A mudança de um período para o outro está ligada ao aumento das ações, 

juntamente com o encadeamento delas, de tal forma que represente as relações das 

pessoas como na vida real. Frise-se que o aumento das ações tem origem no 

conhecimento do conteúdo das atividades humanas.  Assim, no período seguinte, as 

ações do papel expressam o caráter das relações sociais, o que faz com que ele esteja 

claramente delineado. 

 

 

                                                         Aumento das Ações 

 

                                                                                                         

                                                     Conhecimento do mundo 

 

Essa é uma mudança que afeta a brincadeira como um todo, pois torna-a mais 

longa, há mais elementos e maior complexidade da situação imaginária, as crianças 

discutem vivamente o argumento do jogo, debatendo os papéis, transformando o 

significado dos objetos etc.. 

Primeiro Nível (3 - 5 anos) 

Ações objetais de orientação 

social. 

 

Segundo Nível (5 - 7) 

Relações sociais entre as 

pessoas e o sentido social 

da atividade humana. 
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  Nota-se claramente a dialética do desenvolvimento nessa mudança da atividade-

guia infantil: uma mudança quantitativa (aumento das ações) resulta em uma 

transformação qualitativa (representação das relações).  

A brincadeira como atividade-guia da criança pré-escolar tem seu 

desenvolvimento condicionado às possibilidades que a realidade social oferece, 

conforme já dito. Quando crianças brincam fora do espaço escolar, podem ou não 

encontrar as condições necessárias para que as ações e as relações sejam estabelecidas 

com qualidade para que a atividade evolua. 

A Educação Infantil é o tempo/espaço em que condições são intencionalmente 

criadas com o objetivo de promover a aprendizagem e desenvolvimento integral da 

criança. O objetivo último, na perspectiva aqui adotada, é a produção da humanidade 

histórica na criança pequena. 

Como tempo/espaço para a brincadeira de papéis sociais, a Educação Infantil 

cresce em importância, pois na perspectiva adotada, a infância é o início da constituição 

da atividade, com todos os seus elementos, e a relação entre eles, tal como sugere 

Leontiev. Segundo Martins (2010), embora Leontiev utilize o conceito de atividade-

guia desde a primeira atividade do bebê (a comunicação emocional), o autor refere-se, 

centralmente, à forma como a criança estabelece relações com a realidade, já que não se 

pode pretender que as atividades infantis sejam estruturalmente como a dos adultos 

(Martins, 2010). 

A brincadeira infantil marca um momento importante da constituição da 

atividade. Segundo Bozhóvich (1987), na idade pré-escolar, por meio da brincadeira, 

surge pela primeira vez um sistema de motivos hierarquizados com certa estabilidade. 

Martins e Eidet (2010) consideram a brincadeira de papéis sociais como a gênese da 

atividade infantil. A interpretação das relações dos papéis exige o encadeamento das 

ações: reside aí um dos elementos vitais da atividade.  

O princípio que rege a mediação pedagógica capaz de promover o 

desenvolvimento da atividade-guia infantil deve pautar-se pela preocupação em criar 

condições para que a atividade seja rica. Nesse sentido, aponta-se que do quê se brinca, 
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com quê se brinca, aonde se brinca e com quem se brinca devem ser aspectos a 

serem considerados na criação de condições e circunstâncias para o brincar na Educação 

Infantil.  

O empobrecimento da atividade revela-se quando esta alcança apenas sua forma 

mais simples. Nesse plano, as crianças brincam unicamente mediante os objetos que lhe 

são apresentados e as ações com os objetos são o centro da brincadeira. Para essa forma 

de brincadeira evoluir é preciso que as crianças dominem: 

  

(...) procedimentos generalizados de substituição e assimilação das formas 

específicas de modelação da realidade circundante no jogo, a criança adquire 

logo a capacidade geral de recriar e transformar esta realidade no plano 

imaginário, operando com objetos reais e substitutos externos, com imagens, 

representações de ideias sobre os correspondentes objetos e sobre aquelas ações 

que podem com elas realizar. (Zaporózhets, 1987, p. 237) 

 

Os elementos levantados subsidiam a afirmação de que a preocupação com o 

desenvolvimento da brincadeira é a preocupação com o desenvolvimento integral da 

criança.   

Assim, tendo o trabalho de Bernardes e Moura (2009) como inspiração, é 

possível afirmar: o desenvolvimento do brincar ocorre por meio das diferentes 

situações, criadas pela mediação das condições e circunstâncias necessárias. Neste texto 

analisamos uma circunstância que parece afetar o desenvolvimento da brincadeira de 

papéis sociais: com quem se brinca.  

Para Elkonin um dos aspectos que torna a brincadeira na Escola de Educação 

Infantil mais rica é acontecer no coletivo de crianças, pois existem possibilidades 

inesgotáveis para constituir e reconstituir os mais diversos vínculos entre os 

personagens no interior de uma situação imaginária.  

Cabe conhecer, nos grupos de crianças com idades diferentes, como crianças 

mais velhas podem afetar a brincadeira das mais novas. Assim, observar situações em 
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que crianças de idades diferentes brincam juntas pareceu uma oportunidade para 

conhecer como crianças em níveis mais desenvolvidos da brincadeira afetam a atividade 

das crianças em níveis iniciais. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Realizamos observações das brincadeiras em uma sala de Educação Infantil, em 

Portugal, que adota a heterogeneidade em relação à idade das crianças: uma mesma 

turma recebe crianças de dois à cinco anos de idade. A escola é membro do Movimento 

Pedagógico da Escola Moderna Portuguesa (MEM)
2
. 

A sala de Educação Infantil do MEM contém as seguintes áreas: laboratório de 

ciências, ateliê de artes, oficina de escrita, biblioteca, área da dramatização e área da 

garagem, nas quais ocorrem as atividades do cotidiano escolar. No início da manhã, as 

crianças, após planejaram o dia em conjunto com o professor, optam por desenvolver 

atividades em uma daquelas áreas. 

Uma das áreas é a da dramatização, na qual há uma condição especial criada 

para que se desenvolva a brincadeira de papéis. O aspecto geral da área de dramatização 

é de uma “casinha de brinquedo”, pois há brinquedos temáticos de “casinha” em 

tamanho aumentado: um armário de cozinha com microondas e pia; uma mesa com 

banquetas; um carrinho de chá e uma cama. Brinquedos de outros temas, como relativos 

a hospital e cabeleireiro, por exemplo, estão acessíveis em um gaveteiro no canto 

esquerdo da área.  

Como nas outras áreas, há um limite de quatro crianças por vez. Esse limite 

permite que as crianças tenham condições adequadas no que diz respeito a se 

movimentarem no espaço físico da área. De certa forma, tal dinâmica faz com que o 

grupo de crianças mude seus integrantes durante a brincadeira: ao sair uma criança, 

outra pode entrar. 

                                                             
2
 O trabalho de pesquisa em Portugal foi realizado graças concessão de Bolsa de Doutorado 

Sanduíche/CAPES. 
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A pesquisa foi dividida em três etapas: (i) inserção da pesquisadora; (ii) 

caracterização da condição criada para o brincar; (iii) observação da área da 

dramatização 

 

 

 

A tabela a seguir apresenta as técnicas de coletas de dados e os instrumentos de 

registro utilizados. 

 

Procedimentos de Coleta de 

Dados 

(Auxiliares) 

Procedimentos de Coleta de 

Dados 

(Principais) 

Entrevistas com as crianças e 

professora 

(técnica de registro: gravação) 

Observação da dinâmica de sala de 

aula 

(técnica de registro: nota em diário 

de campo) 

Observação das áreas 

(técnica de registro: nota em diário 

Observação da área da 

dramatização 

(técnica de registro: filmagem e 

notas em diário de campo) 
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de campo) 

 

 

Por meio das entrevistas realizadas com a professora e com as crianças 

conhecemos que a área da dramatização é o espaço privilegiado no qual ocorre a 

brincadeira de papéis sociais. A professora indicou que nesta área havia uma condição 

especial para a brincadeira e as crianças indicaram a área como lugar em que brincam. 

A confirmação das informações obtidas pela entrevista foi confirmada com 16 

sessões de observação do quê as crianças realizavam nas áreas e confirmou-se que a 

brincadeira de papéis sociais ocorre fundamentalmente na área da dramatização.   

Assim, fizemos dez sessões de observação da área de dramatização. Todas as sessões 

foram filmadas. A pesquisadora realizou notas em diário de campo como técnica de 

registro auxiliar. 

A partir da transcrição das filmagens construímos quarenta cenas de brincadeiras 

de papéis. Os critérios utilizados para definir uma cena foram: (i) a definição de papéis 

pelas crianças; (ii) a execução de ações lúdicas com objetos verdadeiros ou substitutos; 

(iii) interpretação das relações sociais de um papel.  

A existência de um dos critérios foi considerada suficiente para construir uma 

cena. Isso porque observamos a brincadeira de papéis em processo de desenvolvimento. 

Assim, por exemplo, crianças podem interpretar papéis através de ações com 

brinquedos, sem definir papéis. A definição de papéis ocorre em um nível mais 

desenvolvido da brincadeira, quando a criança já conhece as ações, as individualiza e 

depois as generaliza para interpretar o papel. Dessa forma, definir papéis é um marco no 

desenvolvimento da brincadeira, mesmo que depois não se siga de forma coerente a 

interpretação deles. Já nas fases mais desenvolvidas da brincadeira, papéis são adotados 

conforme uma temática e interpretados de acordo com as suas regras internas. 

Fundamentando-se nas pesquisas de seus colaboradores, Elkonin (2009) 

concluiu que a situação imaginária, criada na brincadeira, serve para desempenhar o 

papel. Dessa forma, a interpretação do papel é aspecto caracteristicamente central dessa 
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forma de brincadeira. O papel é a unidade de análise da brincadeira. Segundo o autor, 

nele “(...) estão representados em união indissolúvel a motivação afetiva e o aspecto 

técnico-operacional da atividade.” (Elkonin, 2009, p.29).  

A definição da unidade de análise tem relevância em dois sentidos: i) Revela a 

expressão de um primeiro movimento de abstração do empírico, compreendendo um 

debate teórico acerca das mediações do fenômeno estudado; (ii) Direciona o olhar do 

pesquisador para quais as transformações do objeto de pesquisa devem ser descritas e 

debatidas, sem perder de vista a relação com o todo. 

Assim, adotamos o papel e suas ações como unidade de análise, direcionando 

nosso olhar para as transformações ocorridas na interpretação dos papéis das crianças 

mais novas em cenas em que brincam com crianças mais velhas. 

 

4. Análise 

 

Segundo Elkonin (2009) o conteúdo da brincadeira infantil é seu aspecto 

caracteristicamente central e manifesta-se na forma que as crianças interpretam os 

papéis. É também através da análise do conteúdo dos papéis que se conhece o nível de 

desenvolvimento individual da brincadeira.   

Para análise de como crianças mais velhas afetam a brincadeira crianças das 

mais novas destacamos dois aspectos: 1) como as crianças assumem os papéis; 2) como 

representam (o conteúdo) do papel. 

 

4.1 Definição dos papéis 

 

Segundo Elkonin (1987a) a criança assume papéis quando capaz de 

individualizar traços característicos de uma pessoa. Para o autor, em essência, a 

brincadeira é a atividade em que a criança individualiza regras de conduta de outras 

pessoas. Ocorre que as crianças não representam uma pessoa específica, mas 

fundamentalmente a função social de alguém. Então, se por um lado a criança extrai 
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traços individuais de conduta, também os generaliza, ou seja: todo médico examina o 

paciente, ouvindo o coração, dando injeção etc..  

Elkonin (2009) descreve que no início do desenvolvimento do papel, realizam-se 

ações dos adultos sem, contudo, assumir outro nome. Nesse momento a criança ainda 

não protagoniza, ou seja, é ela que pratica a ação não o papel. Quando a criança adota o 

nome de um adulto ainda não assume o papel dele. Apenas compara suas ações com as 

do modelo, pois assumir que é outro exige a busca de semelhança entre suas ações com 

a do modelo. Embora ao adotar o nome de alguém a criança ainda não protagonize o 

papel, esse acontecimento prepara seu surgimento. 

A título de nota, não captamos uma cena em que as crianças pequeninas, de dois 

a três anos, atribuem-se nomes próprios. Há cenas em que as crianças assumem o papel, 

mas por sua função social. 

 

Participantes: Raquel (4 anos), Margarida (3 anos), Pesquisadora 

Raquel arruma os utensílios dentro do armário. Pega o pão de brinquedo e diz: “O 

pão não está aquecido, vou aquecer!”. Raquel pergunta a Pesquisadora
3
: “Quer 

café?”. A Pesquisadora diz que sim. Raquel leva café até Pesquisadora. 

Pesquisadora faz que bebe. Margarida entra na área aproxima-se de Raquel e diz: 

“Eu lavo a louça”. Raquel responde: “Não, já viu, não pode ser!” Margarida 

arregaça as mangas da blusa e diz: “Eu sou a tia”. Faz que lava a louça. 

 

Margarida traz para brincadeira um personagem do círculo de suas relações 

íntimas. Não adota o nome próprio dela e aparamente realiza ações como sua tia.
4
 
5
  

Conjectura-se que no espaço escolar brinca-se com crianças que não conhecem o 

círculo das relações íntimas e, portanto nomear-se com um nome que o companheiro de 

brincadeira desconheça, dificulta o entendimento do papel adotado. Quando Margarida 

                                                             
3 A pesquisadora sentava-se bem próximo a área para fazer notas de diário de campo. Por vezes, as 

crianças incluíam a pesquisadora na brincadeira. 

4 Margarida em vários diálogos com a pesquisadora referia-se a sua tia. Era de fato uma pessoa de seu 

circulo de relações íntimas.  

5 Para Elkonin (2009) os primeiros papéis representados são aqueles das relações íntimas familiares. 
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comunica “Eu sou a tia” as outras crianças podem facilmente compreender que papel 

está sendo assumindo, pois é um personagem comum da rede de relações das crianças.   

É preciso considerar também que as crianças não brincam apenas no espaço 

escolar e que em outros espaços é possível que as crianças pequenas atribuam-se nomes 

próprios, antes de assumir o papel pela função social, mas que na escola rapidamente 

elas percebem a necessidade de adotar um papel enunciando a função social. 

Na análise de Elkonin (2009), o fato de assumir nomes próprios parece estar 

ligado a individualização dos traços de conduta, enquanto a função social à 

generalização deles. Atribuir o papel pela função social não parece ser um problema do 

ponto de vista dos processos cognitivos envolvidos: generalizar é uma função mais 

complexa que contém a individualização: não é possível generalizar sem individualizar. 

Entretanto, essa forma de assumir os papéis é um elemento que se refere a 

brincar com outras crianças, distantes das relações familiares intimas, mas não 

necessariamente com crianças mais velhas.   

Para destacar as mudanças ocorridas na atividade guia infantil das crianças mais 

novas quando brincam com as mais velhas, em primeiro lugar apresentamos cenas de 

crianças da mesma idade e, presumivelmente, em níveis mais próximos de 

desenvolvimento da brincadeira para em seguida, contrastar com cenas de crianças com 

idades diferentes brincando juntas. 

A cena abaixo apresenta crianças de dois anos brincando juntas. Elas não 

definem papéis; entram na área de dramatização e realizam ações com os brinquedos. 

 

Participantes: Rafael (2 anos), Inês (2 anos) 

Inês faz que serve chá nas xícaras. Rafael joga objetos no chão. Inês vai até o armário. 

Abre o forno. Rafael aproxima-se do forno. Inês aproxima-se na mesa. Rafael mexe 

no forno. (...) Rafael põe pizzas de brinquedo no forno. Tira as pizzas do forno. Pega 

um prato dentro do microondas. Põe na mesa. Inês começa a tirar pratos do armário. 

(...) Os dois abrem e fecham as portas dos armários. 

 

Crianças de 4 definem os papéis antes do início da brincadeira. 
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Participantes: João (4 anos) Raquel (4 anos) 

João convida Raquel: “Vem brincar aos Power Rangers”. João pega as coroas de 

princesa de tecido cor-de-rosa e coloca na cabeça de Raquel: “Tu és o amarelo” 

Raquel: “Não eu sou o cara rosa”. João põe uma coroa em sua cabeça. Olha-se no 

espelho. Raquel aproxima-se de João. Os dois se olham no espelho. 

 

Veja-se, na cena acima, que além das crianças definirem os papéis antes da 

brincadeira, buscam elementos para caracterizar o personagem. Também pode-se 

observar a caracterização na cena abaixo: 

 

Participantes: Clarice (4 anos) 

Clarice pega um óculos de cirurgia e diz: “Eu sou a Dr., Eu sou a Dr.”.  

 

Na cena em que participa Raquel e João, embora aparente que Raquel escolhe o 

personagem cara-rosa em função da coroa dessa cor que João coloca em sua cabeça, a 

caracterização é auxiliar para interpretar o papel, a menina busca congruência de 

gênero
6
; o Power Ranger rosa é uma moça. Este é um traço importante, pois as crianças 

em níveis mais desenvolvidos buscam a congruência de gênero na definição dos papéis, 

segundo Elkonin (2009). 

Observamos crianças de quatro anos que debatem vivamente os papéis, os 

caracterizando e estabelecendo a relação entre eles. Veja-se o trecho da seguinte cena: 

 

Participantes: Marcelo (4 anos) Clarice (4 anos) e Miguel (2 anos) 

Marcelo diz para Clarice: “Você tem vinte e um anos, era doutora” Clarice: “Vinte e 

um anos?” Marcelo: “É, vinte e um anos”. Clarice: “Tá bem, eu era a doutora!” Fala 

para Miguel: “Eu estava tratando dele, você estava em casa dormindo”. Miguel 

levanta-se vai até o armário, deita no chão e fecha os olhos (faz que dorme). Clarice 

cuida de Marcelo. 

 

                                                             
6
 Mas observamos que em níveis mais desenvolvidos as crianças também podem subverter a congruência 

de gênero para representar um papel atrativo. Ocorre que nos níveis mais desenvolvidos essa questão é 

sempre alvo de debate entre as crianças. O exemplo é de uma menina que assume o papel de pai na 

brincadeira de família, após discussão entre os companheiros de brincadeira se isso seria possível. 
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Quando as mais velhas brincam com as mais novas definem o papel delas: 

 

Participantes: Clarice (4 anos), Miguel (2 anos) 

(...) Clarice pergunta: “Quer brincar?” Miguel faz que sim com a cabeça. Clarice 

continua: “Você é meu filho, tá bem?” (...). 

 

Participantes: Clarice (4 anos), Raquel (4 anos), Rafael (2 anos)  

Clarice veste o avental e diz: “Preciso lavar a louça”. Raquel calça sapatos de salto. 

Raquel: “Eu sou a mãe!” Rafael está sentado ao redor da mesa, diz: “Eu sou a 

mãe!”.Clarice diz para Rafael: “Você é o pai”. Clarice diz: “Eu tenho que fazer o 

almoço”. Rafael bate com bule que está em cima da mesa na mesa. Clarice para 

Rafael: “Não faz isso.” (...). Raquel arruma a mesa. Clarice: “Eu já não vou mais 

cozinhar”. Raquel: “Você não vai mais brincar?”. Clarice: “Não, não vou mais 

cozinhar. Você cozinha!”. Raquel: “Não!!”. Clarice tira o avental e tenta colocar em 

Raquel. Clarice diz para Raquel: “Você é a mãe, você tem que cozinhar!” 

 

Na primeira cena Clarice define o papel de Miguel que o aceita prontamente. Na 

segunda cena, Rafael assume o papel de mãe imitando Raquel. Clarice de quatro anos 

percebe a incongruência de gênero e define o papel de pai para o menino. Percebe outra 

incoerência relativa aos papéis: não se pode ter duas mães. Relaciona o papel com as 

ações; se Raquel é mãe, ela deve cozinhar.   

Parece estar claro que Rafael assume papel de mãe, imitando Raquel. Assim, os 

dados exigem trazer para a análise o conceito vygotskiano de imitação.  

Para Vygotski (2012) quando crianças atuam em colaboração de parceiros mais 

capazes, imitam suas condutas. Para afastarmos conclusões imprecisas, em primeiro 

lugar é preciso compreender o significado do conceito de imitação para Vygotski. Para 

o autor, a imitação não se trata de uma cópia, mas do entendimento de relações de uma 

situação que possibilita fazer algo como alguém faz.  

Do ponto vista do desenvolvimento das funções psicológicas, a imitação ocorre, 

pois funções psicológicas relevantes para a atividade não se desenvolveram o suficiente 

para uma conduta independente, mas desenvolveram-se o necessário para ser realizada 

em parceria com alguém mais experiente (Chaiklin, 2011). 
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A discussão a partir daí é se quando as crianças mais novas imitam as mais 

velhas estão aprendendo ações fundamentais da brincadeira, em resumo se estão 

adquirindo as aprendizagens fundamentais da brincadeira de papéis sociais. 

Parece-nos que sim. 

Nos níveis iniciais do desenvolvimento da brincadeira de papéis ainda não existe 

uma consciência clara sobre o papel e, portanto ainda não está ao alcance da criança 

uma visão crítica na adoção dos papéis. Por isso, para crianças nos primeiros níveis de 

desenvolvimento não interessa incongruência de gênero, não importa qual papel se 

assuma: aceita-se passivamente o papel determinado por companheiros, como faz 

Rafael.  

Frise-se que o desenvolvimento da consciência do papel apenas se desenvolve na 

atividade, daí a importância de brincar e brincar com outras crianças. Para Elkonin 

(2009) um dos aspectos que torna a brincadeira na Escola de Educação Infantil mais 

rica, é o fato acontecer no coletivo de crianças.  

No caso específico que analisamos aqui, a heterogeneidade em relação a idade 

cria a possibilidade de brincar com crianças em outros níveis de desenvolvimento o que 

impacta no desenvolvimento da brincadeira das crianças menores.   

Quando Rafael de dois anos imita Raquel de quatro nomeando-se mãe, o aspecto 

importante disso é que ele está aprendendo ações relacionadas ao papel de quem 

brinca em um coletivo de crianças, o que possibilita colocar como foco de sua 

consciência, o papel.  

Assim, adotar um papel na brincadeira é uma aprendizagem essencial que 

movimenta processos psicológicos em formação. 

 

4.2 Representação dos papéis 

 

Ao longo do desenvolvimento do jogo muda o conteúdo representado. Para as 

crianças mais novas o sentido da brincadeira é executar ações dos papéis, há ainda uma 

grande atração pelos objetos; para as crianças de idade medianas é representar as 
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relações pessoais do papel. Já no final da idade pré-escolar, as crianças captam os traços 

mais típicos do papel e os interpretam (Elkonin, 2009). 

Veja-se a cenas em que crianças de dois anos brincam juntas  

 

Participantes: Rodrigo (2 anos),  Margarida (2 anos). 

Rodrigo entra na área. Põe o avental. Coloca frutas na mesa. Tira o peixe da geladeira e 

coloca em cima da mesa. Margarida entra na área. Pede o avental para o Rodrigo, ele 

nega. Brigam. Rodrigo dá o avental para Margarida. Margarida veste o avental. 

Rodrigo coloca o peixe em um prato. Margarida anda pela área. 

Participantes: Rodrigo (2 anos) Rafael (2 anos) 

Rodrigo senta-se no carrinho de bebê de brinquedo. Rafael tenta empurrá-lo, não 

consegue (as rodas não giram por conta do peso de Rodrigo). Rodrigo levanta-se e diz 

para Rafael: “Agora tu”. Rafael não se senta. Sai empurrando o carrinho. Rodrigo o 

vão atrás dele. Voltam para área. Rodrigo senta-se no carrinho. Rafael: “Sai daí”. 

Rodrigo levanta-se. Rafael empurra o carrinho. 

 

Veja-se o trecho da Cena a seguir de crianças mais velhas brincando: 

 

Participantes: Clarice (4 anos) Marcelo (4 anos) e Miguel (2 anos) 

Clarice e Marcelo combinam o enredo: Marcelo estava cozinhando, passava mal 

e desmaiava e Clarice vem atendê-lo. Marcelo vai até o armário, faz que cai no 

chão. Clarice vem e tenta puxa-lo pelos pés. Pede ajuda a Miguel. Marcelo diz 

para Miguel pegar nos seus braços e Clarice nas pernas. Eles não conseguem 

carregar Marcelo. Riem. Marcelo levanta-se vai até a cama. Miguel e Clarice 

aproximam-se. Miguel diz: “Eu sou o pai, Eu sou o pai” Marcelo diz para 

Clarice: “Você tem vinte e um anos, era doutora” Clarice: “Vinte e um anos?” 

Marcelo: “É, vinte e um anos”. Clarice: “Tá bem, eu era a doutora!” Fala para 

Miguel: “Eu estava tratando dele, você estava em casa dormindo”. Miguel 

levanta-se vai até o armário, deita no chão e fecha os olhos (faz que dorme). 

Clarice cuida de Marcelo. Pede para ele tirar os sapatos. Marcelo levanta-se. Os 

dois vão até o gaveteiro. Procura algo na gaveta. Marcelo acha um cachecol, 

enrola no pé. Miguel levanta-se pega o carrinho de chá e aproxima-se dos dois. 

Marcelo e Clarice andam pela área (Marcelo está com o cachecol enrolado no 

pé). Clarice ri. Elogia a saída de Marcelo para enfaixar o pé: “Boa Marcelo!” 

Marcelo levanta-se e anda mancando.  
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Agora para observar como crianças mais velhas podem afetar a interpretação do 

papel, veja-se a sequencia de cenas com Rafael: 

 

Cena 01 Rafael joga o boneco no chão e chuta-o, como se fosse uma bola. 

Cena 02 (...) Rafael levanta-se. Vai até o carrinho de chá. Ricardo o 

acompanha (...). Voltam para a mesa. Riem. Sentam-se. Rafael 

levanta. Ricardo pergunta: “Rafael, já comeste tudo?” Rafael: (não é 

possível compreender). Rafael senta-se novamente. Faz que come o 

pão e toma o café. Ricardo pega uma xícara e diz: “Esse é com 

chocolate é para o Rafael, isto é café, o seu é com leite” (...). 

Cena 03 Rafael entra na área. Está sozinho. Pega o bebê e o coloca na pia faz 

que abre a torneira. Faz como se desse banho no bebê. Pega um pote 

plástico e bate com ele no armário, põe na cabeça, coloca em cima do 

armário. Vai até a mesa. Pega uma xícara de café vai até o bebê. 

Aproxima a xícara dos lábios do bebê (que está em cima da pia). Faz 

como se estivesse dando para o bebê beber.   

 

Rafael aprende ações da brincadeira de um determinado tema, tendo participado 

de uma situação imaginária dirigida por uma criança mais velha. O menino brinca com 

crianças mais velhas e estas vão entabulando relações com ele: relações entre papéis. 

Dessa forma, vai tornando-se consciente que na brincadeira dramatizam-se relações 

entre pessoas e o conteúdo dessas relações se torna foco de sua consciência.   

Reproduz com o boneco ações de cuidado, dando banho e o alimentando. 

Embora ainda não se possa falar que esteja claro para Rafael o papel de pai e filho, o 

importante é que o menino estabelece com o boneco ações características dessa relação 

vivenciada por ele na cena 02. 

Se na mudança da primeira para a segunda fase da brincadeira de papéis, há o 

aumento das ações e junto com esse aumento, uma transformação qualitativa - as ações 

tornam-se cada vez mais encadeadas como na vida – note-se que Rafael apresenta ações 

de cuidado (dar banho no bebê e depois dar-lhe leite) relacionadas. Ainda não se pode 

afirmar que são articuladas como na vida, pois o menino entre as duas ações manipula o 

pote, batendo-o na mesa o que nos parece uma ação desarticulada com o contexto de 
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cuidar do bebe. O importante é que apresenta ações de cuidado no interior da situação 

imaginária e aí está a gênese de uma articulação consistente entre as ações. 

Note-se que tal relação entre as ações surge após brincar de pai e filho com 

Ricardo e da mesma forma que Ricardo oferece a Rafael uma xícara de leite, Rafael faz 

o boneco beber leite. Trata-se de uma ação aprendida em uma situação imaginária que é 

transferida para outra, em que o menino antes na situação filho, agora atua como pai.  

Assim, Rafael extrai, individualiza uma ação especifica da brincadeira com Ricardo e a 

transfere para outra situação. 

 

5. Considerações Finais 

 

A questão principal que nos detemos neste artigo é: crianças mais novas quando 

brincam com as mais velhas adquirem aprendizagens fundamentais da brincadeira de 

papeis sociais? 

De acordo com nossa analise podemos responder afirmativamente a essa 

questão. Assim, pensamos que quando as crianças atingem certo nível de 

desenvolvimento da brincadeira, em que definem os papéis e os representam de forma 

articulada podem afetar de forma consistente a brincadeira das crianças mais novas, as 

quais esses processos estão em formação, conforme sugere o núcleo central do conceito 

de zona de desenvolvimento próximo. 

Com isso não queremos afirmar que basta que na escola de Educação Infantil crianças 

de idades diferentes brinquem juntas. Outras ações como organização do espaço, 

apresentação dos brinquedos, a demonstração do conteúdo das atividades humanas são 

fundamentais. Destaque-se que crianças de idades diferentes brincando juntas é uma 

circunstância criada que afeta o desenvolvimento da brincadeira das crianças mais 

novas.   

Talvez uma pesquisa do tipo genético experimental que crie uma situação 

específica com crianças de idades diferentes brincando juntas possa gerar uma riqueza 

maior de dados, permitindo aprofundar essa questão.  



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

21 
 

 
 

 

6. Referências bibliográficas 

 

Bernades, M. E. M., Moura, O. M. (2009). Mediações simbólicas na atividade 

pedagógica. Educ. Pesqui. São Paulo, 35, 463-478. 

 

Bomtempo, E. (1999). Brinquedo e educação: na escola e no lar. Psicol. Esc. Educ. São 

Paulo (Impr.), 3 (1), 61-69.  

 

Bozhóvich, L. (1987). Las etapas de formacion de la personalidade em la ontogenesis. 

In Davidov, V., Shuare, M. (Org). La psicología evolutiva y pedagógica en la 

URSS: Antología. (pp. 5-24) Moscú: Progreso. 

 

Carvalho, A. M., Alves, M. M. F. & Gomes, P. L. D. (2005).  Psicologia em Estudo. 

Maringá, 10 (2), 217-226. 

 

Chaiklin, S. (2011). A zona de desenvolvimento próximo e analise de Vigotski sobre a 

aprendizagem e ensino. Psicologia em Estudo. Maringá, 16 (4), 659-675. 

 

Elkonin, D. (1987a). Problemas psicológicos del juego en la edad escolar. In Shuare, M 

(Org.) La psicologia evolutiva e pedagógica en la URSS (Antologia) (pp.83-

102). Moscou: Progresso. 

 

Elkonin, D. (1987b). Sobre el problema de la periodização do desenvolvimento psiquico 

na infancia. In  Shuare, M. (Org.) La psicologia evolutiva e pedagógica en la 

URSS ( Antologia) (pp. 104-124). Moscou: Progresso. 

 

Elkonin, D. (2009). Psicologia do jogo. São Paulo: Martins Fontes. 

Farias, M. A. S. & Mello, S. A. (2010).  A escola como lugar da cultura mais elaborada. 

Educação, Santa Maria, 35(1), 53-68. Recuperado em 29 set, 2013, de 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/reveducacao/article/viewFile/1603/898.  

 

Jorge, A. S. & De Vasconcelos, V. M. R. (2000). Atividades lúdicas e a formação do 

educador infantil. Revista do Departamento de Psicologia, 12(2-3), 55-67.  

 

Leontiev, A. N. (2005). The genesis of activity. Journal of Russian and East European 

Psychology, 43(4), 58-71. 

 

Leontiev, A. N. (1975). Actividad, Consciencia y Personalidad. Editorial Pueblo y 

Educación, Havana. 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao/article/viewFile/1603/898
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao/article/viewFile/1603/898


 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

22 
 

 
 

Martins, L. M, & Eidt, N. M. (2010). Trabalho e atividade: categorias de análise na 

psicologia histórico-cultural do desenvolvimento. Psicologia em Estudo. 

Maringá, 15 (4), 675-683. 

Picollo, G.M. (2012). Historicizando a teoría da atividade: do embate ao debate. 

Psicologia e Sociedade. São Paulo, 24(2), 283-282. 

 

Vigotskii, L.S. (2012) Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In 

Leontiev, A. N., Luria, A. R., Vygotski, L. S. Linguagem, desenvolvimento, 

aprendizagem. São Paulo: Ícone/EDUSP. 

 

Vygotski. L. S. (1995) Obras escogidas (Vol. IV). Madrid: Visor. 

 

Zaporózhets, (1987) Importancia de los Periodos Iniciales de La Vida em La Formacion 

de La Personalidade Infantil. Problemas psicológicos del juegoen la edad 

escolar. In Shuare, M. (Org). La psicologia evolutiva e pedagógica em la URSS ( 

Antologia), (pp. 104-124), Moscou: Progresso. 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
1 

 

APROPRIAÇÕES DO CONCEITO DE ZONA DE DESENVOLVIMENTO 

PROXIMAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Janaina Cassiano Silva (PPGE-UFSCar)  

janacassiano@hotmail.com 

Alessandra Arce Hai (PPGE-UFSCar) 

alessandra.arce@gmail.com 

Agência financiadora: FAPESP  

 

1. Introdução 

 

Os pressupostos teóricos da Psicologia Histórico-Cultural começaram a circular 

no meio acadêmico brasileiro, a partir da década de 1980, através de obras traduzidas do 

inglês para o português, sendo que um dos primeiros livros traduzidos para o português, 

em uma versão resumida,foi “Pensamento e Linguagem”(Prestes, 2010). Assim, 

apresentamos nesse artigo os resultados preliminares obtidos em uma pesquisa de 

Doutorado, em andamento, financiada pela FAPESP, que objetivou apreender e analisar 

como tem ocorrido a apropriação dos pressupostos teóricos da Psicologia Histórico-

Cultural pela área da educação infantil durante a primeira década do século XXI. É 

importante identificarmos qual é a contribuição da psicologia para a educação infantil e 

avaliar se não há uma mistura entre teorias e concepções, o que pode desencadear uma 

hegemonia da psicologia sobre os aspectos pedagógicos. Ademais, o estudo torna-se 

relevante, uma vez que os psicólogos soviéticos, principalmente, 

LievSemiónovichVigotski (1896-1934), são utilizados como referência na confecção de 

políticas públicas para a educação Infantil no Brasil. 

Acreditamos que a busca pela compreensão da inserção das ideias da Escola de 

Vigotski no Brasil proporcionará avanço na análise crítica que ajudará na consolidação 

da Psicologia inserida no campo da educação infantil que considere o desenvolvimento 

integral do indivíduo. Ademais, é importante lembrar que concluímos uma década do 
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século XXI, o que possibilita questionar como a Psicologia vem sendo apropriada, em 

especial a Psicologia Histórico-Cultural e quais as suas contribuições para a educação 

infantil no Brasil. 

Trata-se de um estudo de natureza teórica sobre a Psicologia Histórico-Cultural e 

sua apropriação no campo da Educação Infantil. Realizamos um levantamento 

bibliográfico dos documentos oficiais do Ministério da Educação para a Educação 

Infantil e das produções acadêmicas (teses) relacionadas à Educação Infantil no período 

de 2000 a 2009. Para tal, utilizamos duas categorias de análise: zona de 

desenvolvimento proximal e brincar/jogo de papéis sociais. Apresentamos neste texto a 

análise realizada das teses e documentos do MEC acerca da categoria zona de 

desenvolvimento proximal.  

Subdividimos este artigo em três partes, sendo a primeira destinada à 

apresentação dos procedimentos metodológicos e da composição do banco de dados. Já 

nas outras duas traremos a análise realizada das teses e dos documentos do MEC, 

respectivamente, acerca da categoria zona de desenvolvimento proximal. Ao final, 

faremos algumas considerações preliminares.  

 

2. Os Procedimentos Metodológicos e a Composição do Banco de Dados 

 

  Utilizamos como procedimentos metodológicos as cinco categorias de análise 

propostas por Saviani (2007), a saber: 1) O Princípio do Caráter Concreto do 

conhecimento histórico-educacional: reconstruir as relações dos aspectos da realidade 

investigada que descrevem a educação como um fenômeno concreto, ou seja, o 

conhecimento representa um movimento que parte do todo caótico (síncrese) e atinge o 

todo concreto (síntese) por meio da abstração (análise); 2) A Perspectiva de Longa 

Duração: indica a preocupação em compreender os movimentos orgânicos/estruturais 

do período investigado, considerando sua circularidade, continuidade e ruptura; 3) O 

Olhar Analítico-Sintético: significa o levantamento e um exame atento às informações 

disponíveis acerca do fenômeno investigado, abarcando suas diversas modalidades e as 
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articulando de forma sincrônica e diacrônica; 4) A Articulação do Singular e do 

Universal: compreender as relações de reciprocidade, determinação e subordinação 

entre as esferas local, nacional e internacional, e; 5) A Atualidade da Pesquisa 

Histórica: refere-se ao reconhecimento de que o presente se enraíza no passado e se 

projeta no futuro; ou seja, a história nos permite perceber a problemática do presente a 

partir de uma análise retrospectiva das raízes do problema (passado) e as suas 

implicações, de modo a possibilitar novas projeções para o futuro. 

  Definimos duas categorias para a análise do nosso material, a saber: zona de 

desenvolvimento proximal e brincar/jogo de papéis sociais. Para a composição do nosso 

banco de dados foi realizado um levantamento das produções acadêmicas dos 

programas de pós-graduação (dissertações e teses) no período de 2000 a 2009, visando 

termos um panorama de como a Psicologia Histórico-Cultural se inseriu na primeira 

década do século XXI na educação infantil. Além disso, fizemos um mapeamento dos 

documentos oficiais do Ministério da Educação para a Educação Infantil, visto que, nas 

décadas de 80 e 90, ocorreram várias mudanças na legislação brasileira que definiram a 

garantia de atenção às crianças de 0 a 6 anos, principalmente após a Constituição de 

1988 e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 

1996 e dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil em 1998. 

O levantamento das produçõesacadêmicas foi realizado no Banco de Teses da 

Capes, que se constitui, nos dias atuais, no maior banco de dados referentes às 

produções dos Programas de Pós-graduação do Brasil. Utilizamos diversos descritores 

nesta busca, ressaltando que fizemos o cruzamento destes a fim de termos um resultado 

mais concernente com os nossos objetivos. Dentre estes estão: educação infantil, 

Psicologia Histórico-Cultural, Psicologia Sócio-Histórica, Psicologia Soviética, 

Psicologismo, Psicologia infantil, construtivismo, dentre outros.  

Após esse levantamento, procedemos às leituras dos resumos, buscando destacar 

os trabalhos que tivessem a Psicologia Histórico-Cultural como fundamentação teórica. 

Foram selecionados um total de duzentos e seis (206) trabalhos, sendo cento e setenta 

(170) dissertações e trinta e seis (36) teses. Nos anos de 2007 e 2009 temos a maior 
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concentração de trabalhos, respectivamente trinta e um (31) e trinta e cinco (35) e a 

menor nos anos de 2000 e 2002 com onze (11) trabalhos cada.  

Posterior a esse levantamento optamos por analisar as teses. Fizemos esta 

escolha por considerar que estas possuem discussões mais elaboradas, aprofundadas 

acerca da temática que os autores se propuseram a trabalhar, além de serem produções 

inéditas.  

No período de 2000 a 2009 foram selecionadas trinta e seis (36) teses. No ano de 

2009 tivemos o maior número, totalizando dez (10) e os anos de 2000, 2002 e 2008 

tiveram a menor produção, com duas (2) teses em cada período.  

 Com relação às temáticas referentes a estas produções, temos o brincar/jogo 

como tema central em doze (12) trabalhos num total de dezesseis (16) assuntos 

elencados.  

 Consideramos relevante fazer um mapeamento destas produções por região e 

Instituições de Ensino, pois isto nos possibilita um panorama dos locais que se dedicam 

ao estudo dos autores da Psicologia Histórico-Cultural. A região Sudeste possui a maior 

concentração de teses, num total de vinte e quatro (24) e a região com menos produção 

é a Sul, que não apresenta tese tendo como temática a Psicologia Histórico-Cultural e a 

educação infantil. Dentre as Instituições de Ensino, as que apresentam o maior número 

de teses é a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade de São Paulo (USP) 

com sete (7) teses cada e as que possuem o menor número de produções, com apenas 

uma (1) tese cada são: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ); Universidade Federal Fluminense 

(UFF); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e Universidade Federal do Pará (UFPA).  

 Após esse levantamento inicial procedemos à localização das teses selecionadas. 

Localizamos um total de trinta (30) teses, destas vinte e duas (22) explicitam que 

utilizam Vigotski ou outros autores da Psicologia Histórico-Cultural como referencial 

teórico. Após uma primeira leitura exploratória deste material, totalizamos dezessete 
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(17) teses
1
a serem analisadas. Destas, oito (08) teses analisam o brincar/jogo e, duas 

(02) se preocupam com a prática docente na educação infantil. As outras sete (07) teses 

abordam respectivamente: linguagem, imaginário infantil, personalidade infantil, 

formação de professores, rotina, documentação pedagógica e ciberespaço.  

Com relação aos documentos do MEC produzidos no período de 2000 a 2009, 

temos disponibilizados no site da Secretaria de Educação Básica onze (11) documentos. 

A seguir, apresentamos a listagem dos mesmos:  

1) Brasil. Ministério de Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 

(2002)Integração das instituições de educação infantil aos sistemas de ensino: um 

estudo de caso de cinco municípios que assumiram desafios e realizaram conquistas. 

Brasília: MEC, SEF. 

 

2) Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.(2004)Prêmio 

Qualidade na Educação Infantil 2004 – projetos premiados. Brasília: MEC, SEB. 

 

3) Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 

(2005)Proinfantil: Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil: diretrizes gerais. Brasília: MEC, SEF. 

 

4) Brasil. Ministério de Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. 

(2006a)Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil.2.v. Brasília, 

DF: MEC, SEB. 

 

5) Brasil. Ministério de Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. 

(2006b) Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a 

seis anos à educação. Brasília, DF: MEC, SEB. 

 

6) Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.  (2006c) Parâmetros 

básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil. Brasília: MEC, 

SEB. 

 

7) Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica (2006d). Prêmio 

Professores do Brasil 2005.2.v. Brasília: MEC, SEB. 

                                                             
1
Das vinte e duas (22) teses inicialmente selecionadas foram retiradas cinco (05). Sendo que duas (02) 

eram referentes às temáticas da inclusão escolar e deficiência. Outras duas (02) estavam vinculadas a 

programas de pós-graduação em Arquitetura e Linguística e Língua Portuguesa e, optamos pelo recorte 

nos programas de pós-graduação em educação e psicologia. Além destas, havia uma (01) tese em que a 

autora trabalhava especificamente com crianças de 06 anos e o processo de formação de professores para 

o ensino da linguagem escrita e, o nosso objetivo está na faixa etária de zero a cinco anos.  
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8) Brasil. Ministério de Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. 

(2009a) Critérios para um atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças.6. ed. Brasília, DF: MEC, SEB. 

 

9) Brasil. Ministério de Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. 

(2009b)Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB. 

 

10) Brasil. Ministério de Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. 

(2009c)Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de educação e 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a 

oferta de educação infantil.Brasília: MEC, SEB. 

 

11) Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. (2009d)Política de 

educação infantil no Brasil: Relatório de avaliação. Brasília: MEC, SEB. 

 

Após a leitura exploratória das teses verificamos que o documento mais 

estudado foi o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) por 

ser a referência no atendimento da criança pequena no Brasil, trazendo elementos para 

que se tenha uma educação de qualidade neste nível de ensino. Desta forma, incluímos 

esse documento em nosso banco de dados, apesar de sua publicação ter ocorrido em 

1998, totalizando doze (12) documentos selecionados. 

Destes documentos, após realizarmos a leitura exploratória, verificamos que 

cinco (05) trazem o referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural, a saber: Brasil 

(1998, 2004, 2006a, 2006d, 2009d). 

 Nos próximos itens apresentaremos como a zona de desenvolvimento proximal 

foi estudada nas teses e documentos do MEC, respectivamente. 

 

3. Apresentação da Zona de Desenvolvimento Proximal nas Teses 

 

Dividiremos a apresentação da zona de desenvolvimento proximal em três 

tópicos: definição da ZDP; a ZDP e o brincar e; a ZDP e os processos de 

ensino/aprendizagem.  
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3.1 Definição da ZDP 

 

Corsino (2003) destaca que ao estudar o desenvolvimento, Vygotsky afirma que 

esse não deve ser considerado como único, visto que ocorre em dois níveis, o 

desenvolvimento real, o qual é determinado pela solução independente de problemas, e 

o potencial, “[...] determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” (p.32). Paula (2009) 

também ressalta a existência de dois níveis de desenvolvimento, um relacionado às 

conquistas já efetivadas, e o outro referente às capacidades em vias de serem 

construídas, que necessitam do auxílio de outro. Andrade (2007) afirma que o nível de 

desenvolvimento real refere-se às funções já amadurecidas, ou seja, àquelas tarefas que 

a criança já realiza sozinha. Enquanto que o nível de desenvolvimento potencial 

representa “[...] os ciclos ou processos que estão ainda começando a se desenvolver ou 

que se desenvolverão em um futuro próximo” (Andrade, 2007, p.54). 

Segundo Moreira (2009), Martins (2009a), Andrade (2007) e Corsino (2003), 

pautadas em Vygotsky (1998, p.112 citado por Andrade, 2007), esse conceito refere-se 

“[...] à distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial” 

(p.54) que ocorre a partir da solução de problemas com o auxílio de um adulto ou com a 

colaboração de companheiros mais capazes. Ou seja, a ZDP é a “[...] a distância entre o 

que a criança sabe no momento (conhecimento atual) e o que poderá vir a saber 

(conhecimento potencial ou alcançável) com a assessoria da professora, dos pais ou dos 

cuidadores” (Moreira, 2009, p.59). 

Já Silva (2008) define a zona de desenvolvimento proximal como o caminho a ser 

percorrido pelo indivíduo no desenvolvimento de funções que estão em processo de 

constituição no seu nível de desenvolvimento real. Ou seja, a autora afirma que a ZDP “[...] é 

um domínio psicológico em constantes transformações: aquilo que uma criança é capaz 

de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã” (Silva, 

2007, p. 54). 
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Silva (2007) destaca o conceito de zona de desenvolvimento proximal “[...] a 

partir da constatação de que é preciso diferenciar processos ‘maduros’ e processos ‘em 

maturação’” (p.17). A autora ressalta que esta zona significa a compreensão do 

desenvolvimento “[...] conforme consideremos o que a criança é capaz de fazer 

independentemente e o que ela realiza em colaboração com os outros, ou seja, no 

processo de mediação pelo outro” (Newman; Holzman, citado por Silva, 2007, p. 17). 

Iza (2008) define a ZDP como aquilo que a criança é capaz de aprender com a 

colaboração de outro. A autora, pautada em Vygotsky (2001, p.328, citado por Iza, 

2008), destaca que “[...] a criança orientada, ajudada e em colaboração sempre pode 

fazer mais e resolver tarefas mais difíceis do que quando sozinha” (p. 82). 

Paula (2009) afirma que a ZDP é a diferença entre a capacidade da criança de 

resolver problemas autonomamente e a capacidade de resolvê-los com o auxílio de 

outro.  

Paula (2009) enfatiza ainda que o conceito de zona de desenvolvimento 

potencial ou proximal introduzido por Vygotsky trata-se de uma concepção inovadora 

para a época “[...]constituindo-se como agregadora de vários elementos da teoria 

histórico-cultural ao ancorar-se numa proposta de desenvolvimento mediado, 

prospectivo, baseado em mudanças não apenas quantitativas, mas qualitativas” (p.159). 

Hollanda (2007) também afirma que o conceito de zona de desenvolvimento proximal, 

segundo Porto (2005, citado por Hollanda, 2007), “[...] traduz os postulados 

materialistas subjacentes ao enfoque teórico vigotskiano, como possibilidade de 

compreensão dialética sobre a realidade educacional” (p. 45). 

 Bissoli (2005) pontua o conceito de ZDP como sendo as capacidades “[...] em 

processo de formação, utilizadas pela criança pela mediação do outro (adulto ou criança 

mais experiente). Aquilo que a criança realiza hoje, na atividade compartilhada, é o que 

vai, brevemente, ser capaz de realizar de forma autônoma e individualizada” (p.64).  

Lara (2000) também enfatiza o caráter mediador presente na ZDP ao ressaltar 

que aquilo que a criança é capaz de realizar hoje em colaboração será capaz de fazer por 

si mesma amanhã. Além disso, a autora destaca que a ZDP é esse desenvolvimento 
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potencial que “[...] possibilita a criança aprender no processo de imitação do adulto, ou 

seja, o que ela não faz sozinha hoje, poderá fazer num momento posterior com o auxílio 

de ‘outros’, de crianças mais velhas ou adultos” (Lara, 2000, p. 101). 

 Andrade (2007) considera que o pressuposto básico pertinente à ideia da ZDP 

“[...]refere-se à possibilidade de se beneficiar da ação colaboradora do outro e é 

fundamentada no pressuposto de que existem dois níveis de desenvolvimento: o nível 

de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial” (p.54). 

 Diferente dos demais autores, Teixeira (2009) utiliza o termo zona de 

desenvolvimento eminente pautada em Prestes (2008, citado por Teixeira, 2009) por 

concordar que, essa denominação traduz com mais precisão as ideias de proximidade e 

possibilidade presentes nesse conceito do que as outras conceituações como próximo, 

imediato ou proximal. Segundo a autora, a zona de desenvolvimento iminente refere-se 

às funções psicológicas que estão emergentes no indivíduo e poderão se converter em 

desenvolvimento para este, dependendo do apoio recebido de outros. 

  

3.2 A ZDP e o Brincar 

 

 Vários autores enfatizam a importância do brincar na constituição da zona de 

desenvolvimento proximal, dentre estes: Silva (2008), Martins (2009a, 2009b), Leal 

(2003), Lara (2000), Andrade (2007) e Teixeira (2009). 

Silva (2008) reforça que, segundo Vygotsky (1994, p.134, citado por Silva, 

2008) “[...] no brinquedo a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de 

sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que 

é na realidade” (p. 52).  A autora ainda destaca que além da brincadeira ser a atividade 

predominante na criança pré-escolar ela também é fonte de desenvolvimento visto que cria 

ZDPs.  

Acerca da relação da brincadeira com a ZDP, Martins (2009b), Leal (2003) e 

Lara (2000) e Teixeira (2009) destacam que a brincadeira cria uma ZDP. Para Martins 

(2009b) a brincadeira “[...] obriga a criança a comportar-se de maneira superior ao de 
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costume buscando reproduzir uma situação real” (p.28). Ou seja, no jogo protagonizado, 

o conteúdo é o mesmo, as atividades do homem e as relações sociais. Porém, “[...] os 

temas são variados e refletem as condições concretas da vida da criança, as quais 

mudam conforme as condições de vida em geral e à medida que a criança vai 

ingressando num meio mais vasto a cada novo dia de sua vida, com o que se ampliam 

seus horizontes” (Elkonin, 1998, p. 35, citado por Martins, 2009b, p.28). 

Martins (2009a) também ressalta a relação entre o brincar e a ZDP. A autora, 

pautada em Vygotsky, afirma que “[...] o brincar possibilita uma interação sujeito-

objeto, impulsionando o desenvolvimento dentro de uma zona de desenvolvimento 

proximal” (p.36). 

Lara (2000) compreende o brincar “[...] como possibilitador da efetivação da 

zona de desenvolvimento próximo, do jogo de papéis e da atividade dominante” 

(p.216). A autora também afirma que o brinquedo é uma grande fonte de 

desenvolvimento, pois, possui, de modo condensado, todas as formas de 

desenvolvimento. 

Baquero (1998, citado por Andrade, 2007) abre um parêntese para pontuar que 

nem toda situação de brincadeira é geradora potencial do desenvolvimento, para que 

isso ocorra é necessário que o brinquedo envolva “[...] a criança em graus maiores de 

consciência das regras de conduta, e nos comportamentos previsíveis ou verossímeis 

dentro do cenário construído” (p. 56). 

 Outro ponto destacado por Andrade (2007) refere-se ao fato de que ao brincar 

“[...] a criança utiliza-se dos recursos disponíveis em seu ambiente cultural para criar a 

própria ZDP” (p.56). 

 

3.3 A ZDP e os Processos de Ensino/Aprendizagem 

 

Alguns autores, ao trabalharem o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, trouxeram sua relevância nos processos de ensino/ aprendizagem.  
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Moreira (2009) afirma, pautada nos testes realizados por Vigotski na construção 

do conceito de ZDP, que na escola o aluno deve ser avaliado naquilo que faz de modo 

independente, no seu desenvolvimento real, e no que é capaz de realizar com auxílio, no 

seu desenvolvimento imediato ou potencial.  

Mendonça (2009) enfatiza o caráter mediador da aprendizagem, ou seja, o bom 

ensino refere-se àquele que, de modo colaborativo, se adianta ao desenvolvimento. 

Ademais, Mendonça (2009) destaca que esta aprendizagem ocorre como uma 

intervenção planejada e intencional visando agir “[...]na Zona de Desenvolvimento 

Próximo. Esta se constitui um espaço que se abre em decorrência do Desenvolvimento 

Real, que abarca tudo que a criança é capaz de realizar de maneira autônoma, ou seja, 

sem ajuda de outros” (p.72). 

Ainda nesse âmbito,Mukhina (1995, p.51, citado por Mendonça, 2009) afirma 

que, ao atuar na ZDP, o ensino promove avanços significativos no desenvolvimento da 

criança, o que configura a zona de desenvolvimento imediato (ZDI), que é definida pela 

“[...] diferença entre o que a criança é capaz de realizar junto com o adulto (com as 

demonstrações, indicações e correções que o adulto introduz em seus atos) e o que é 

acessível a ela devido a seu próprio desenvolvimento” (p.72). E, a ZDI também é um 

indicador relevante da capacidade de aprendizagem da criança. A autora também 

apresenta a relação da ZDP com o ensino, ressaltando que “[...] cada novo passo no 

ensino utiliza a zona de desenvolvimento imediato da criança e cria, ao mesmo tempo, 

uma coisa nova que se transforma em premissa para ensinamentos futuros” (Mukhina, 

1996, p. 51, citado por Iza, 2008, p.83). 

Bissoli (2005) também destaca que “[...] o bom ensino é aquele que se adianta e 

conduz o desenvolvimento, incidindo sobre aquelas capacidades em formação, sobre a 

zona de desenvolvimento próximo” (p.223). Fazendo um paralelo com a atividade 

pedagógica, a autora afirma que esta deve considerar os interesses e curiosidades da 

criança, e também estar organizada de modo a aumentar as possibilidades cognitivas da 

criança em cada período. “É importante enriquecer a sua vida com o contato amplo com 

as diferentes formas de expressão humana e de conhecimentos: a pintura, a 
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dramatização, a poesia, os contos, a montagem, a música, a leitura, a escrita [...] entre 

tantas outras possibilidades” (Bissoli, 2005, p. 224). 

 A autora ainda ressalta que a promoção das relações dialógicas também é um 

modo pedagógico privilegiado de atuação na ZDP da criança.  

Assim, segundo Vygotsky (1993, p. 243, citado por Lara, 2000), “[...] o ensino 

unicamente é válido quando precede o desenvolvimento. Então, desperta e produz uma 

série de funções que estavam em estado de maturação e permaneciam na zona de 

desenvolvimento próximo” (p. 102, tradução nossa). 

Andrade (2007) enfatiza que “[...] a implicação do conceito da ZDP para o 

ensino escolar é imediata, uma vez que é nela onde a interferência de outros indivíduos, 

especialmente do professor e das demais crianças da escola, é mais transformadora” 

(p.59). A autora destaca ainda que para isso é fundamental que o professor interfira na 

zona de desenvolvimento proximal dos alunos para promover avanços que não 

aconteceriam de modo espontâneo. 

Ainda no tocante ao trabalho docente, Mendonça (2009) ressalta a importância 

do trabalho do professor nesse processo. O professor deve ter ciência da relevância de 

“[...] proporcionar à criança ajuda de um adulto ou de outra criança mais experiente, 

para que ela realize uma determinada atividade, antecipando o seu desenvolvimento 

pela mediação” (Mendonça, 2009, p.72). A autora também destaca, pautada 

emVigotskii (1988, citado por Mendonça, 2009), que a ZDP compreende 

atividades/tarefas que a criança consegue realizar com o auxílio dos adultos, com o 

objetivo de estabelecer bases para que sejam realizadas de modo autônomo no futuro.  

 Moreira (2009) também destaca a relevância do professor no processo de 

ensino/aprendizagem do novo à criança. A autora afirma que “[...] a zona de 

desenvolvimento imediato, que determina esse campo de transições acessíveis à criança, 

é que representa o momento mais determinante entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento” (Moreira, 2009, p.59). 

 Assim, a aprendizagem é boa se se adiantar ao desenvolvimento e o conduzir. 

Visto que, aquilo que a criança é capaz de fazer hoje em colaboração conseguirá fazer 
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sozinha amanhã (Moreira, 2009). Hollanda (2007) destaca também que a zona de 

desenvolvimento proximal evidencia o caráter orientador da aprendizagem com relação 

ao desenvolvimento cognitivo.  

 Ainda no tocante ao trabalho docente, Porto (2005, citado por Hollanda, 2007) 

enfatiza a relevância das interações entre professores e alunos para a “[...] reconstrução 

das práticas de ensino e de aprendizagem escolar através da zona de desenvolvimento 

proximal” (p.45).  

Andrade (2007) destaca, portanto, que o foco da atenção do trabalho do 

professor precisa estar na zona de desenvolvimento proximal, com a finalidade de 

proporcionar “[...]que aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje seja o 

nível de desenvolvimento real amanhã, ou seja, para que aquilo que a criança da pré-

escola, por exemplo, faz hoje com assistência seja o que ela será capaz de fazer amanhã 

sozinha” (p.54-55). A autora ainda cita como exemplos de manifestação da zona de 

desenvolvimento proximal as situações imitativas e as brincadeiras. 

Paula (2009) também enfatiza que a ideia de ZDP é importante em todo âmbito 

educacional. A autora destaca que “[...] o desenvolvimento, para Vygotsky, pela zona de 

desenvolvimento proximal se dá em espiral, passando por um mesmo ponto a cada nova 

revolução, enquanto avança para um nível superior" (Vygotsky, 1989, p.75, citado por 

Paula, 2009, p.54). 

Alguns autores também ressaltam a importância da mediação com o adulto ou 

um parceiro mais experiente para o desenvolvimento infantil (Moreira, 2009; Hollanda, 

2007; Lara, 2000).  

Hollanda (2007) afirma que o desenvolvimento infantil será mais enriquecido 

quanto maior a diversidade de parceiros e experiências. A autora também pontua a 

importância de um profissional qualificado no trabalho com a criança pequena, uma vez 

queirá atuar na promoção do desenvolvimento integral da criança. 

Nesse sentido, Lara (2000) destaca o caráter de mediação do conhecimento da 

zona de desenvolvimento potencial, uma vez que com o auxílio dos professores e 

crianças mais velhas, as crianças “[...] poderão experienciar outras atividades, relações, 
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possibilidades, etc. A criança pode não entender ou realizar tarefas num primeiro 

momento, mas é através da mediação que isso acontecerá” (p. 129). 

No próximo item faremos a apresentação da zona de desenvolvimento proximal 

nos documentos do MEC selecionados. 

 

4. Apresentação da Zona de Desenvolvimento Proximal nos documentos do 

MEC 

 

A zona de desenvolvimento proximal foi abordada em dois documentos do MEC 

selecionados, a saber: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI 

(Brasil, 1998) e no Prêmio Professores do Brasil 2005 (Brasil, 2006d). 

No primeiro volume do RCNEI temos que o processo de interação entre as 

crianças é promotor de avanços “[...] naquilo que a criança é capaz de realizar com a 

ajuda dos outros, ou seja, no seu desenvolvimento potencial” (Brasil, 1998, p.32, v.1).  

Desta forma, a zona de desenvolvimento proximal é definida como sendo: 

 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por 

meio da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado por meio da solução de problemas sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com parceiros mais experientes” (Brasil, 1998, 

p.32, v.1). 

 

No documento Prêmio Professores do Brasil 2005 também temos uma menção à 

ZDP, no projeto O doce gostinho de aprender através dos rótulos e embalagens de 

balas, desenvolvido na cidade de Cambé/PR, com crianças de seis anos que 

proporcionou a estas trabalharem através dos rótulos e embalagens a escrita, leitura e 

interpretação. Os autores apresentaram a importância da contextualização e a 

interdisciplinaridade desenvolvidas no projeto, que “serviu como uma zona de desen-
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volvimento proximal em que tinham a possibilidade de construir novas aprendizagens 

(Vygotsky, 2001)” (Brasil, 2006d, p. 126). 

 

5. Algumas Considerações 

 

Notamos que, nas teses e nos documentos do MEC, o aspecto mais trabalhado 

no que se refere à ZDP foi a definição deste conceito. Este foi apresentado como sendo 

a distância entre o que a criança consegue realizar sozinha (desenvolvimento real) e o 

que esta executa com o auxílio de um adulto ou com a colaboração de outra(s) 

criança(s) mais experiente(s) (desenvolvimento potencial). Porém, Chaiklin (2011) 

destaca que o conceito de zona de desenvolvimento próximo baseado em Vigotski “[...] 

é mais preciso e elaborado do que no modo como tem sido compreendido ou 

interpretado” (p.660). 

Chaiklin (2011) ressalta ainda que teóricos como Wertsch já destacavam que 

seria necessária uma melhor elaboração do conceito de zona de desenvolvimento 

próximo ou haveria o risco deste ser utilizado de modo impreciso e indiscriminado o 

que o tornaria amorfo e o faria perder seu poder explicativo.  

Destacamos também o fato de que na maioria das teses e nos documentos do 

MEC, a ZDP foi discutida relacionada ao ensino, como se fosse uma prática a ser 

utilizada para a melhoria no aprendizado das crianças. Contudo, Chaiklin (2011) afirma 

que Vigotski diferencia o ensino destinado ao desenvolvimento integral da criança 

daquele voltado ao desenvolvimento de habilidades técnicas. Assim, “[...] o conceito de 

zona de desenvolvimento próximo não está ligado ao desenvolvimento de habilidades 

de alguma tarefa particular, mas deve estar relacionada ao desenvolvimento” (Chaiklin, 

2011, p.662).   

Ainda nesse aspecto, o autor aponta que o principal no que se refere à assistência 

dada pelo outro mais experiente é o entendimento do significado dessa assistência em 

relação à aprendizagem e o desenvolvimento da criança, e não à competência em si 

desta pessoa. Consideramos que esse é um ponto crucial no entendimento da ZDP e na 
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maioria das teses e documentos não foi dada a atenção devida à assistência e a sua 

importância. As teses e os documentos analisados apenas destacam, na definição da 

ZDP, a necessidade de outro mais experiente para que a criança consiga realizar tarefas 

que ela não é capaz de fazer sozinha. Porém, esse aspecto da assistência não foi 

trabalhado, refletido, principalmente no que concerne à qualidade ou características 

dessa colaboração. Além disso, não se trata de qualquer assistência e sim, a relação 

desta com a aprendizagem e o desenvolvimento infantil! 

Outro ponto relevante que também não foi abordado tanto nas teses quanto nos 

documentos analisados é o fato do conceito de zona de desenvolvimento próximo ser 

parte de uma análise geral do desenvolvimento infantil à luz da teoria Histórico-

Cultural. Chaiklin (2011) pondera que “[...] não se trata de um conceito principal ou 

central na teoria de Vygotsky (1998b) sobre o desenvolvimento infantil, antes, seu papel 

é evidenciar a importância de um lugar e momento no processo de desenvolvimento da 

criança” (p.664).  

Além disso, o autor destaca que para compreendermos tal conceito devemos 

entender a perspectiva teórica na qual ele aparece, assim, “[...] o leitor pode desenvolver 

um entendimento mais produtivo da perspectiva teórica, o qual será mais valioso do que 

uma definição de dicionário desse conceito” (Chaiklin, 2011, p. 664). Nas teses 

analisadas, poucos pesquisadores (Paula, 2009; Hollanda, 2007) apontam esse aspecto, 

o de que no estudo da ZDP devemos considerar a base materialista que fundamentou a 

teoria vigotskiana.  

Outro fator mencionado por Chaiklin (2011) como relevante no estudo da ZDP 

que não foi contemplado nas teses e nos documentos refere-se à compreensão da 

situação social de desenvolvimento
2
 no que se refere ao estudo do desenvolvimento na 

perspectiva vigotskiana. O autor afirma que a situação social de desenvolvimento é o 

momento inicial para todas as mudanças dinâmicas que ocorrem num dado estágio do 

                                                             
2Bozhovich (2009) afirma que Vygotsky “usou esse termo para designar a combinação especial de 

processos internos de desenvolvimento e condições externas que são típicos de cada fase do 

desenvolvimento, e essa condição, ambos a dinâmica do desenvolvimento mental para a duração do 

período de desenvolvimento correspondente e as novas formações psicológicas, qualitativamente 

distintas, que emerge em direção ao seu fim” (p.66, tradução nossa).  
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desenvolvimento. Assim, “[...] para estudar a dinâmica de uma idade é preciso 

primeiramente explicar a situação social de desenvolvimento” (Chaiklin, 2011, p. 665). 

Ressaltamos que para a compreensão da ZDP é imprescindível, portanto, o 

entendimento do desenvolvimento humano à luz da Teoria Histórico-Cultural, o que 

implica também, por exemplo, nos conceitos de situação social de desenvolvimento, 

atividade principal e periodização do desenvolvimento. Ou seja, a ZDP não deve ser 

compreendida como um conceito isolado, mas faz-se necessário a apreensão do 

processo de desenvolvimento como um todo, o que não pôde ser verificado na maioria 

das teses e documentos aqui analisados, uma vez que se utilizam apenas da definição do 

conceito sem a devida contextualização do mesmo. 

Consideramos que esta análise se faz necessária para que possamos compreender 

o processo de apropriação das ideias desta corrente no cenário brasileiro na primeira 

década do século XXI. Acreditamos que este percurso nos auxiliará na tentativa de 

construir as pistas necessárias para o entendimento deste movimento complexo que se 

dá em torno das ideias difundidas e estudadas acerca da educação, especificamente, a 

educação da criança pequena no Brasil. 
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1. Introdução 

 

 Em detrimento ao aumento da procura pela formação superior e a necessidade de 

especialização nas diferentes áreas de atuação propostas pelo mercado de trabalho, o 

estudante do Ensino Superior enfrenta durante sua formação uma abrangência de 

conhecimentos específicos da área da saúde e a obrigatoriedade na realização de 

escolhas a serem feitas para aperfeiçoamento dos níveis intelectuais, as quais geram 

desconforto e ansiedade nos estudantes que buscam a melhor posição no âmbito de 

atuação profissional. 

Tais necessidades proporcionam ao futuro profissional, a realização de suas 

escolhas de maneira repentina, condição que tem início desde o ensino médio, com 

relação à opção da carreira mais promissora, sem levar em consideração a sua vocação. 

A escolha profissional é parte da definição da identidade ocupacional e uma opção que, 

na visão do adolescente, irá nortear os caminhos a serem percorridos e as escolhas 

futuras (Santos, 2005). Pode-se identificar como fator de escolha, as variáveis: 

influência familiar, amigos ou pessoas bem sucedidas.  
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 Assim, a entrada no Ensino Superior torna-se mais enfática entre as pessoas a 

partir da adolescência, porém, atualmente com acréscimo da idade adulta. Pesquisas 

realizadas pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais (Andifes 

2010) apontaram um aumento percentual na entrada dos graduandos, entre a faixa etária 

de 20 a 25 anos (53,77% para 57,53%) que foram justificadas por uma expansão e 

reestruturação no ensino superior e pela exigência do mercado de trabalho.  

As pessoas buscam qualificação e ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos, 

obtendo um grau de expectativas quando ao futuro profissional: “no decorrer do 

desenvolvimento vocacional, especialmente no sistema formativo brasileiro, a passagem 

pelo ensino superior é quase uma unanimidade nas expectativas dos adolescentes e 

adultos jovens” (Soares, 2002 citado por Bardagi, et al., 2006). 

 Pela compreensão da composição de desenvolvimento pessoal e profissional, os 

objetos de estudos a serem analisados, com base nas variações que podem surgir devido 

às expectativas dos graduandos quanto à inserção ao mercado de trabalho, torna-se o 

futuro de cada indivíduo, pois estes constroem uma vida influenciada por 

preconcepções, como as expectativas e experiências quanto ao seu futuro profissional.  

A formulação de suas escolhas percorre as expectativas da escolha vocacional 

durante o ensino médio até a formação superior, desde a sua primeira opção até sua 

finalização, ou estendendo-se posteriormente até o nível de pós-graduação.   

Os estudos de Colenci et al. (2013) sobre formação profissional e opiniões de 

egressos na graduação compõem a trajetória e percepções da formação acadêmica e suas 

mudanças internas e externas à graduação, sejam elas no campo da saúde (enfatizadas 

neste estudo), como em qualquer outra área, que são regidas por diretrizes curriculares, 

que têm como função proporcionar uma formação comprometida com o perfil 

conceitual, procedimental e atitudinal do profissional, dessa forma facilitando tais 

escolhas. “A opinião dos egressos é uma das dimensões que possibilita a visualização 

das transformações que ocorrem no aluno, influenciadas pelo currículo.” (2011, p. 159).  
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2. Formação inicial na área da saúde 

 

Dentre as possibilidades de concepções de formações no ensino superior, o 

presente estudo optou pela análise de variáveis na área da saúde, como aspectos 

inferentes nas decisões e expectativas dos graduandos quanto à sua inserção 

profissional. Dentre os cursos, usou-se como amostra, a formação em bacharéis na 

Psicologia e Fisioterapia, por ambos possuírem áreas diferenciadas de atuação e 

inserção no mercado de trabalho, acarretando ao estudante maior dificuldade nas suas 

escolhas.  

 No entanto, tais cursos direcionam a saúde e o bem-estar físico, social e 

emocional como aspectos necessários para preparação na área, transpondo o que é 

ensinado nos bancos escolares, passando pela formulação de novas habilidades, sendo 

estas necessárias, quando se trata de diversidades de casos e procedimentos, assim; 

 

(...) no enfoque da promoção à saúde, procura-se identificar e enfrentar os 

macrodeterminantes do processo saúde-doença de forma a transformá-los 

favoravelmente em direção à saúde. Tradicionalmente, esse enfoque é definido 

de maneira bem mais ampla do que aquele observado na prevenção, pois serve 

para aumentar a saúde e o bem-estar geral, levando - se em consideração os 

ambientes: políticos, culturais, econômicos e sociais. (Czeresnia 2003 citado por 

Iglesias, 2009). 

 

 Enfatiza-se assim, a necessidade de estudos que vão além das escolhas na 

graduação, formalizando e se comprometendo também com a formação continuada, em 

busca de procedimentos, conhecimentos e relações diferenciadas, sabendo-se que o 

graduando está levando para seu paciente/cliente, a promoção à saúde e bem-estar, na 

qual é de suma importância a dedicação com o indivíduo e contexto social. 

 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

4 

3. Diretrizes curriculares para a formação do conhecimento teórico e prático 

iniciais 

 

 Por serem cursos vinculados às diretrizes curriculares, que segundo CNE 

“elencam o conjunto de habilidades a serem desenvolvidas pelo curso e as competências 

nas quais se apoiam.” Para que se tenha reconhecimento e aprovação pelo MEC 

(Ministério da Educação), o curso de graduação tem que obedecer três critérios 

importantes: Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo esses critérios, pontos comuns entre  

os cursos.  

 Os cursos de Psicologia e Fisioterapia têm como enfoques: atenção à saúde; 

tomada de decisões; comunicação; liderança; administração e gerenciamento e educação 

permanente; 

 Mais especificamente para o curso de Psicologia, de acordo CNE (2004, art.5º) 

A formação em Psicologia exige que a proposta do curso articule os conhecimentos, 

habilidades e competências em torno dos seguintes eixos estruturantes: fundamentos 

epistemológicos e históricos; fundamentos teórico-metodológicos; procedimentos para a 

investigação científica e a prática profissional; fenômenos e processos psicológicos; 

interfaces com campos afins do conhecimento para demarcar a natureza e a 

especificidade do fenômeno psicológico e percebê-lo em sua interação com fenômenos 

biológicos, humanos e sociais, assegurando uma compreensão integral e contextualizada 

dos fenômenos e processos psicológicos e práticas profissionais voltadas para assegurar 

um núcleo básico de competências que permitam a atuação profissional e inserção do 

graduado em diferentes contextos institucionais e sociais, de forma articulada com 

profissionais de áreas afins. 

Da mesma forma para o curso de Fisioterapia, de acordo CNE (2002, art 5º). A 

formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 

respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; atuar em todos os 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

5 

níveis de atenção à saúde; atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e 

transdisciplinarmente; reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e 

atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, 

famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, sociais, 

econômicas, ambientais e biológicas; realizar consultas, avaliações e reavaliações do 

paciente colhendo dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos 

e complementares que permitam elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger 

e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar 

as disfunções no campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, 

estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica; 

elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção fisioterapêutica, 

considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas éticas, 

políticas, sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, sendo 

capaz de intervir nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária; 

exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social; desempenhar atividades de planejamento, 

organização e gestão de serviços de saúde públicos ou privados, além de assessorar, 

prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua competência profissional; Emitir 

laudos, pareceres, atestados e relatórios; prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e 

orientar o indivíduo e os seus familiares sobre o processo terapêutico; Manter a 

confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de saúde e o 

público em geral; encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais 

relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da 

equipe de saúde; conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 
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acadêmicos e científicos; conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e 

metodológicos da Fisioterapia e seus diferentes modelos de intervenção. 

Tendo em comum, para ambos os cursos, o conhecimento e preocupação com a 

promoção à saúde e aprendizado constante, sendo que o seu oferecimento é 

obrigatoriedade da Instituição de Ensino Superior, tal formação é direito, porém ao 

mesmo tempo dever do aluno. No entanto para que se tenha o aprendizado teórico e as 

práticas exigidas pelo mercado de trabalho, é de suma importância que se tenham tais  

critérios como repertório inicial da prática profissional. 

 

4. Inserção no mercado de trabalho 

 

Para inserção no mercado de trabalho, a prática adquirida com as atividades 

oferecidas pela faculdade, devem proporcionar ao aluno confiança e um aumento em 

suas expectativas quanto à atuação profissional, o que é oferecido pela instituição de 

ensino é apenas o início de uma constante busca por conhecimento e experiências sob  

responsabilidades do aluno, pois; 

 

Nesse contexto, apresenta-se o mercado de trabalho com exigências crescentes 

de produtividade e de qualidade, tornando cada vez mais generalizada a 

implantação de modelos de formação e de gestão da força de trabalho baseados 

em competências profissionais. Além da flexibilidade técnico-instrumental, é 

necessária a flexibilidade intelectual, tendo em vista as necessidades de melhoria 

contínua dos processos de produção de bens e serviços. (Colenci, et al. 2011, p. 

159). 

 

 Assim, o aluno inicia sua trajetória de preparação profissional, onde a exigência 

da prática é enfatizada e a busca de conhecimento teórico deve ser constante. No 

entanto para que seja de suma satisfação, o aluno tem que adquirir o conhecimento e a 
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qualificação proporcionada pelo ensino superior, assim, “(...) a inserção em atividades 

acadêmicas costuma ser associada à maior identidade profissional percebida.” (Bardagi, 

et al., 2006), a base curricular é indispensável para uma boa e satisfatória formação 

acadêmica e posteriormente, inserção no mercado de trabalho. 

 

5. Objetivos 

 

O presente estudo teve como objetivo principal, identificar as variáveis inferentes 

nas decisões e expectativas dos graduandos do curso de Psicologia e Fisioterapia no 

processo de formação e consequentemente de inserção profissional. Dessa forma foi  

necessário relacionar as diretrizes do ensino superior com o que é oferecido no currículo 

da graduação; apontar expectativas quanto à escolha da área de atuação; e mesurar a 

participação dos alunos em atividades de transposição prática (estágios, pesquisa e 

extensão). 

6. Metodologia 

 

O estudo foi realizado em uma Faculdade particular do interior de São Paulo, com 

amostra de 245 sujeitos, matriculados nos cursos de Psicologia e Fisioterapia. Foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário semi-estruturado, com 

dados sócio-demográficos: gênero, idade e experiências profissionais; aspectos 

vocacionais (identificação com as áreas), formação acadêmica (ensino, pesquisa e 

extensão) e mercado de trabalho (inserção). Tendo como resultados: o currículo de 

ambos os cursos sintonizando com as diretrizes curriculares e ofertas de oportunidades 

de atividades que complementam a formação teórica. 

7. Análise e discussão dos resultados 
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As diretrizes dos cursos de Fisioterapia e Psicologia apresentam similaridades, 

mesmo com a diferença de tempo para conclusão da formação nas turmas investigadas, 

cujo tempo correspondia: Fisioterapia (Diretriz curricular 2002): Quatro anos e 

Psicologia: (matriz 2009) Cinco anos. Vale ressaltar que no ano de 2010 o curso de 

Fisioterapia teve alteração nas suas diretrizes, passando para cinco anos a formação 

obrigatória do profissional . 

Dessa forma, para investigar os fatores que inferem na escolha do curso, bem 

como na área de atuação, pode-se citar, aspectos sócio-demográficos, formação 

acadêmica e mercado de trabalho.  

Participaram desse estudo, graduandos em diferentes faixas etárias de 17 a 20 

anos (25%), 21 a 30 anos (43%), 31 a 41 (18%) e 41 ou mais (14%), dados 

significativos para o desenvolvimento na formação profissional em um curso 

universitário. Mello (2002) classificou tais aspectos e relacionou a faixa etária com a 

tomada de decisões, assim como as dificuldades dos alunos. Os alunos recém-formados 

no ensino médio eram aqueles com maior presença nos campos da universidade. No 

entanto, outro fator a considerar é de que o curso universitário está mais acessível ao 

público, sendo que nesse estudo foi constatado um aumento e um incentivo para 

indivíduos em diferentes idades a retomar ou mesmo iniciar o ensino superior. 

Mesmo existindo um maior índice de entrada de estudantes no Ensino Superior, 

este dado não é determinante também como facilitador para a escolha da área de 

atuação. As áreas da saúde desempenham trabalhos muito específicos, por isso geram 

diferentes possibilidades de escolhas para a atuação profissional, tais como: 

organizacional, hospitalar, clínico, escolar, social e comunitário, etc. Por isso exigem  

 Foi possível constatar na Fisioterapia 63,46% (1º e 2º ano) e 72,72% (3º e 4º 

ano) apresentaram facilidades na escolha da área de atuação no curso, levando em 

consideração que segundo Barbosa e Comin (2011): “de todos os níveis de ensino, o 

superior é o único que vem apresentando aceleração em suas taxas de expansão, 

esboçando uma tendência exponencial.” Na Psicologia, 45% dos alunos (1º e 2º ano), 
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encontraram uma facilidade quanto à escolha da área de atuação, eles definem como 

prioridade as áreas clínica e de saúde, pode-se considerar como inferências para tais 

escolhas, a divulgação da área, sendo mais conhecidas pelas pessoas da sociedade e em 

decorrência pelos graduandos que acabam de iniciar o curso. Já os alunos de séries mais 

avançadas na graduação (4º e 5º anos) apontam os seguintes índices para as escolhas: 

40% (saúde e clínica) e 40% (organizacional) levando-se em consideração que tais 

alunos já possuem mais experiências acadêmicas em decorrência dos anos de formação, 

o índice obtido relaciona-se com a identificação com áreas mais valorizadas pelo 

mercado de trabalho.  

Mello (2002) relaciona que as facilidades para a tomada de decisão nesse 

período da graduação está relacionado às questões sociais e emocionais do indivíduo, 

considerando as possíveis influências do meio como fator de maior impacto. Em seu 

estudo foram apontados que quanto mais cedo essas questões sociais e emocionais 

forem resolvidas, mais fácil seria a tomada de decisão quanto ao curso na graduação. 

Por isso, o aspecto sócio demográfico: idade em detrimento ao aspecto vocacional são 

fatores que inferem na escolha profissional, o indivíduo geralmente alcança uma 

maturidade social, emocional e econômica após a adolescência, dessa forma as escolhas 

no âmbito vocacional são mais efetivamente realizadas, Traverso-Vépez e Morais 

(2004). 

Quanto à categoria formação acadêmica, apresentou dados relativos à 

participação dos alunos em atividades extraclasse, como pesquisa, estágios, atividades 

complementares e extracurriculares. Destacando a importância das atividades 

acadêmicas, Gagné (1985) relaciona essa importância com a transposição do  

aprendizado teórico para uma maior qualidade de aplicação na prática profissional, 

sendo consideradas as atividades extraclasses essenciais, não apenas para um treino de 

técnicas procedimentais, como também para um aperfeiçoamento da teoria. 

No estudo de Borges e Melo (2006) foram pontuados o perfil profissional e a abertura 

do aluno para o aprendizado, como fatores determinados pela atualização constante e do 
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preparo técnico dado pela graduação. Portanto pode-se inferir que um dos aspectos 

facilitadores nessas escolhas é a participação do graduando em atividades acadêmicas 

extraclasses referentes ao curso escolhido. As diretrizes curriculares dos cursos de 

Fisioterapia e Psicologia apresentam em comum: “atenção à saúde não se encerra com o 

ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual 

como coletivo” (Brasil, CNE, 2002). Ambos os cursos, exigem como critério de 

desenvolvimento na formação o Ensino, mas principalmente a Pesquisa e Extensão.  

Nestes casos a pesquisa interfere na correlação entre a teoria já estudada e novas 

produções de conhecimento, por meio de coleta de dados, constatações, discussões e 

outras habilidades que exigem um treino extraclasse. Já as atividades de extensão 

podem-se incluir os estágios obrigatórios e extracurriculares, que obrigatoriamente 

exigem do aluno uma transposição prática.  

As atividades complementares que atualmente compõem as matrizes curriculares 

dos cursos, pois atendem ao Parecer n° 776/97 da CES, que trata das Diretrizes  

Curriculares dos cursos de graduação, aprovado em 03/12/97. Estas atividades devem 

ser cumpridas pelo aluno regularmente matriculado e são de natureza científica, social, 

cultural, acadêmica e profissional.  A carga horária total das AC está definida nas 

matrizes curriculares dos cursos de graduação, aos quais se aplica, e deve ser cumprida 

no período de integralização. No caso da Psicologia na faculdade que serviu como 

coleta de dados, deverá ser cumprido um total 60h no decorrer de 4 semestres e para 

Fisioterapia, totalizando 20% da carga horária total do curso. As Atividades 

Complementares têm como objetivo ampliar a formação e a vivência acadêmica dos 

alunos, favorecendo práticas de autoaprendizagem e autoestudo. Elas privilegiam: 

progressiva autonomia profissional e intelectual; conhecimentos teórico-práticos por 

meio de atividades de pesquisa e extensão; conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, bem como experiências profissionalizantes 

julgadas relevantes para a área de formação. 
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Dessa forma as atividades extraclasses: pesquisa e extensão proporcionam o 

desenvolvimento de inúmeras habilidades para o trabalho multi e interdisciplinar.  No 

estudo de Mattos (2006) foi relacionado às necessidades quanto trabalho 

multidisciplinar, e tal conceito devem partir das relações básicas do profissional da área 

da saúde, ou seja, as diretrizes aqui em questão podem ser adaptadas para influenciar o 

entendimento do conceito sobre como outras áreas das saúdes podem desenvolver um 

trabalho interdisciplinar. A proposta dessas atividades é fundamentada por autores, 

como Borges e Melo (2006) como um aprimoramento das técnicas teóricas no campo 

prático. 

 

 

  

Figura 1 – Formação Acadêmica.  

 

Conforme os dados apresentados (figura 1), 60,5% dos sujeitos em ambos os 

cursos indicaram a falta de participação nas atividades de transposição prática e 

extraclasse. Segundo Bardagi, et al. (2006): “a inserção em atividades acadêmicas 
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costuma ser associada à identidade profissional percebida”.  Dessa forma, a participação 

em atividades acadêmicas, possibilita uma maior variedade e treino de atuação, 

facilitando a escolha da área, bem como uma complementação no currículo de 

atividades de atuação profissional. 

Já com relação ao Mercado de Trabalho (figura 2) foram identificados 48% de 

sujeitos em ambos os cursos, que apresentaram expectativas de dificuldades para 

inserção no mercado de trabalho na área escolhida. 

 

 

Figura 2 – Expectativa quanto ao mercado de trabalho. 

 

Segundo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios) citado por 

Barbosa e Comin (2011) “... o percentual de graduandos no mercado de trabalho 

praticamente triplicou; em números absolutos o aumento foi de cerca de cinco vezes, 

passando de 1,9 milhão, em 1982, para mais de 10,3 milhões, em 2009”. Com base 

nesses dados, pode-se inferir que mesmo o mercado tendo ampliado sua possibilidade 
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de absorver os profissionais que se formam a cada ano, ainda existe uma concepção nos 

graduandos de dificuldade de inserção no mercado após formados, isso deve-se 

concomitantemente à esse aumento, também o aumento de profissionais gera uma 

incoerência quando se fala que o mercado está oferecendo mais oportunidades. Outro 

fator, como conseqüência do aumento de pessoas com formação no Ensino Superior é a 

concorrência, visto que aqueles que conseguem aproveitar a formação de forma 

completa (pesquisa, ensino e extensão) ganha pontos e conquista seu espaço no 

mercado.      

Assim, Pedroso (2008) relacionou em seus estudos comportamentos realizados 

com bases estatísticas e os resultados dessas ações relacionadas aos critérios de riscos 

considerados pela expectativa do universitário quanto ao campo profissional, podendo 

ser um fator de insegurança, uma vez que podem ser consideradas no campo de 

aprendizado, as dificuldades de aplicação do conteúdo em questão. Nesses critérios de 

insegurança surge à discussão da escolha mais aceita no mercado de trabalho, por ser 

uma área em maior desenvolvimento, procura e/ou até mesmo mais simples de se 

encontrar para atuação profissional, afinal, é uma época de grandes atribuições na vida 

da pessoa, se tornando assim um momento de avaliações no que se refere presente, e 

duvidas no que se diz no futuro profissional e pessoal. 

Quando relacionado ao aspecto emocional do graduando, como já citado, as 

experiências acadêmicas podem interferir reduzindo e auxiliando na tomada de 

decisões. Através da função prática, que possibilita um conhecimento prévio, durante a 

graduação das atividades que serão realizadas no mercado trabalho, alguns exemplos 

são as atividades de Estágios (obrigatórios e extracurriculares), Pesquisas de Iniciação 

Científica, Projetos de Extensão e Atividades Complementares.  

Borges e Melo (2006) apresentam dados em seus estudos sobre essa transição da 

universidade para o mercado de trabalho, quanto à necessidade de aprendizado e 

abertura para novas experiências, fatores que podem ser iniciados no decorrer do curso 
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universitário, sendo possível diminuir essa insegurança e aumentar as expectativas 

positivas quanto à atuação profissional. 

 

8. Considerações finais 

 

Contudo, foi possível aferir que mesmo o Ensino Superior proporcionando 

matrizes curriculares em consonância com as diretrizes do Ensino Superior, no 

oferecimento de Ensino, Pesquisa e Extensão, a falta de participação dos alunos nas 

atividades práticas e extraclasse (complementares), faz com que o aluno restrinja as 

possibilidades de experiência e apenas conclua a carga horária obrigatória do curso, 

sendo essa de atividades complementares e estágios obrigatórios, dificultando o 

desenvolvimento das percepções positivas quanto à escolha da área e atuação 

profissional. Considera-se que a participação em tais atividades, com o objetivo básico 

de aplicação técnica da teoria, também pode auxiliar na percepção da atuação 

profissional e gerar boas expectativas. 

Tais expectativas também são modificadas de acordo com a participação nestas 

atividades, pôde-se verificar a existência de relação desta facilidade pela escolha nos  

alunos mais atuantes durante a graduação.  

Assim atividades de extensão, pesquisa e estágio atuam como reforçadores para 

o aprendizado e fortalecedores nas decisões quanto à escolha da área para atuação em 

ambos os cursos. 

 As dificuldades de inserção no mercado de trabalho também se relacionam à 

outra dificuldade encontrada nos graduandos, a escolha da área de atuação, sendo que, 

para alunos iniciantes a escolha baseia-se em identificações por áreas mais divulgadas e 

no decorrer dos anos, a variável valorização econômica passa a ser o critério mais 

utilizado para tal escolha, o que pode proporcionar após a sua inserção no mercado uma 

insatisfação na execução do trabalho.  
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 Pode-se por meio desse estudo, com amostragem em uma única instituição 

particular e em apenas dois cursos de graduação, indicar que as variáveis inferentes às 

escolhas profissionais atuais, consistem em maior índice na condição sócio-demográfica 

(idade e condição sócio-econômica), nos aspectos de formação inicial (participação em 

atividades de pesquisa e extensão) e no mercado de trabalho que cada vez mais se 

aperfeiçoa em áreas específicas de atuação. 

 Assim, torna-se importante o planejamento do início ao fim na formação 

profissional, pois é a partir desse processo que a dedicação e formalização de atividades, 

pesquisas e estágios serão cumpridas e no que diz respeito a futuro profissional, o 

compromisso com a área de atuação é de suma importância, no entanto, a continuidade 

dos estudos se faz necessária para o aperfeiçoamento constante, sendo assim o curso 

superior do seu início ao fim é um período de escolhas e práticas, as quais vão ajudar e 

apontar o melhor caminho pessoal para seguir. 

 Espera-se que tal estudo contribua para a melhor compreensão dessas variáveis 

que inferem na formação e inserção do graduando no mercado de trabalho, mas 

principalmente que tal compreensão possibilite um melhor planejamento de condições 

para proporcionar uma formação que se ajuste as atuais realidades dos nossos 

graduandos (atuantes no mercado de trabalho em outras áreas, com jornada integral)que 

também precisam dessa dedicação no Ensino Superior (pesquisa e extensão) para 

conseguirem outras colocações referentes às áreas escolhidas e assim se projetarem 

profissionalmente. 
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1. Introdução 

 

 O presente estudo buscou discutir a inclusão escolar das pessoas com 

deficiência, revelando as experiências do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) em uma escola municipal de Ituiutaba-MG. Objetivou-se com essa pesquisa, 

compreender e apreender o movimento do AEE nesta escola, conhecer a clientela 

atendida, compreender como se configura o trabalho desta equipe e identificar a visão 

de professores e gestão sobre essa proposta, levantando suas concepções, estratégias e 

práticas para o desenvolvimento de competências no trabalho com essa população. 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação em âmbito político, social e 

pedagógico, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos  estarem em conjunto 

aprendendo e participando.  

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação a idéia de equidade formal ao contextualizar as 

circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (Brasil, 1998). 

Com isso, a partir das análises nas legislações, como a Constituição Federal de 

1988 (Brasil, 1988)  e a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 (LDB 1996), verificou-se 

que ambas garantem a educação como direito de todos, destacando que os alunos com 

deficiência devem receber atendimento educacional especializado “preferencialmente 

na rede regular de ensino.”  
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Considerando esse respaldo legal e o apelo da mídia nos últimos anos sobre 

inclusão escolar, as estatísticas oficiais mostram um aumento das matrículas de 

estudantes com deficiência em escolas da rede pública de ensino. Tendo assim, a 

publicação do Decreto Nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) e que foi revogado pelo Decreto Nº 

7.611 de 17/11/2011. 

Esse mesmo Decreto traz:  

 

Art. 1º O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação 

especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes:  

 I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades;  

  II - aprendizado ao longo de toda a vida;  

  III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência;  

VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino; 

(Brasil, 2011, s/p). 

 

Alguns autores, como Ferreira e Guimarães (2006), defendem que os alunos que 

freqüentam Escolas Especiais deveriam estar no ensino regular. Para elas o aluno 

precisa de incentivos que o estimule a desenvolver habilidades e por isso não pode estar 

em um mundo a parte, logo, a escola torna-se o lugar certo para desafiá-lo a conviver e 

aprender com as diferenças, incluindo-o também socialmente. 

  A Declaração de Salamanca é considerada uma das mais importantes 

referências internacionais no campo da Educação Especial, resultante da Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e acessibilidade, 

promovida em 1994 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) e pelo Governo da Espanha e que teve a participação de 100 países 

e inúmeras organizações internacionais.  
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 Outros documentos como a Convenção de Guatemala (1999) deixa claro a 

impossibilidade de diferenciação com base na deficiência e as escolas ditas “especiais” 

não podem intitular-se como “especiais” com ênfase nas deficiências das pessoas que 

pretende receber. A lei de Diretrizes e bases de 1996 prevê o Atendimento Educacional 

Especializado e não a Educação Especial cujo modelo rompe com o direito à inclusão e 

dispõe sobre o acesso e permanência na escola básica. Algumas medidas são salientadas 

nesta legislação, como a eliminação de barreiras arquitetônicas, práticas de ensino 

adequadas às diferenças, metodologias e recursos diversificados que atendam a todos. 

 De acordo com Glat e Blanco (2007) a educação inclusiva se constitui em uma 

política oficial do país, respaldada pela legislação e por diretrizes para a educação 

básica em níveis federal, estadual e municipal de ensino que delibera em consonância à 

Resolução CNE/CEB nº 2 de 2002: 

 

Art. 2º: Os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, cabendo às 

escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando às condições necessárias para uma educação 

de qualidade para todos”. (Brasil, 2002) 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases nº. 9394/96, a Educação Especial é uma 

modalidade de educação escolar, que deve ser oferecida nas escolas regulares, para os 

alunos com algum tipo de necessidade especial. E nos últimos anos, está passando por 

inúmeros processos dinâmicos e discussões em torno do processo de inclusão. 

Contudo, para se pensar em inclusão é necessário ir além de apenas a presença de 

alunos com deficiência nas escolas regulares. Dialogando com essa idéia, Ferreira e 

Guimarães (2006, p. 158) trazem que “é preciso compreender como a deficiência é 

pensada e repensada no ambiente escolar”, é fundamental saber qual o significado da 

escola para este aluno e como a escola está se organizando para atendê-lo. 

A escola precisa se reestruturar para que haja adaptação curricular, acessibilidade 

e que possa se estabelecer um debate a respeito de uma educação que seja de qualidade 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
4 

 

para todos. Torna-se imperativo a construção de um currículo que seja capaz de elucidar 

e principalmente valorizar as capacidades de todos os alunos, de propiciar a qualificação 

profissional para o atendimento adequado às necessidades de todos. 

Há uma diferença entre integrar e incluir. Colocar o aluno na escola, o integrando 

em um espaço do qual ele anteriormente foi excluído não é inclusão, mas sim 

integração. A inclusão se resume em não deixar que essas crianças sejam excluídas e 

deixadas à margem da sociedade, não respeitando seus direitos enquanto seres humanos. 

Esse processo vem tomando força a alguns anos, com o reconhecimento da 

Educação Inclusiva como diretriz educacional, não só no Brasil, mas também em outros 

países. Compreendeu-se que, independente de classe social, cor, cultura ou 

desenvolvimento, as escolas regulares precisam acolher, atender e adaptar-se as 

necessidades de seu aluno e não ao contrário, pois são as escolas que devem se 

modificar para receber o aluno com deficiência. 

Documentos como a Declaração de Salamanca de 1994, oficializaram o termo 

inclusão, no campo educacional, embasados pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948 e estabelecido pela Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, de 1990. 

Segundo Glat (2007, p. 16): 

 

A Educação Inclusiva significa um novo modelo de escola em que é possível o 

acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e 

discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de 

identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem. 

 

Para essa autora a inclusão precisa remodelar a escola que por vezes tornou-se 

excludente, selecionadora e discriminatória. Mesmo sendo garantido por lei, o processo 

de inserção dos alunos com alguma deficiência nas escolas regulares vem acontecendo, 

mas de forma lenta, criando uma lacuna nessa prática, que se torna um grande desafio 

na realidade das escolas públicas brasileiras. Isso ocorre por inúmeros motivos que são 
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discutidos a todo o momento, podendo ser citado, por exemplo, a falta ou precariedade 

na estrutura física do espaço escolar  

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam 

a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-

las, a educação inclusiva passou a assumir o espaço central no debate acerca da 

sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão 

(Brasil, 2007). 

Pode-se perceber, ao adentrar em algumas escolas, que realizou-se poucas 

mudanças para receber um aluno com deficiência e principalmente para incluí-lo neste 

espaço, muitas se preocuparam apenas em fazer rampas, comprar alguns materiais de 

acessibilidade, como cadeira de rodas e alguns jogos para se trabalhar com essas 

crianças. Infelizmente as escolas de uma forma geral, ainda não estão preparadas nem 

estruturalmente e nem pedagogicamente para que esses alunos que saem das escolas 

especiais sejam inseridos nesse espaço escolar.   

A educação especial deve ser uma modalidade escolar que atravessa todos os 

níveis da educação, colaborando e orientando a educação regular em benefício de todos 

os alunos que deste contexto participar. Assim deve compreender o AEE, como uma 

proposta pedagógica, que corrobore com os serviços educacionais e caminhe junto com 

a escola e seus alunos. 

 

Art. 3
o
  São objetivos do atendimento educacional especializado:  I – prover 

condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir 

serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos 

estudantes; 

 II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular; 

 III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e  pedagógicos 

que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e  
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 IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 

níveis, etapas e modalidades de ensino (Brasil, 2011, s/p). 

 

Este processo complementa a formação dos alunos, devendo ser organizado para 

suprir as necessidades destes. Glat e Blanco (2007) defendem o atendimento 

educacional especializado dentro da escola com a finalidade de dar suporte aos 

professores ditos “generalistas” que estão no ensino regular, estes possuem 

conhecimento mínimo sobre as diferenças, mas que no seu cotidiano necessita do 

“especialista” para auxiliar seu trabalho e realizar , se for o caso, atendimento direto, 

complementar ao aluno. 

Deve ser ministrado no contraturno ao horário que o aluno esteja matriculado, de 

preferência no mesmo espaço escolar e organizado em horários pré-estabelecidos, pois o 

aluno precisa ser atendido individualmente, respeitando sua especificidade. Sendo este 

realizado na Sala de Recursos Multifuncionais. Os professores devem ser habilitados 

para a docência e ter formação inicial e específica na Educação Especial, sendo esta 

inicial ou continuada. 

No Atendimento Educacional Especializado o professor usará de recursos e 

estratégias que o auxiliarão para ampliar as possibilidades de participação e atuação nas 

atividades, relações sociais, comunicação e nos espaços escolares em geral. 

O AEE é ministrado numa sala, denominada Sala de Recursos Multifuncionais 

(SRMF), que são espaços físicos localizados nas escolas públicas onde se realiza o 

atendimento. Estas salas devem possuir mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, 

recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento dos alunos, 

que são o público alvo da Educação Especial e que necessitam do AEE.A organização e 

administração deste espaço são de responsabilidade da escola e do professor que ali atua 

e este deve ter formação para o exercício do magistério de nível básico e conhecimento 

especifico de Educação Especial. 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
7 

 

Por isso, o Atendimento Educacional Especializado, tem um caráter 

complementar e suplementar, diferenciado das atividades que o aluno realiza na sala de 

aula, é um espaço da Educação Especial.  

Pontes (2008, p. 2) explicita que: 

 

O Atendimento Educacional Especializado (ou educação especial) não se 

constitui em um sistema paralelo de ensino com níveis e etapas próprias. Tal 

modalidade educacional deve ser entendida como um instrumento, um 

complemento que deve estar sempre presente na Educação Básica e Superior 

para os alunos que dela necessitarem, visando á melhoria da qualidade das 

respostas educativas que a escola pode oferecer e a conseqüente facilitação do 

processo de aprendizagem.  

 

Dessa forma, o AEE não pode ser utilizado como aula de reforço, porque seu 

objetivo não é resgatar aquilo que foi dado na sala de aula, mas sim um acesso ao 

conhecimento, de modo que o aluno desenvolva suas potencialidades. O AEE deve sim 

possibilitar ao aluno instrumentos de intervenção que o auxilie para que se desenvolva 

tanto na escola como na vida cotidiana. 

Essa aprendizagem deve dispor de alguns procedimentos que são adequados para 

o desenvolvimento desses alunos no AEE, podendo ser citados: a motricidade, 

integração sensório-motora, desenvolvimento da linguagem, assim como também livros 

didáticos e paradidáticos impressos em letra ampliada, em Braille, digitais em Libras, 

livros de histórias virtuais, livros falados; recursos específicos como reglete, punção, 

soroban, lupa manual, calculadora sonora, caderno de pauta ampliada, mobiliários 

adaptados e principalmente atividades lúdicas. 

O AEE deve ser pautado na inclusão desses alunos com deficiência, levando-os a 

quebrar as barreiras que lhes foram colocadas no decorrer do tempo para relacionar-se 

com o meio externo, ou seja, para que estes sejam incluídos não só nas escolas e salas 

de aula regulares, mas na sociedade de um modo geral. 
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2. Metodologia 

 

Defronte a tudo isso, a pesquisa qualitativa com observações e entrevistas semi-

estruturadas foi realizada em uma escola pública, na cidade de Ituiutaba-Mg que possui 

a Sala de Recursos e o AEE há um ano e meio, atendendo apenas os alunos que ali estão 

matriculados.  

As entrevistas vieram a corroborar com o trabalho, para fazer uma análise daquilo 

que é teoria e prática nesse espaço. Entendendo também, como se deu e está ocorrendo 

a implantação do AEE nessa escola, visto que, diante dos fatos e das conversas 

informais a escola ainda se encontra em processo de adaptação, tanto para a sala 

recurso, como para a inclusão. 

Assim, por meio de conversas informais, observações e entrevistas semi-

estruturadas, analisou-se como está acontecendo o Atendimento Educacional 

Especializado nesta escola, quais as concepções e práticas dos profissionais envolvidos. 

Buscou-se fazer um diálogo, relacionando a teoria e a prática cotidiana, trazendo 

também para essa conversa, autores que discutem esse tema, lembrando que, todas as 

entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, deixando que as professoras em 

questão respondessem aquilo que realmente sabiam e estavam pensando no momento. 

Durante a realização da pesquisa algumas questões são colocadas de forma 

imediata, enquanto outras vão aparecendo no decorrer do trabalho de campo. A 

necessidade de dar conta dessas questões para encerrar as etapas da pesquisa leva-nos a 

um trabalho de reflexão dos problemas enfrentados, erros cometidos, escolhas feitas e 

dificuldades descobertas. 

Assim, o rigor metodológico usado para este artigo foi a pesquisa qualitativa, que 

requereu observações, anotações, momentos com o sujeito pesquisado ou o tema que se 

apresenta sob a forma de entrevistas semi-estruturadas e principalmente conhecimento 

da discussão que foi realizada ao longo do processo, imbricando a teoria com o discurso 

das participantes da pesquisa. 
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3. Análise da Pesquisa 

 

No primeiro momento da entrevista realizou-se um questionamento sobre alguns 

dados das entrevistadas para conhecer quem são as participantes desta pesquisa e 

caracterizá-las. Segue abaixo um quadro com estas informações: 

 

Quadro I: Dados das colaboradoras 
Professora Sexo Idade Formação Especialização Função  Tempo de 

trabalho na 

função 

1 F 44 Matemática Supervisão Professora AEE 2 anos 

2 F 31 Pedagogia EJA Professora Ensino Fundamental 11 anos 

3 F 47 Pedagogia Educação 

Especial 

Coordenadora AEE 10 anos 

4 F 42 Pedagogia EJA/Educação 

Infantil 

Vice-Diretora 10 anos 

Fonte: dados obtidos nas entrevistas pela pesquisadora responsável 

 

De acordo com o quadro acima, todas as professoras entrevistadas possuem 

formação superior e especialização, sendo esta na área da educação. Sabe-se que a 

prática pedagógica propicia uma reflexão e atuação mais compromissada e pode 

promover o desenvolvimento de alunos que até então não saberiam acompanhar e se 

adaptar dentro de uma sala regular, onde não havia estado ainda. 

Pode-se constatar que o tempo de atuação da professora do AEE destoa bastante 

com as outras professoras, do ensino regular, gestora e coordenadora. A primeira tem 

dois anos de função, entende-se que é um período de adaptação, principalmente no que 

se diz respeito ao trabalho com a inclusão. E as outras três estão há dez e onze anos no 

cargo que é um tempo importante, sendo que a adaptação na instituição escolar já foi 

superada e vivenciaram experiências e desafios no cotidiano escolar provavelmente 

intensas.  
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Sentiu-se a necessidade e preponderância de usar como depoimento para análises, 

uma professora da sala de AEE, uma professora regente da sala regular que possui 

alunos que estão no AEE, uma gestora e a coordenadora do AEE na cidade. Isto por 

que, achou-se interessante comparar aquilo que é dito pela regente de sala de aula ao 

falar em atendimento especializado e principalmente compreender se de fato a sala 

recurso tem contribuído para o aprendizado e inserção desses alunos. 

Segundo relato por meio de conversas informais com os educadores e 

observações realizadas, a escola está em processo de adaptação, tanto para a sala 

recurso que iniciou suas atividades no ano de 2010, como para a inclusão, por ser uma 

ideia nova que ainda está sendo implantada na escola. 

A escola possui uma rampa de acesso, mas não contempla em todo seu espaço 

físico acessibilidade para qualquer aluno, com deficiência ou não, pois tem muitas 

escadas e possui dois andares, onde fica a maior parte das salas de aulas. E analisando 

de um modo geral, a escola não foi pensada em nenhum momento para receber aluno 

com deficiência ou mesmo na educação infantil, como possui na escola, alunos de 

quatro cinco anos, por ter muitas escadas, valas ao seu redor, pedras no chão que se 

soltam e outros pontos, os alunos a todo o momento se machucam. 

Compreende-se que a escola ainda terá que se adequar para receber algum aluno 

com deficiência, visto que, não adianta apenas a sala de AEE, faz-se necessário muito 

mais do que isso. 

 

3.1 Concepção sobre inclusão 

 

Todas as entrevistadas concebem que a inclusão está ocorrendo, de forma lenta, 

mais está começando a fazer parte do cotidiano escolar ao qual elas se inserem. 

Acreditam na inclusão, têm consciência de que a escola receberá alunos com 

deficiência, mas têm a clareza de que há muito a se fazer e pensar para que a inclusão 

aconteça. 
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Nenhum aluno atendido no AEE possui deficiência comprovada por laudo 

médico. Há nesse espaço escolar uma criança com suspeita de baixa visão, mas como a 

mãe ainda não possui um laudo que comprove isso não se pode afirmar. Por isso, são 

atendidos apenas alunos com dificuldade de aprendizagem, como nos foi dito pela 

professora da sala. 

Segundo esta mesma professora: 

 

Nossos alunos aqui, a maioria, por que a gente esta começando agora, tem 

deficiência intelectual leve, a gente ainda não tem aqui na escola criança com 

alguma coisa mais específica. Nós estamos recebendo agora criança assim, então 

eu acredito que a partir do ano que vem ai sim a gente vai ter mais casos que não 

seja deficiência intelectual, mas por enquanto é dificuldade de aprendizagem e 

deficiência intelectual. 

 

Avaliando a inclusão na sua escola, a professora do ensino regular relata: 

 

Na minha escola a inclusão, acho que está sendo uma coisa bem nova e está 

incluindo mesmo, porque a prefeitura esta capacitando uma professora, então 

essa, esta ajudando a gente na sala de aula, orientando, esta tendo curso mesmo 

para essas crianças com dificuldade de aprendizagem. Então eu acho que agora a 

educação está começando a tomar um rumo diferente.  

 

Para essa professora citada, a inclusão é uma novidade. Em seu relato percebe-se 

que a escola está incluindo no ponto de vista dela crianças com dificuldade de 

aprendizagem, que são aqueles atendidos no AEE e não alunos com algum tipo de 

deficiência. 

Ao analisar a escola viu-se que, na fala dessa professora, a escola está 

conseguindo incluir as crianças sem deficiência, sem transtornos globais, com nenhum 

tipo de problema físico, por isso, fica a dúvida, será que quando esta escola receber 
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crianças com deficiência, ela estará de fato preparada, a partir dos cursos que estão 

recebendo, apenas com a sala de AEE e uma professora que está se aperfeiçoando para 

atender essas crianças? 

Fazendo um breve debate, a professora do AEE acrescenta: 

 

É um processo muito lento de conscientização a gente enfrenta ainda uma 

batalha grande, com professores principalmente, mas isso é questão de 

conscientização e ai a gente tem que dar tempo ao tempo, como é uma coisa 

mais nova, mais recente então a gente tem que... mas eu acho sim, que  agente ta 

conseguindo muita coisa. 

 

Evidencia-se assim, que há divergências entre os professores sobre o processo de 

inclusão, há alguns ainda que não tiveram essa conscientização e de certa forma a 

professora do AEE reclama do seu isolamento porque muitas vezes os alunos são 

encaminhados ao AEE e é delegado a esse profissional exclusivamente o atendimento. 

E nesse ínterim, os demais profissionais “cruzam” os braços depositando a 

responsabilidade somente no especialista. 

A inclusão é nova para aqueles que acreditaram que essa discussão seria 

passageira e sem maiores significados. Mas para aqueles sujeitos que lutam e buscam 

esse ideal, essa nova modalidade de educação é antiga e está fazendo parte de muitas 

discussões e polêmicas há muitos anos. Entende-se que alguns professores infelizmente 

não a querem e se mostram ainda enraizados em concepções e atitudes. 

A coordenadora do AEE na cidade de Ituiutaba vai muito além que 

conscientização, ela traz: 

 

Ainda nos deparamos com muita resistência dos profissionais, eu tenho caso de 

professor que fala: “eu não aceito esse menino na minha sala” e não aceita e o 

menino não fica na sala dela, ai tem que trocar, por que simplesmente ela não 
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aceita e não é só uma, são várias, não é pouco não. Para Ituiutaba, em nível 

municipal a resistência é muito grande.  

 

Nesse caso, pode até haver a conscientização, mas a resistência ao novo e a 

mudança talvez se tornem um dos empecilhos que acaba impedindo a aceitação dos 

professores para com os alunos com deficiência. Ao mesmo tempo em que há 

resistência, tem também o preconceito, a exclusão. O aluno que é rejeitado em uma sala 

de aula e tem que passar para outra, porque o professor não o aceita e ele está sendo 

alvo de discriminação dentro da própria escola, onde este deveria ser bem recebido e 

acolhido independente de sua condição física e intelectual. 

 

3.2 Avaliação que as professoras fazem do AEE 

 

Todas as professoras pesquisadas acreditam que o AEE está de fato cumprindo 

seu papel de incluir os alunos com deficiência nas salas regulares. Sabe-se que essa 

inclusão está direcionada aos alunos que esta escola possui que não são alunos com 

deficiência e sim com dificuldade de aprendizagem que estão sendo atendidos na sala de 

AEE. 

Acredita-se que essas professoras estão falando nessa inclusão, porque ainda não 

receberam nesse espaço escolar e não têm contato com nenhuma criança com 

deficiência, ou seja, talvez por isso estejam tão convictas que o AEE esteja de fato 

contribuindo. É certo que esse recurso, como se observa está mesmo auxiliando de 

forma satisfatória as professoras que dele necessitam, pois as melhoras e contribuições 

para com os alunos atendidos são visíveis e mostradas por todas as professoras que 

possuem alunos nessa sala. 

Haja vista que a professora do AEE esta muito engajada nesse processo e está em 

formação contínua, participando de cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal, pois se 

no próximo ano como está sendo cogitado por ela, a escola receber os alunos com 
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deficiências das escolas especiais, ela disse estar preparada para atender e trabalhar com 

estes. 

Tendo como apoio para elucidar seu trabalho na sala de aula, a professora que 

atua no Ensino Fundamental declara sobre a atuação da professora do AEE: 

 

Eu acredito assim, que a professora do AEE tem desempenhando um papel 

muito bom na escola, ajudando mesmo a gente e como ela já foi da sala de aula e 

é da escola, uma pessoa que tem um bom relacionamento com todos os 

professores, então isso ajudo muito. E por que sempre, ela está interagindo com 

a equipe da escola, com os professores da sala de aula, ela procura a gente, pra 

dar informação sobre aquela criança, a gente tem a devolutiva e tem a troca. 

Então eu acho que a prefeitura está investindo muito e acredito que vai dar 

muitos bons resultados. Continuar mesmo, com o trabalho que ela esta fazendo e 

aperfeiçoar mesmo. 

 

Entende-se que alguns dos professores têm clareza de que o AEE é um auxílio 

para o aluno, mas as professoras regentes que estão na sala de aula devem contribuir 

com o mesmo, realizando um trabalho diferente, modificando sua aula e sua forma de 

ensinar. Para essa professora em questão, verificou-se na entrevista e nas observações 

que sua prática é diferenciada e procura atender seus três alunos que estão no AEE 

separadamente, ou seja, ela tem clareza que esses alunos às vezes não conseguem 

acompanhar os outros em alguma atividade, assim, ela realiza uma atividade diferente, 

com mesmo intuito para que eles não fiquem excluídos da aula. 

Para a professora do ensino regular, as atividades devem ser diferenciadas dentro 

e fora da sala de aula, o atendimento não deve ser realizado somente no AEE, porque a 

inclusão pressupõe essa parceria. Nas palavras dela, “eu acho que tem que ser assim, 

com atividade diferenciada da sala de aula com lúdico mesmo, com jogos, brincadeiras, 

assim, pra trabalhar aquela necessidade da criança, o que ela esta precisando”. 
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Sabe-se que o atendimento na sala de AEE precisa ser dinâmico e alternativo, 

levando o aluno a desvencilhar de suas barreiras e desafiá-lo a se desenvolver cada dia 

mais, por isso é importante que todas as pessoas envolvidas nesse processo tenham 

clareza do que é o AEE e o que este representa para a escola. 

A vice-diretora da escola considera o AEE como sendo, “muito bom, os alunos 

crescem e desenvolvem com o atendimento diferenciado, ainda precisamos de 

atendimento com psicólogo, fonoaudiólogo e até neurologista que deveria ter uma 

equipe para dar suporte ao AEE”. 

A professora do AEE, a gestora e a coordenadora, admitem que seria necessário 

uma equipe multiprofissional para atender essas crianças, podendo estar em uma 

Unidade de Saúde. A vice-diretora aponta isso, quando fala sobre o despreparo da 

escola para receber alunos com deficiência, para ela, “a escola não está preparada, 

porque só possui uma sala de AEE com professor especializado e o município não 

consta de uma equipe especializada para dar apoio especifico a educação, os 

profissionais são da saúde e tem que atender toda a cidade”. 

Considera-se que a escola está fora das normas da legislação, pois a partir do 

decreto Nº 7.611 que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências, o art. 2
o
  descreve, “A educação especial deve 

garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam 

obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (Brasil, 2011, s/p). 

Ou seja, este atendimento deve ser oferecido para os alunos com deficiência, em 

nenhum momento o decreto considera a dificuldade de aprendizagem como uma 

necessidade para o AEE. Fica evidente nos relatos que tanto a coordenadora, como a 

professora do AEE possuem a convicção de que o AEE na escola está em discordância 

com as políticas previstas pelo decreto. 

Compreendeu-se pelas falas das entrevistadas e com as observações, que todas 

entendem que o AEE oferecido na escola não está em consonância com a legislação, 
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pois não acolhe crianças com deficiência. É o que a professora do Ensino Regular 

revela: 

O da nossa escola, segundo o que eu já ouvi falar não. Por que o AEE ele é um 

caso assim, extremo de crianças mesmo, com muita dificuldade de aprendizado. 

Então assim, na nossa escola a gente ainda não tem esses casos, então como não 

tem  e também o AEE ele não é pra atender só as pessoas da escola, parece que 

ele atende a comunidade perto também. Só que por enquanto ainda não esta 

atendendo, esta atendendo só da escola e só esses casos mais simples. 

Dificuldade de aprendizagem mesmo. 

 

O AEE faz parte da política de inclusão dos alunos com deficiência. Segundo 

Batista e Mantoan (2007, p. 13) “foi implantado o Atendimento Educacional 

Especializado com o propósito de promover o atendimento complementar à escola 

comum e a inclusão efetiva de seus alunos.” 

E essa inclusão deve ser compreendida, mas o que deixa uma interrogação é o 

motivo pelo qual a escola, tendo a sala de AEE, montada não recebeu ainda nenhum 

aluno com deficiência e garante esse atendimento apenas para seus alunos com 

dificuldades para aprender. Com as entrevistas e conversas informais, foi relatado que 

na escola há pelo menos um caso que corresponde com aquilo que a legislação 

compreende. Que é um aluno do terceiro ano com suspeita de baixa visão, mas até hoje 

a mãe não conseguiu um laudo que comprove isso, apenas suposições dos médicos. 

Mesmo assim, escola recebeu a sala de AEE antes desse aluno ser matriculado. 

A gestora da escola, também relatou que, com a falta de alguns profissionais na 

educação, a aluno precisa se locomover até a Unidade Mista de Saúde da cidade para ser 

avaliado, como disse: 

 

A avaliação dos alunos é feita por psicólogos ou fono da prefeitura, na Unidade 

de Saúde e eles tem que esperar as vezes algum tempo para conseguirem alguma 

vaga e os que têm condição pagam particular e quando é necessário pela APAE 
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que tem uma equipe de profissionais, já que o município não possui uma equipe 

especializada (TO, psicólogo, fono, etc.) 

 

Nota-se que, tudo gira em torno de mudanças que devem ocorrer tanto nas escolas 

como na sociedade em geral e para isso é necessário uma conscientização também 

daqueles que detém o poder.  

 

4. Considerações Finais 

 

Falar de inclusão, em nossa sociedade é um grande desafio, devido a tantas 

barreiras que separam as escolas regulares dos alunos com deficiência. A primeira 

barreira e acredita-se que seja a mais difícil de romper, é o preconceito. A segunda, a 

estrutura física do espaço escolar, que embora não sendo tão difícil de ser superada, 

sabe-se que, os poderes públicos não disponibilizam verbas suficientes para que esta 

acessibilidade seja uma realidade. Outra barreira que pode ser citada é a falta de 

conhecimento a respeito dos direitos das pessoas com deficiência por parte dos pais ou 

responsáveis que não lutam pelos direitos de seus filhos, pois muitas vezes 

desconhecem que existem. Além de inúmeras resistências da equipe profissional da 

escola regular e também da escola especial para o encaminhamento de seus alunos para 

a escola comum.  

Apesar de todas e quaisquer dificuldades a inclusão está posta e respaldada pelos 

documentos oficiais, como na Constituição e em toda a legislação analisada neste 

estudo, a inclusão é um direito podendo estar a escola cometendo um crime quando não 

aceita receber um aluno com deficiência  ou com quaisquer necessidades especiais. 

Assim, o Atendimento Educacional Especializado tem grande importância para 

ajudar o aluno com deficiência a se desenvolver na vida escolar, pessoal, social e 

favorecer a sua inclusão na escola.  

É notável e constante tanto na fala da professora que atua no AEE, como da 

coordenadora deste serviço, que se faz necessário e rápido a mudança de paradigmas 
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tradicionais e a modificação de currículos para receber esses discentes. Assim, não 

adianta ter uma sala preparada para o atendimento destes alunos e professores 

capacitados, se o currículo, a escola de uma forma geral e os professores não aceitam 

esses alunos. 

A inclusão deve significar um novo paradigma de escola, na qual todos os alunos 

tenham direito ao acesso e permanência nesse espaço. Tornando assim, os mecanismos 

de discriminação e seleção inutilizados, sendo substituídos por todo tipo de 

procedimento que contemple uma educação de qualidade e aprendizagem para todos 

aqueles que ali se inserem. 
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1. Introdução  

 

A inclusão escolar de aprendizes com necessidades educacionais especiais no 

sistema regular de ensino nacional tem gerado reflexões sobre a participação e o 

envolvimento dos diversos agentes educacionais ao longo do processo de inclusão 

escolar. Os alunos incluídos no âmbito escolar e, portanto, atendidos pela Educação 

Especial
1
 são aqueles denominados com deficiência, com alta habilidade/superdotação 

ou com transtornos globais de desenvolvimento – esta última denominação se refere a 

indivíduos tais como aqueles com síndromes do espectro do autismo e psicose infantil, 

ou seja, que apresentam alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e na 

comunicação, além de interesses restritos em atividades, comportamento estereotipado e 

repetitivo (Brasil, 2008).  

O processo de inclusão escolar prevê uma parceria entre o professor da 

Educação Especial e o professor responsável pela sala de aula, com o propósito de 

construir um currículo adaptado que contemple objetivos pedagógicos similares, porém, 

com estratégias de ensino diferenciadas para cada contexto. E, como um ensino 

                                                             
1A Educação Especial pode ser compreendida enquanto modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades, desde a educação infantil até a educação superior (Brasil, 2008). 
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adicional a essa parceria, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (Brasil, 2008) prevê o envolvimento parental como uma variável 

relevante para favorecer o ensino das habilidades acadêmicas. Nesse contexto, é 

possível elencar três agentes educacionais que podem favorecer o ensino de habilidades 

básicas de leitura e escrita, a destacar: o professor da sala de aula, o professor da 

Educação Especial e os pais (ou responsáveis) dos aprendizes. Esses três agentes 

educacionais apresentam funções diferenciadas quanto ao ensino e à aprendizagem do 

estudante com necessidades educativas especiais.  

Nesse escopo, cabe ao professor de Educação Especial disponibilizar os recursos 

e serviços pedagógicos, orientar quanto à utilização de tais recursos e serviços no 

processo de ensino e aprendizagem e realizar o atendimento educacional especializado
2
 

(Brasil, 2008). Para atuar na Educação Especial, o professor “deve ter como base de sua 

formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área” (Brasil, 2008, p. 11).  

Cabe ao professor da sala de aula regular trabalhar os conteúdos previstos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) e, aos pais, as funções de acompanhar 

e auxiliar os seus filhos no desenvolvimento de atividades da tarefa de casa, assim como 

de organizar o espaço e o tempo dedicados ao estudo, de fornecer recursos e 

instrumentos para o estudo, com o propósito de favorecer o sucesso escolar de seus 

filhos (Benitez & Domeniconi, 2012; Gurgueira & Cortegoso, 2008; Scarpelli, Costa & 

Souza, 2006; Soares, Souza & Marinho, 2004). 

Além de que, a participação e o envolvimento dos pais na rotina acadêmica dos 

seus filhos podem contribuir em um melhor desempenho acadêmico dos filhos nas 

atividades escolares. Envolvimento significa, nesse escopo, criar condições de ensino 

para os filhos, organizar uma rotina de estudos plausível com a rotina da criança, 

                                                             
2“O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela” (Brasil, 2008, p. 10). 
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acompanhar e monitorar a realização das tarefas de casa, entre outros comportamentos 

(Benitez & Domeniconi, 2012; Scarpelli, Costa & Souza, 2006; Soares, Souza & 

Marinho, 2004).Desse modo, a interação entre pais e filhos, pode gerar ocasião para 

favorecer o desempenho acadêmico dos seus filhos, quando são implementadas práticas 

parentais positivas ou podem criar situações desfavoráveis para a aprendizagem, 

quando tais práticas não estão presentes nesta interação (Taverne, & Sheridan, 1995). 

Portanto, devido ao crescente número de alunos incluídos na rede escolar de 

ensino e de acordo com os documentos normativos vigentes (Brasil, 2008), torna-se 

necessário investigar sobre a atuação dos agentes educacionais supracitados (Almeida-

Verdu, Fernandes e Rodrigues, 2002) envolvidos no processo de inclusão escolar, de 

modo a garantir que a inclusão ocorra tanto no prisma social, quanto acadêmico deste 

alunado. Dentre os agentes, destacam-se, os professores da sala de aula regular, da 

educação especial, pais, comunidade, coordenação, direção e psicólogos escolares.  

Ao compreender a função de cada agente educativo, o que se pode verificar é a 

importância de se desenvolverem programas de ensino que propiciem e favoreçam o 

intercâmbio de informações entre tais instâncias para a realização do planejamento 

pedagógico. Desse modo, tal interação pode ser compreendida como uma série de 

contingências entrelaçadas capazes de favorecer a aprendizagem acadêmica de qualquer 

aprendiz (Glenn, 1988). Ademais, questiona-se sobre o papel de outros agentes 

educacionais, principalmente, do psicólogo escolar nesse âmbito. 

Com ênfase ao papel do psicólogo escolar, entende-se que este profissional teve 

uma atuação baseada, primeiramente, em um modelo clínico terapêutico, o que difere da 

perspectiva atual, em termos de propor apenas diagnósticos e trabalho com os 

problemas de comportamentos pontuais (Martinez, 2010). Nos dias atuais, tem-se uma 

atuação mais ampla, na qual: 

 

Essencialmente, o psicólogo escolar é um profissional que utiliza os 

conhecimentos produzidos sobre o funcionamento psicológico humano para 

colaborar com os processos de aprendizagem e desenvolvimento que têm lugar 
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no contexto escolar, tendo em conta a complexa teia de elementos e dimensões 

que nos caracterizam e que, de alguma forma, nos determinam (Martinez, 2010, 

p. 42). 

Discutindo, especificamente a atuação do psicólogo escolar neste âmbito, pode-

se observar que cada agente educacional (especificamente, pais, professores da sala de 

aula regular e da educação especial) apresenta expectativas diferentes de atuação do 

psicólogo, no que concerne ao desenvolvimento de práticas inclusivas. Nesse escopo, 

questionou-se sobre como os agentes educacionais vislumbrariam o trabalho do 

psicólogo escolar ao longo do processo de inclusão escolar e como este profissional 

poderia contribuir na implementação de práticas inclusivas na escola regular. 

 

2. Objetivo 

 

Assim, este trabalho objetivou analisar os relatos de pais, de professores da sala 

de aula regular que tinham alunos incluídos em suas respectivas salas e de um professor 

de educação especial que atendia a todos os alunos de uma escola pública.  

 

3. Método 

 

Participantes 

 

Participaram do presente estudo três professores de sala de aula regular que 

tinham alunos incluídos matriculados em suas respectivas salas, bem como três pais de 

alunos incluídos na rede e um professor de educação especial que atendia os três alunos 

(um com diagnóstico médico de autismo, outro com Síndrome de Ásperger e outro com 

deficiência intelectual). 

 

Instrumento 
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 Foi realizada uma entrevista semiestruturada com todos os participantes (três 

professores da sala de aula regular, três pais e um professor da educação especial), com 

o objetivo de identificar as expectativas de cada agente educacional frente à atuação do 

psicólogo no processo de inclusão escolar. 

A escolha da entrevista semiestruturada foi empregada por ser um instrumento 

investigativo que permite focalizar um assunto específico, a partir do uso de perguntas 

estabelecidas no roteiro que podem ser complementadas por outras questões, de acordo 

com o andamento da entrevista (Manzini, 2004). 

 

Análise de dados 

 

Após a aplicação das entrevistas, foi conduzida a transcrição das mesmas e na 

sequência foi aplicada uma análise de conteúdo (Marquezine, 2006), buscando 

identificar categorias de análise sobre as percepções dos participantes em relação à 

atuação do psicólogo escolar, ao longo do processo de inclusão escolar. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar os relatos de pais, de professores 

da sala de aula regular que tinham alunos incluídos em suas respectivas salas e de um 

professor de educação especial que atendia a todos os alunos de uma escola pública. 

Certamente, torna-se necessário identificar as peculiaridades de cada aprendiz, 

para compreender os relatos propostos por cada agente educacional, com a entrevista 

aplicada com cada um deles. O primeiro aluno tinha diagnóstico médico de autismo, o 

segundo de síndrome de Ásperger e o terceiro de deficiência intelectual. O autismo 

trata-se de um Transtorno Global do Desenvolvimento (APA, 2002). As características 

definidoras podem ser: comprometimento qualitativo nas interações sociais, na 

comunicação, na linguagem, presença de comportamentos estereotipados, em geral, 

demonstram dificuldade para compreender o que observam e para dar significado às 
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palavras (Gomes, Varella & de Souza, 2010). A síndrome de Ásperger, por sua vez, 

pode ser caracterizada pelos mesmos comprometimentos qualitativos de interação social 

recíproca que conceitua o autismo, somado ao repertório restrito de interesse e 

atividades, de modo estereotipado e repetitivo. E a deficiência intelectual pode ser 

compreendida como “redução significativa da habilidade de entender informações 

novas ou complexas e de desenvolver novas habilidades (comprometimento da 

inteligência)” (Guilhoto, 2011, p. 11). Assim, após a breve caracterização de cada 

diagnóstico atribuído para cada aprendiz foram apresentados os dados obtidos com a 

aplicação da entrevista, seguidos da discussão proposta para cada agente educacional. 

Os relatos dos três professores da sala de aula regular foram similares no que 

concerne à solicitação de apoio do psicólogo escolar para compreender seus alunos, no 

sentido de aprender a se relacionar com cada um deles, visto que um aluno tinha 

diagnóstico de autismo, outro de Ásperger e apresentava muitos comportamentos 

agressivos e outro com deficiência intelectual. Em especial, um professor de sala 

solicitou apoio para desenvolver intervenções que garantissem o envolvimento de todos 

os alunos.  

Tais achados evidenciam a importância da atuação do psicólogo escolar, em 

conjunto com o professor da sala de aula regular, vislumbrando a elaboração, 

implementação e avaliação de intervenções que propiciem o desenvolvimento de 

habilidades sociais entre aluno-aluno, tal qual aluno-professor. Nesse escopo, as 

habilidades sociais podem ser consideradas como comportamentos sociais que 

contribuem para a qualidade das interações entre as pessoas (Del Prette, & Del Prette, 

2008), o que vai ao encontro dos relatos dos professores, em termos de desenvolver 

comportamentos que favoreçam a interação entre os indivíduos presentes em cada sala 

de aula. 

Destacando a importância de desenvolver habilidades sociais em crianças 

autistas incluídas na escola regular, de modo a incrementar as interações sociais destas 

crianças, um estudo grego (Gena, 2006) objetivou identificar procedimentos que 

pudessem empiricamente aprimorar as interações sociais de crianças com autismo 
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incluídas em escolas regulares da Grécia. Dentre as estratégias empregadas para a 

inclusão da criança autista destacam-se: treino entre pares, para melhorar as interações 

sociais; procedimentos que envolveram condições antecedentes para desenvolver 

habilidades sociais; agrupamento de tratamentos com múltiplos componentes; 

desenvolvimento de estratégias de autogerenciamento e autorregulação, e treino de um 

professor, denominado como shadow teacher, responsável por fornecer apoio direto à 

criança, para favorecer seu desempenho acadêmico (no Brasil, esse professor pode ser 

considerado como professor de Educação Especial ou de apoio). Participaram do 

processo quatro crianças autistas matriculadas na educação infantil regular e quatro 

professores que trabalharam um com cada uma. Os procedimentos adotados foram 

reforçamento social e prompting, fornecidos pelo professor especial (shadow teacher). 

Na linha de base, os professores não forneceram qualquer tipo de reforçamento para as 

interações sociais das crianças. Durante a intervenção, os professores usaram dicas e 

reforçaram todas as respostas-alvo que iniciavam interações sociais com outras crianças, 

por exemplo: fazer perguntas para obter informações, demonstrar respostas afetivas 

verbais ou gestuais, solicitar que o colega realizasse uma ação, convidar o colega para 

realizar uma atividade em comum. Tais procedimentos foram efetivos para aumentar o 

número de iniciações para interações sociais pelas crianças autistas, bem como para 

responder adequadamente aos pares, quando interagiam com elas. 

Já em relação aos achados descritos pelo professor de educação especial, que 

atendia os três alunos, observou-se em seu relato, que o psicólogo poderia contribuir 

com a construção de atividades pedagógicas adaptadas para cada aluno, vislumbrando 

os seus desempenhos individuais, de modo a contemplar o plano de ensino 

individualizado e o ritmo de aprendizagem individual de cada um.  

Nesse contexto, a atuação do psicólogo escolar, em conjunto com o professor de 

educação especial poderia vislumbrar o desenvolvimento de tecnologias de ensino que 

pudessem favorecer os ritmos individuais de aprendizagem de cada aluno, além de 

programar condições de ensino para cada conteúdo a ser ensinado e também programar 

atividades individualizadas que vislumbrassem a emissão de consequências imediatas 
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após cada resposta do aluno, bem como atividades nas quais a dificuldade poderia ser 

aumentada gradualmente, conforme o progresso do aluno (de Souza, & de Rose, 2006). 

E os pais dos alunos, solicitaram apoio na realização de atividades de casa, bem 

como de atividades adicionais que pudessem contemplar a alfabetização dos seus filhos. 

Os relatos dos pais demonstraram o interesse na participação da rotina acadêmica dos 

seus filhos. De acordo com a Declaração de Salamanca (Brasil, 1994) “uma parceria 

cooperativa e de apoio entre administradores escolares, professores e pais deveria ser 

desenvolvida e pais deveriam ser considerados enquanto parceiros ativos nos processos 

de tomada de decisão” (p. 14). Este documento (Brasil, 1994, p. 14) salienta a 

importância do envolvimento dos pais na aprendizagem acadêmica dos seus filhos, visto 

que “os pais deveriam ser encorajados a participar em atividades educacionais em casa e 

na escola (aonde eles poderiam observar técnicas efetivas e aprender como organizar 

atividades extra-curriculares)”. 

Assim, o auxílio da família adquire relevante importância, visto que a escola 

inclusiva requer a efetivação de currículo adequado, adaptado ou modificado, quando 

necessário, e uma prática pedagógica flexível, com arranjos e adaptações que favoreçam 

tanto o aproveitamento, quanto o ajuste sócio-educacional do aprendiz com 

necessidades educacionais especiais. Essas estratégias de ensino podem ser descritas 

como uma classe de comportamentos esperados pelos agentes, em relação a cada 

aprendiz incluído (Callonere, Rolim & Hübner, 2012; Sanches & Oliveira, 2011; 

Sant’Ana, 2005). 

Desse modo, o psicólogo escolar poderia atuar como um agente educacional que 

poderia promover o entrelaçamento dos diversos agentes educacionais, de modo a criar 

o envolvimento entre os professores (regulares e da educação especial), em conjunto 

com os pais destes alunos. Uma possibilidade de estabelecer o trabalho cooperativo com 

os professores poderia ser por meio do planejamento escolar (Almeida-Verdu et al., 

2002). 

Um estudo que ilustra a importância do planejamento escolar para favorecer o 

entrelaçamento dos agentes educacionais refere-se ao estudo de Almeida-Verduet al. 
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(2002). Os autores discutiram sobre a inclusão escolar enquanto processo social 

complexo que envolve os diversos segmentos da sociedade – diretor, coordenador 

pedagógico, professores, alunos, pais, familiares e comunidade. Para tal, capacitaram-se 

os agentes envolvidos nesse processo, dentre eles, coordenador pedagógico, professores, 

alunos e pais. Ao tratar a inclusão enquanto um processo social complexo, atrelado aos 

diversos segmentos da sociedade, os quais dependem de planejamento e capacitação, os 

autores apontaram o planejamento escolar como uma forma eficaz para implementar 

práticas inclusivas. Para tanto, programaram atividades de leitura e escrita para alunos 

com diversos repertórios e trabalharam com os professores as habilidades envolvidas no 

comportamento de ler e escrever juntamente com alunos com necessidades educativas 

especiais. Com o coordenador, revisaram o planejamento no Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC) e retomaram a discussão sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, no intuito de inseri-los na discussão com os professores. Com os professores, 

utilizaram o HTPC para intervir com temas que abordassem a inclusão e aplicaram 

questionários como forma de avaliação. Com os alunos, realizaram ações com todos os 

presentes na sala de aula, pois o objetivo foi trabalhar as reações deles frente às 

diferenças na sala, a partir de procedimentos de modelagem. E por último, com os pais 

dos alunos que participaram da intervenção, utilizaram as reuniões bimestrais para 

destacar a importância da participação deles na rotina acadêmica dos filhos e orientá-los 

sobre o processo de inclusão. Os resultados, em geral, mostraram que a capacitação dos 

diversos agentes escolares incluiu e ampliou o raio de discussão sobre a inclusão. Esse 

assunto, muitas vezes, não era contemplado durante o HTPC, bem como na reunião com 

os pais e na sala de aula com os alunos. Além disso, os resultados permitem salientar 

que o planejamento pode ser um meio eficaz para a implementação de práticas 

inclusivas, por meio da participação da maior parte dos agentes envolvidos (Almeida-

Verdu et al., 2002). 

Assim sendo, com a possibilidade de utilizar o planejamento escolar como meio 

para implementar práticas inclusivas, identificou-se a partir dos relatos dos agentes 

educacionais investigados no presente estudo dois tipos de estratégias possíveis de 
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atuação profissional do psicólogo escolar, a destacar, a) estratégias direcionadas para o 

desenvolvimento social do aprendiz incluído, tanto na interação entre professor e aluno, 

como na interação entre todos os alunos da sala e, b) estratégias voltadas para o 

comportamento acadêmico dos alunos, como a adaptação de atividades para serem 

aplicadas de acordo com o desempenho individual de cada aluno, bem como atividades 

especificamente direcionadas para a alfabetização destes alunos, como um ensino 

adicional a ser aplicado pelos pais.  

A Figura 1 propõe uma análise da atuação do psicólogo escolar e o 

envolvimento (ou melhor, uma possibilidade de entrelaçamento) dos três agentes 

educacionais investigados no presente estudo, a destacar, os pais, professor de educação 

especial (PEE) e o professor de sala de aula (PSA). A partir dessa Figura, compreende o 

comportamento do psicólogo escolar ao programar intervenções para cada demanda 

específica relatada por cada agente educacional, a partir dos dados levantados com a 

aplicação da entrevista realizada neste estudo, os efeitos dos comportamentos de cada 

agente na interação com o aprendiz-alvo e as possibilidades de aprendizagem que 

podem gerar, a partir da intervenção a ser programada para cada agente, tal como 

mediante os comportamentos de cada agente na interação com cada aprendiz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sugestão das contingências entrelaçadas na atuação do psicólogo escolar, a 

partir do envolvimento dos pais, professor de educação especial (PEE) e professor da 

sala de aula (PSA) 
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Assim, é possível identificar e analisar, ainda que introdutoriamente, o 

entrelaçamento entre os diversos agentes educacionais e o efeito deste entrelaçamento 

para a aprendizagem dos alunos (Glenn, 1988), reafirmando que tal situação poderia 

ocorrer no momento do planejamento escolar (Almeida-Verdu et al., 2002). Questiona-

se para estudos futuros, se o psicólogo escolar tem participado dos planejamentos e 

como tem participado, de modo a avaliar o seu trabalho nesse âmbito. De acordo com a 

perspectiva exposta, o psicólogo escolar pode atuar nas relações que se estabelecem 

nesse contexto, em vez de atuar em uma perspectiva clínica terapêutica (Manzini, 

2010), o que pode favorecer no desenvolvimento de intervenções que trabalhem na 

direção da prevenção de situações problemas, atendendo, portanto, os alunos com e sem 

necessidades educativas especiais. 

 

5. Considerações Finais 

 

Com a análise dos dados identificados e discutidos no presente exposto, 

observaram-se necessidades distintas, tal como diferentes expectativas do trabalho do 

psicólogo escolar, por parte de cada agente educacional, o que propiciou uma atuação 

pautada em programação, implementação e avaliação de intervenções, contendo em sua 

grande parte conteúdos acadêmicos, tais quais, conteúdos que vislumbrassem o ensino 

de habilidades sociais, de modo a incrementar as interações entre os alunos e também 

entre aluno e professor. Um meio promissor para programar tais intervenções parece ser 

o planejamento escolar, na presença de todos os agentes, de modo a favorecer a 

interação entre eles, ou melhor, o entrelaçamento de tais agentes, com o objetivo de 

provocar efeitos na aprendizagem dos alunos, sejam eles incluídos ou não. Sugere-se, 

portanto, que o planejamento escolar possa ser considerado como um espaço de 

discussão e implementação das estratégias solicitadas pelos pais e professores e espera-

se que o planejamento seja investigado como forma de promover a atuação do psicólogo 

escolar, no desenvolvimento de estratégias inclusivas no ambiente regular de ensino. 
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1. Cenário histórico e social da psicologia no Brasil e no Piauí 

 

Resgatar o processo de constituição de uma profissão desde a gênese até uma 

determinada época, identificando as dificuldades encontradas na trajetória para 

consolidação e profissionalização da mesma é também resgatar a história das pessoas 

que fizeram parte deste processo.  

Neste sentido o presente trabalho, a partir de uma compreensão dialética, busca 

analisar o cenário contemporâneo da Psicologia Escolar Educacional (PEE) no Piauí, 

destacando a atuação profissional na cidade de Teresina e fazendo algumas 

considerações sobre esta área de Psicologia em outras regiões do Estado.  

A apreensão histórica, social e cultural da inserção da PEE é necessária para 

também compreender a identificação dos profissionais com esta área de atuação, e mais 

especificamente, o interesse do aluno de Psicologia em exercer a profissão neste 

segmento. Como afirma Ciampa (2007), na perspectiva histórica e social, a história do 

individuo está intrinsecamente relacionada na história das instituições na qual ele está 

inserido. Identidade é história e não existe personagem fora de uma história, como não 

existe história sem personagens.  

 No Brasil a Psicologia está presente desde a colonização, com os princípios 

religiosos e educacionais trazidos pelos jesuítas. Segundo Massimi (2004), a Psicologia 

durante um longo tempo, por falta de universidades e em função do controle cultural de 
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mailto:silviasimoes33@hotmail.com
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Portugal, foi estudada de forma autodidata, por jovens das classes sociais mais 

abastadas que tinham acesso ao que estava sendo produzido cientifica e culturalmente 

na Europa.  

 Antunes (2004), por sua vez, destaca que a Psicologia começa seu processo de 

constituição como profissão e como ciência somente no século XX, com a aplicação dos 

conhecimentos de Psicologia do Desenvolvimento, nas áreas médica e educacional. 

Teve um fomento significativo de estudos e pesquisas a partir da década de 1920, que 

posteriormente possibilitaram a base para o reconhecimento e regulamentação da 

profissão, que ocorreu somente em 1962. 

 Segundo Antunes (2004), com o reconhecimento legal da profissão, na Lei n. 

4.119/62, houve a possibilidade de criar os primeiros cursos regulares de Psicologia, 

concretizando o período de profissionalização da Psicologia no Brasil. De acordo com 

Silva (2009), a formação em Psicologia passou a ocorrer através dos cursos de 

Bacharelado, Licenciatura e Formação de Psicólogo, oferecendo condições para a 

existência de diferentes profissionalizações em Psicologia: Pesquisador, Professor de 

Psicologia e Psicólogo. 

A década de 1970 foi o período que ocorreu o processo de expansão da 

psicologia, saindo do contexto escola-trabalho-clínica e a buscou-se por novas 

perspectivas teórica, metodológicas e de atuação profissional diversificada (Antunes, 

2004).  

No breve resgate histórico, evidenciamos que a Psicologia adentrou no 

mercado de trabalho brasileiro pelo viés da Educação (ensino nos cursos de medicina e 

na formação de professores) e no Piauí não foi diferente, apesar de não ser valorizada 

como área de atuação (Fernandes, 2011; Silva, 2009).  

A Psicologia no Piauí tem uma trajetória mais recente do que a brasileira. 

Segundo Macedo (2008), pouco se sabe sobre o início da profissão no Estado, pois  

quase não há registros documentados sobre o início da atuação profissional da categoria 
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no Estado. Provavelmente um dos precursores da Psicologia no Piauí foi Cel. Cleto 

Carneiro Baratta Monteiro, oficial do exército e posteriormente responsável pela 

implantação, em 1976, do setor de Exames Psicotécnicos do Departamento de Trânsito 

do Piauí, que estava iniciando as atividades obrigatórias de exames médicos e 

psicológicos para a Carteira Nacional de Habilitação. No início da década de 1980, um 

casal de psicólogos, transferidos de outra capital do nordeste, começaram a trabalhar em 

Teresina na área de avaliação psicológica e escolar.   

Portanto, a partir destes dados podemos afirmar que a Psicologia adentrou na 

sociedade piauiense pela porta da Psicologia do Trânsito e na Psicologia Escolar, na 

tendência da Psicologia no Brasil, seguindo a tríade escola-trabalho-clínica, como foi 

acima apresentado.  

Segundo registros da 11ª. Regional do Conselho Regional de Psicologia, Seção 

Piauí, o número de Psicólogos cresceu significativamente ao longo destes últimos 12 

anos, desde a implantação do primeiro curso de Psicologia no estado, passando de 

pouco mais de 100 psicólogos registrados em 1998, para mais de 900 no ano de 2008 

(Macedo, 2008).  

Estes dados estatísticos cresceram significativamente, possibilitando que em 

2013 houvesse a primeira eleição para o Conselho Regional de Psicologia do Piauí 

(CRP 22), de desvinculando da representação de classe com sede no Ceará. Da mesma 

forma, o mercado de trabalho teve grande crescimento após implantação dos cursos de 

Psicologia no Estado.  

No tocante a formação acadêmica é importante destacar que o ensino de 

Psicologia como formação profissional teve início no Brasil antes da regulamentação da 

profissão. A formação universitária teve início em 1957, no Rio de Janeiro, com o curso 

da Pontifícia Universidade Católica. Já em São Paulo o inicio aconteceu em 1958, na 

Universidade São Paulo (Antunes, 2004).  
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 Mas o ensino de Psicologia em diferentes áreas do conhecimento é bem 

anterior ao processo profissionalização do Psicólogo ocorrido na década de 1960 e 

1970. O primeiro período caracteriza-se por 1833, quando foram criadas as faculdades 

de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, onde eram ministradas disciplinas 

relacionadas com estudo do comportamento normal e anormal do indivíduo.  

 Com a regulamentação da profissão em 1962, o Conselho Federal de Educação 

elaborou o Parecer 403/62 que complementou a Lei 4119/62 que dispôs o currículo 

mínimo para o curso de Psicologia. Este parecer estabeleceu a duração mínima do curso 

em quatro anos letivos para o Bacharelado e a Licenciatura, e de cinco para a formação 

de psicólogos, incluindo-se neste período a obrigatoriedade do estágio supervisionado, 

concebido como treinamento prático, ao longo de pelo menos 500 horas (Silva, 2009). 

 Em 2004 foram implantadas as novas Diretrizes Curriculares para o curso de 

Psicologia, direcionando o currículo por ênfase e não mais, a formação nas três 

habilitações. O que permaneceu no novo currículo e inclusive foi ampliando foram os 

estágios supervisionados, tendo início na formação básica (Martins, 2010).  As 

mudanças curriculares na formação em Psicologia foram implantadas rapidamente nos 

cursos que surgiram no Piauí.  

Dentro da perspectiva de expansão do ensino superior, o estado do Piauí tornou-

se ao longo das duas últimas décadas pólo de ensino e pesquisa na região meio norte do 

Brasil, tendo havido um aumento significativo do número de faculdades e de cursos 

ofertados.  O Estado é reconhecido social e culturalmente pela qualidade do ensino de 

nível médio e superior, principalmente na rede particular.  

Seguindo esta tendência social e econômica, os cursos de Psicologia tiveram sua 

implantação no estado no final da década de 1990, primeiramente com curso ofertado 

numa instituição pública e depois numa particular, na cidade de Teresina. Atualmente, 

no Piauí, há cinco IES que oferecem o curso de Psicologia, sendo que 2 cursos estão 

localizados nas cidades de Parnaíba e os demais na capital (Martins, 2010). 
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Segundo Carvalho (2007) os cursos no Piauí começaram muito tardiamente, 

comparando com outras capitais no Nordeste, geograficamente mais perto, como na 

cidade de Natal que teve seu primeiro curso de Psicologia implantado em 1977.  

Mas apesar das dificuldades iniciais na implantação dos cursos no Piauí, o 

ensino se mostrou ser de qualidade. Em 2003, a primeira turma de psicologia da UESPI 

obteve o 10º. Lugar, com conceito A, entre os cursos de Psicologia do Brasil no Exame 

Nacional de Cursos, denominado Provão e atualmente identificado como ENADE, 

contribuindo significativamente para reconhecimento e consolidação dos cursos de 

Psicologia e da profissão no estado e na região Nordeste (Piauí, 2004). 

Com a implantação dos cursos de Psicologia e expansão no interior do Estado, o 

número de psicólogos cresceu consideravelmente no Piauí, bem como a consolidação de 

Teresina como pólo educacional, contribuíram para o crescimento do mercado de 

trabalho da PEE na capital.  Estes dados confirmam o que também aconteceu em outras 

regiões do Brasil.  

Ao longo da história da psicologia enquanto profissão algumas áreas foram se 

consolidando com mais intensidade.  A Psicologia Escolar e Educacional foi uma das 

primeiras áreas de conhecimento e de atuação a se estruturar, mas sua consolidação 

enquanto área tem esbarrado com um aspecto legal, não da parte do psicólogo e da 

Psicologia, mas do próprio sistema educacional. Ainda a psicologia clinica é a principal 

e preferida como campo de atuação profissional (Witter, 2005). 

Nesta perspectiva, Bock (2007) corrobora com a discussão de que a identidade 

do profissional de psicologia na contemporaneidade reflete a sua importante prática 

profissional e seu papel social, construído ao longo de mais de 40 anos reconhecimento, 

representado pelas diferentes áreas de atuação profissional, embora historicamente, os 

psicólogos tenham se voltado para atender necessidades e setores privilegiados da 

sociedade, dentro de um enfoque clinico. 
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2. Metodologia 

 

O presente trabalho caracterizou-se como pesquisa qualitativa de cunho 

exploratório, realizada com os alunos do curso de Psicologia que desenvolveram as 

atividades do estágio em Psicologia Escolar Educacional, em diferentes instituições de 

ensino público e privado da cidade de Teresina/PI. A pesquisa foi realizada com 45 

alunos do nono bloco, durante três semestres consecutivos de supervisão, no período de 

2011 a 2013.  

A coleta de dados foi sistematizada com dois instrumentos: análise do material 

escrito pelos alunos por meio do levantamento das demandas escolares e descrição das 

atividades desenvolvidas pelo Serviço de Psicologia, que constava como um dos itens  

do plano de estágio; e o segundo instrumento, constitui-se do relato dos alunos durante 

as supervisões teóricas do estágio. As escolas parceiras, que disponibilizam vaga para 

estágio em PEE, são instituições que atendem alunos do ensino fundamental e médio, 

localizadas na área urbana e rural da cidade, perfazendo o total de 13 escolas.  

Para análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo (Bardin, 

2004) para realizar as leituras flutuantes e emergir os conteúdos objetivos e subjetivos 

dos itens do plano de estágio, que compuseram a amostra de análise: Demandas 

Instituições e Organização e Atuação do Serviço de Psicologia. Dos relatos dos alunos 

foram identificados conteúdos narrativos que complementaram os dados e as 

informações presentes no material escrito. A partir da análise emergiram as categorias, 

que ficaram dividas em duas, a saber: Atuação profissional e práticas que contribuem 

para crescimento e valorização da Psicologia Escolar Educacional; Atuação profissional 

e práticas que reproduzem os modelos tradicionais da Psicologia Escolar Educacional.   

 

3. Análise e discussão dos dados 
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As observações da realidade escolar e o levantamento das atividades do Serviço 

de Psicologia, realizados pelos estagiários no período da pesquisa, possibilitaram não 

só, uma reflexão sobre a atuação do psicólogo na escola, como contribuiu para o 

processo de identificação ou não com a área. Como explica Martins (2010), a 

constituição da identidade profissional, tem início na formação inicial, principalmente, 

na prática desenvolvida por meio dos estágios.  

É evidente que o estágio é uma prática importante na formação acadêmica nas 

diversas áreas da ciência, pois contribui para o amadurecimento profissional do aluno, 

ao colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso de 

graduação e possibilita definir, através da vivência em vários segmentos, com qual 

campo de trabalho o acadêmico tem mais identificação e interesse de seguir depois de 

formado.  

Da mesma forma, as discussões sobre a realidade escolar, as dificuldades 

vivenciadas na rotina de estágio e trazidas para análise teórica e vivencial nas 

supervisões, possibilitaram uma formação crítica da PEE e da atuação profissional do 

psicólogo escolar. Na formação acadêmica é necessário que o futuro psicólogo 

desenvolva um olhar crítico sobre a realidade e uma proposta de atuação pautada na 

ética e na cidadania, pois como afirma Cassins et al. (2007),  a atuação da Psicologia 

Escolar parte da premissa básica do desenvolvimento da cidadania, buscando respeitar 

as diferenças e promover o crescimento psicológico do ser humano e a qualidade de 

vida aos sujeitos da escola, a saber: os funcionários, professores, alunos, pais e vizinhos 

da escola, integrando, toda a comunidade escolar.  

O que foi evidenciado pelos alunos nas diferentes instituições de estágio, que a 

atuação do psicólogo ainda está pautada no atendimento individual e na preocupação 

com o desempenho escolar do aluno. Estas evidências confirmam os estudos de Gomes 

(2002), ao expressar que o foco de atuação do psicólogo esteja relacionado de forma 

mais sistemática ao desempenho escolar, buscando estratégias para otimizá-lo, 
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trabalhando, para isso, com os fatores que possam estar influenciando esse desempenho, 

como as diferenças sociais e dificuldades de aprendizagem.  

Neste sentido, os profissionais e as instituições escolares de Teresina continuam 

reproduzindo o que histórica e socialmente foi pressuposto para a área escolar – a busca 

por explicação dos conflitos da dinâmica escolar pela lenta da patologização dos 

problemas de aprendizagem. Para contextualizar essa realidade, Guzzo (2002) ao refletir 

sobre a atuação do psicólogo escolar brasileiro, explica que por muito tempo a prática 

profissional se limitava ao diagnóstico de problemas e encaminhamentos para 

atendimentos especiais.  No entanto, a atuação do psicólogo escolar deve transpor essa 

visão de estar relacionada estritamente ao desempenho escolar ou a ações específicas 

como diagnóstico de crianças com dificuldades (Gomes, 2002). 

Os dados analisados pelos alunos nas supervisões de estágio corroboraram com 

outras pesquisas sobre atuação do psicólogo escolar, realizadas em Teresina em 

dissertações de mestrado vinculadas ao programa de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Piauí (Fernandes, 2011; Silva, 2009) no tocante os significados 

e sentidos da atuação profissional do psicólogo na área escolar. 

Conforme relata Silva (2009) falta ainda que a comunidade escolar tenha maior 

conhecimento sobre à atuação em Psicologia Escolar, pois se evidencia expectativas 

equivocadas a respeito do trabalho realizado, geralmente ocorrem críticas às formas de 

intervenção priorizadas pelo profissional de psicologia, pois a instituição busca um 

imediatismo nos resultados, querendo que o foco de intervenção seja o aluno. Quando o 

profissional amplia as intervenções para os demais protagonistas do sistema, gera 

desconfiança acerca dos propósitos da atuação.  

Da mesma forma, a falta de definição do papel, o desconhecimento de 

professores, pedagogos, diretores sobre a atuação real deste psicólogo na escola e a 

dificuldade no enquadramento funcional deste profissional na escola, são outros 
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aspectos evidenciados pelos alunos na interação com os psicólogos nas instituições onde 

realizaram o estágio em PEE. 

Outro aspecto observado pelos alunos e confirmado pelos psicólogos escolares 

se refere ao mercado de trabalho. O posicionamento dos pesquisados a respeito da 

restrição do mercado de trabalho em Teresina, esteve expresso pela percepção quanto à 

frágil inserção destes profissionais nas esferas públicas, estaduais e municipais, sendo 

este o principal fator avaliativo do pequeno crescimento da área escolar nesta cidade. 

Segundo Silva (2009), as particularidades do mercado de trabalho de Teresina 

são semelhantes às condições impostas aos psicólogos escolares em todo o País, em que 

se verifica uma grande assimetria entre o campo de atuação na rede pública de ensino e 

a rede privada, pois esta última possui maior autonomia para a contratação.  

Estes dados constatados na prática de estágio e verbalizados pelos profissionais, 

encontram amparo nas reflexões de Witter et al. (2005, p.106), quando afirma que “o 

Psicólogo Escolar não tem um lugar legalmente instituído nas escolas. Aparece em 

alguns sistemas estatais atuando nas secretarias; mais raramente em alguns sistemas 

municipais tem trabalhado oficialmente como psicólogo nas escolas”.  Quando explana 

sobre o trabalho no psicólogo na rede privada, a autora expressa que muitas vezes é 

apenas mais uma figura de marketing para escola, não tendo papel definido.  

Ainda acerca da contextualização da psicologia escolar em Teresina, Silva 

(2009) evidenciou que para os psicólogos, o momento do estágio contribuiu para 

identificação como inserção neste campo de atuação, uma vez que oportunizou distintas 

relações nos âmbitos da aprendizagem, da ampliação do conhecimento de si (capaz de 

fortalecer a identificação de preferências e interesses), da influência de outros 

significativos (importantes na formação de vínculos com a instituição e pares), que 

juntos se revelaram fundamentais na subjetivação profissional de cada um destes em seu 

processo de desenvolvimento. 
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Por outro lado, Fernandes (2011) na sua pesquisa de mestrado, também 

evidenciou profissionais que buscam fazer uma psicologia escolar educacional voltada 

para uma proposta preventiva, tendo um enfoque relacional e global, pois procura 

integrar e compreender todos os protagonistas do processo de escolarização. Os 

estagiários de PEE também vivenciaram ações, mesmo que em menor número, que 

privilegiava esta perspectiva de atuação profissional.  

 

4. Conclusões 

 

A Psicologia se consolidou como profissão na diversidade de atuação 

profissional e nas diferentes bases epistemológicas que subsidiaram seus estudos e suas 

práticas. Essa diversidade reforça uma identidade profissional mutável, dinâmica, que se 

consolida como profissão em diferentes segmentos da atividade profissional.  

A história da Psicologia como ciência e profissão, inclusive é o slogan da 

entidade representativa da categoria, o Conselho Federal de Psicologia, mostra que a 

profissionalização da Psicologia no Brasil aconteceu somente no século XX, com 

fomento na pesquisa nas áreas educacionais e médicas, com o crescente reconhecimento 

da atividade de psicólogos que atuavam em hospitais psiquiátricos, escolas e na 

industria.  

A trajetória da Psicologia no Piauí ainda é mais recente, o inicio do exercício 

profissional data provavelmente da década de 70, pois há poucos estudos sobre esse 

tema. Da mesma forma, a consolidação da profissão só aconteceu com a atividade do 

cotidiano dos psicólogos que foram pioneiros no estado.  

Os cursos de Psicologia também contribuíram para maior divulgação da 

profissão, levando-a para camadas sociais que não tinham acesso a este serviço de 

promoção da qualidade de vida dos indivíduos individual ou coletivamente, através dos 
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serviços prestados pelas Clínicas-Escola e demais estágios dos cursos de Psicologia 

presente não só na capital, como no interior do estado do Piauí.  

Uma das áreas de atuação que tiveram maior crescimento no Piauí foi a 

Psicologia Escolar Educacional, em virtude do número de escolas e o papel social do 

ensino, principalmente na capital, para o desenvolvimento econômico da região.  Mas 

não há o mesmo reconhecimento da importância da PEE para o processo de 

aprendizagem, que ainda precisa ser mais valorizada como ação integrante do projeto 

político pedagógico das escolas.    

As discussões realizadas nas supervisões teóricas contribuíram 

significativamente para uma compreensão crítica reflexiva sobre a atuação do psicólogo 

escolar. Nesse processo de constituição do espaço do psicólogo, o conhecimento 

teórico, advindo da formação, orienta que devem atuar de forma preventiva, devem 

priorizar grupos, devem orientar professores, mas, na prática, o que os alunos 

estagiários evidenciaram é que as ações muitas vezes são esvaziadas de sentido, 

reproduzindo as demandas institucionais, priorizando um trabalho individualizado com 

o aluno identificado como problemático (dificuldade de aprendizagem ou de 

comportamento).   

As ações preventivas que fomentam a aprendizagem integral e processual do 

aluno do ensino fundamental e médio acabam não acontecendo, ficando a impressão, 

segundo os estagiários, que o psicólogo torna-se um “bombeiro”, somente intervindo 

em situações emergenciais.  

O trabalho de supervisão possibilitou que os futuros psicólogos tivessem 

consciência da atuação profissional em PEE, mas principalmente permitiu e incentivou 

que estagiários avaliassem criticamente as diferentes realidades institucionais, os 

diferentes modelos de atuação em psicologia e se posicionassem sobre como poderiam 

contribuir para um fazer psicológico pautado num embasamento teórico consistente e 

atualizado.  
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1. Introdução 

 

A história da educação nos revela que o processo de escolarização foi 

apresentado por muito tempo como privilégio de um determinado grupo, ocasionando 

uma exclusão que foi aceita e legitimada tanto pela legislação, quanto pelas políticas 

públicas e práticas educacionais que reproduziam a ordem social vigente.   

A Educação Especial, que tradicionalmente foi constituída como um modelo de 

educação segregada tem se voltado nos últimos anos para uma educação inclusiva, esta 

proposta ganhou força a partir da metade dos anos de 1990 com a divulgação de alguns 

documentos, como a Convenção da Guatemala, Declaração de Salamanca, a Declaração 

mundial sobre educação para todos (também conhecida como Declaração de Jomtien), 

que acabaram por impulsionar novas leis e políticas publicas para a inclusão destes 

estudantes. 

Em resposta a estas mudanças, em 2008 o MEC publicou o documento Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que define assim 

a Educação Especial que nesta nova configuração passa a oferecer o Atendimento 

Educacional Especializado: 

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo 

de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular.  

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 
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para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. (Brasil, 2008, p. 10). 

  

Desta forma, a escolarização dos estudantes com deficiência intelectual
1
, passa a 

acontecer especificamente nas escolas de educação básica que conta agora com um dos 

serviços da educação especial, o atendimento educacional especializado, oferecido no 

horário oposto com a função de complementar o ensino comum, lembrando que este 

serviço não tem a função de reforçar os conteúdos curriculares, mas de possibilitar aos 

estudantes os conhecimentos necessários para ultrapassar as barreiras impostas pela 

deficiência.  (Gomes et al. 2007, p.22). 

Sendo assim, o atendimento educacional especializado para tais estudantes deve 

privilegiar o desenvolvimento e a superação de seus limites intelectuais, exatamente 

como acontece com as demais deficiências, ou seja, para estes a acessibilidade não 

depende de suportes externos ao sujeito, mas tem a ver com “[...] a saída de uma 

posição passiva e automatizada diante da aprendizagem para o acesso e apropriação 

ativa do próprio saber.” (Gomes et al. 2007, p. 23). 

Entretanto, mesmo com as mudanças na legislação e na reformulação da 

estrutura educacional, muitos problemas continuam a colocar as instituições em 

situações de desconforto, e dentre estes está à escolarização/alfabetização dos 

estudantes com deficiência intelectual, pois este parece ser o mais complexo de todos, 

por apresentar uma maneira específica de lidar com o saber, que não corresponde ao que 

a escola espera daqueles que a freqüentam, e com estas características diante da 

aprendizagem acabam por denunciar a insuficiência da escola em atingir os seus 

objetivos. 

                                                             
1 Optou-se por utilizar o termo deficiência intelectual ao invés de deficiência mental, apesar de ser um 

termo ainda pouco encontrado na literatura que trata deste tema. Esta mudança na nomenclatura ocorreu 

em 2004, (de deficiência mental por deficiência intelectual), com o intuito de facilitar a diferenciação 

entre Doença mental e Deficiência mental. 
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Nos últimos anos tem se destacado na escola o serviço de Atendimento 

Educacional Especializado como um dos suportes necessários para a efetivação do 

processo de inclusão dos estudantes com deficiência.  Neste artigo apresentamos os 

resultados de uma pesquisa realizada durante o curso de pós-graduação em Atendimento 

Educacional Especializado, quando foi possível planejar e desenvolver atividades que 

atendessem as necessidades educacionais de uma estudante de 19 anos que cursa o nono 

ano do ensino fundamental de uma escola pública.  Foi possível acompanhar e descrever 

a elaboração de um plano de Atendimento Educacional Especializado que teve como 

eixo principal a preocupação com o seu crescimento pessoal de modo a aumentar sua 

auto-estima em busca da autonomia.  

 

2. Proposição do caso 

 

Marina é a 12ª filha do casal, fruto de uma gravidez não planejada. A mãe não 

fez pré-natal e consequentemente não amamentou. Seus pais são pessoas com bastante 

dificuldade financeira, e em decorrência disso, Marina teve grande desnutrição no 

período de seu desenvolvimento. Ingressou na primeira série com nove anos 

permanecendo na mesma escola até o quinto ano, hoje tem 19 anos e estuda em outra 

escola há mais de cinco anos. Está no nono ano do ensino fundamental, e ao final de 

cada ano se enche de expectativa diante das avaliações, pois teme ser reprovada, apesar 

de apresentar bastante dificuldade cognitiva e de comportamento, Marina tem 

consciência de sua limitação e diz saber que precisa se esforçar para aprender, e foi com 

este esforço que ela completou o processo de alfabetização durante o sexto ano 

auxiliada, no contra turno, pela supervisora escolar. Entretanto, mesmo com todo seu 

esforço nem sempre consegue interpretar o que lê, ou seja, lê mas nem sempre consegue 

desenvolver uma relação entre o que está escrito e o seu significado; apresenta grande 

dificuldades em matemática, geografia, história  e inglês. 

A autoestima desta aluna, ao longo da vida, sempre foi muito baixa, portanto, 

demonstra dificuldades em lidar com as frustrações vivenciadas, apesar de em certos 
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momentos ser protegida por colegas e funcionários, ainda sofre preconceito por parte da 

maioria das pessoas. Marina é uma jovem que não atende aos padrões de beleza 

impostos pela sociedade, tem estrabismo, é negra, e demonstra não gostar do cabelo que 

ela chama de cabelo seco, ou seja, ela se sente “feia” diante das outras meninas da 

turma, o que acaba por influenciar na sua autoestima causando em certos momentos 

algumas crises emocionais. 

Em relação aos relacionamentos afetivos, tem poucos amigos, mas não por que 

ela quer, mas por que nem todos os colegas de sala compreendem seu comportamento, 

quando está meio insegura, Marina ri descontroladamente e os colegas a discriminam 

por isso. Mas ela admira os colegas que tiram boas notas e as meninas que ela denomina  

bonitas, chegando a dizer que queria ser do mesmo jeito. 

O pai relata que a mãe também possui uma limitação intelectual, por este motivo 

é ele quem cuida da filha, sempre que sente necessidade procura a escola para auxiliá-lo 

com questões que envolvem o desenvolvimento da mesma. 

Apesar da evidência de sua deficiência, Marina só foi levada ao neurologista aos 

dezessete anos por iniciativa da escola, e o laudo da neurologista atesta que Marina tem 

retardo no desenvolvimento neuropsicomotor associado à epilepsia. 

 Seus professores apresentam uma grande angústia em relação a sua 

aprendizagem, pois relatam que os avanças são muito poucos, além de terem muitas 

dúvidas sobre a avaliação desta aluna. Desde agosto de 2009  Marina tem participado do 

Atendimento Educacional Especializado na sua escola, e apesar de não ser uma aluna 

assídua, este serviço tem auxiliado no seu desenvolvimento.  

Uma das preocupações do pai e dos profissionais que a acompanham é que a 

aluna possa aprender lidar com as frustrações, utilizar melhor o seu potencial, 

desenvolver o raciocínio e adquirir autonomia. 

 

3. Análise e clarificação do problema 
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O estudo de caso de Marina revela um dos grandes desafios que a escola de 

educação básica enfrenta nos dias atuais ao se deparar com o desafio de atender os 

estudantes com deficiência intelectual, pois estes acabam por denunciar a deficiência da 

escola de cumprir seu papel principal que é alfabetizar a todos que nela se matriculam. 

Sendo assim, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para tais 

estudantes deve privilegiar o desenvolvimento e a superação de suas limitações, 

exatamente como acontece com as demais deficiências, ou seja, para estes a 

acessibilidade não depende de suportes externos ao sujeito, mas tem a ver com “[...] a 

saída de uma posição passiva e automatizada diante da aprendizagem para o acesso e 

apropriação ativa do próprio saber.” (Gomes et al. 2007, p. 23). Desse modo é possível 

concluir que a limitação de Marina está relacionada com os aspectos cognitivos, ou seja, 

devido a sua deficiência ela demonstra uma dificuldade acentuada na aprendizagem que 

se acentua diante das limitações do ambiente escolar, familiar cultural e social,  

Esta aluna, apesar do seu esforço, demonstra em determinadas situações certo 

desânimo com a aprendizagem, o que nos leva a inferir que o que a escola lhe oferece 

nem sempre tem representado algo significativo em sua vida. Outro aspecto a ser 

observado nos estudantes com esta limitação é que estes apresentam uma maneira 

específica de lidar com o saber, que não corresponde ao que a escola espera daqueles 

que a freqüentam, e com estas características diante da aprendizagem acabam por 

denunciar a insuficiência da escola em atingir os seus objetivos. 

Desse modo é possível afirmar que um dos problemas a ser solucionado é 

relativo ao ambiente escolar, pois devido seu problema de auto-estima, Marina nem 

sempre consegue manter um bom relacionamento com colegas o que acaba por 

dificultar seu entrosamento com a turma e consequentemente acaba interferindo na 

aprendizagem. 

Outro problema que se destaca no estudo de caso dessa estudante está 

relacionado às atividades propostas pelos professores de sala de aula regular, pois 

observa-se um certo distanciamento entre a estudante e  alguns professores, o que acaba 

por aumentar sua recusa diante da aprendizagem. 
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Segundo Gomes et al. (2010, p. 16): 

As características do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno com 

deficiência intelectual podem interferir no seu processo de construção do 

conhecimento. A ação pedagógica voltada para esse aluno deve resultar em 

opções que indiquem à possibilidade de reorganizar situações de aprendizagem 

que favoreçam este processo.  

 

Desse modo podemos destacar a importância do envolvimento e da ação do 

professor da sala de aula regular no planejamento de atividades que possam ser 

significativas para esta estudante, uma vez que ela já está alfabetizada, mas que não 

demonstrar fazer relação do que lê com as situações do seu dia-a-dia. 

Diante disso podemos elencar os atores que irão participar das ações que 

auxiliarão Marina nessa proposta de AEE, na tentativa de melhorar sua aquisição de 

conhecimentos e ainda de um melhor envolvimento na escola na família e na sociedade. 

Os atores são: professores de sala de aula regular; o professor de Atendimento 

Educacional Especializado; equipe gestora e sua família, que no caso da Marina é 

representada pelo pai. 

 

4. Metodologia 

 

Esta pesquisa está pautada numa abordagem qualitativa e a metodologia utilizada foi 

a Aprendizagem Colaborativa em Rede – ACR, que a partir de um estudo de caso 

contou com as seguintes etapas: 1- escolha do caso a ser estudado, 2- clarificação e 

proposta de solução do problema e a 3ª parte definida como elaboração do plano de 

Atendimento Educacional Especializado. Durante esta etapa utilizou-se ainda como 

instrumento para produção e obtenção dos dados a entrevista semi-estruturada com pais 

e professores e a observação em sala de aula regular e de recursos multifuncionais.  
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5. Estudo de caso 

 

O estudo de caso se configura como uma estratégia de estudos de um caso 

específico que visam à descoberta. André e Ludke nos apontam que “o estudo de caso 

enfatiza a interpretação em contexto” [...] (1986, p. 18). Segundo estas autoras para 

compreendermos melhor a manifestação geral de um problema, as ações e percepções, 

os comportamentos e as interações das pessoas devem ser relacionadas a situação 

especifica onde ocorrem, ou seja, é preciso levar em conta o contexto em que o objeto 

de estudo se situa.  

 

6. Pesquisa Documental 

 

  O documento escrito representa uma fonte importante para todos os 

pesquisadores, ele é insubstituível em qualquer pesquisa que pretenda reconstituir fatos 

de um passado relativamente distante, pois não é raro que ele represente a única 

testemunha de atividades corridas em um passado recente. (Cellard, 2008). 

Desse modo, nesta pesquisa tomaram-se como documentos o conjunto de Leis, 

Decretos, Portarias, Resoluções, Pareceres e Declarações, no âmbito da Educação 

referente à Educação Especial, e ainda os fascículos publicados para o AEE para 

pessoas com deficiência intelectual de 2007 e 2010. Foram consideradas ainda outras 

bibliografias e publicações que tratam desta temática. 

Sobre as vantagens deste instrumento, Ludke e André (1986, p. 39) nos apontam 

que entre “Outras vantagens da utilização dos documentos é que eles são uma fonte não 

reativa, permitindo a obtenção de dados quando o acesso ao sujeito é impraticável [...]”. 

E este é um dos motivos por ter elencado esta ferramenta como instrumento de coleta, 

pois sabemos que algumas informações relevantes para este trabalho só seria acessada 

através da análise do material que determinamos como documentos para esta pesquisa. 
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Com o trabalho de análise preliminar devidamente completado, passou-se ao 

momento de reunir todas as partes. Neste sentido foi possível realizar uma interpretação 

coerente tendo em conta a temática e o objetivo deste trabalho. 

 

7. Entrevistas 

 

Segundo Szymanski (2002), a entrevista é um instrumento que tem sido 

empregado como uma das soluções para estudo de significados subjetivos e de tópicos 

complexos demais para serem investigados por instrumentos fechados em formatos 

padronizados.  Por este motivo pretendemos ouvir os sujeitos da pesquisa, mantendo 

uma interação para que juntos possamos refletir sobre as informações a respeito da 

aluna. 

Assim, o trabalho com as entrevistas foi iniciado com uma duas visita sendo a 

primeira para agendamento e pedido de permissão para o trabalho e a outra para a 

entrevista propriamente dita; vale destacar ainda que foram feitos os devidos 

esclarecimentos aos entrevistados ressaltando que os mesmo poderiam a qualquer 

momento desistir da entrevista, e ainda, que mesmo após a realização da entrevista  

seria resguardado o direito ao anonimato. (Szymanski, 2002). 

As entrevistas foram realizadas mediante um prévio agendamento conforme a 

disponibilidade de cada entrevistado. Quanto ás entrevistas dos professores da educação 

básica foi preciso optar por entrevistar apenas alguns, pois na série em que a aluna 

frequenta ela convive com dez professores, de modo que se optou por entrevistar apenas 

os professores de matemática e língua portuguesa. O que justificou a escolha foi por se 

tratar dos professores que passavam mais tempo junto com a estudante. Para os 

procedimentos da entrevista foram utilizado o roteiro oferecido pela coordenação do 

curso. 

A partir desta etapa foi possível organizar o plano de ação para o Atendimento 

Educacional Especializado da estudante em questão, o qual apresentamos a seguir. 
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8. Plano de atendimento educacional especializado 

 

Diante do exposto sobre esta estudante foi possível traçar um diagnóstico que 

auxiliou a definir um plano de Atendimento Educacional Especializado que teve como 

objetivo central proporcionar situações de aprendizagem com vistas a estimular esta 

adolescente a superar suas limitações sociais e da aprendizagem, exercitando atividades 

cognitivas no intuito de aumentar seu grau de autonomia. 

Segundo Gomes, Poulin e Figueiredo (2010, p. 11) “É função do professor do 

AEE organizar situações de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento do 

estudante com deficiência intelectual e que estimulem o desenvolvimento cognitivo e da 

aprendizagem”.  

Desse modo é importante destacar a importância da avaliação diagnóstica 

para o estudante com deficiência intelectual, que pode ser desenvolvida em tempos e 

espaços diferentes, como na sala de aula da educação básica e na sala de recursos 

multifuncionais, pois é a partir desta é que todo o planejamento será produzido e 

organizado em torno dos conhecimentos e das necessidades deste e todo estudante 

que necessite deste atendimento. 

O atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais foi organizado de forma a 

estimular o aprendizado desta estudante contribuindo com a construção da 

aprendizagem. Sobre este aspecto Gomes, Paulin e Figueiredo (2010, p.8) orienta que o 

AEE deve ser realizado preferencialmente na sala de recursos multifuncionais e este  

deve ser fundamentado “em situações-problema, que exijam que o estudante utilize seu 

raciocínio para a resolução de um determinado problema.” 

Para a estudante Marina foi planejado desenvolver os atendimentos durante todo 

período letivo. A freqüência de atendimento ficou definida em três vezes por semana, 

sendo nos dias de segunda, quarta e sexta-feira no contra turno, numa duração de uma 

hora por encontro. A princípio o atendimento foi ofertado individualmente e de acordo 

com o rendimento  passar a ser feito em grupo. 
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9. Atividades desenvolvidas no atendimento 

 

O atendimento desta estudante foi ofertado em uma “sala de recursos 

multifuncionais tipo l
2
,” (Ropoli et al., 2010, p. 32)  utilizando as seguintes 

atividades para o desenvolvimento do atendimento: 1) Jogos envolvendo leitura, 

escrita, cálculos e formas e outros jogos diversos como jogo da memória, tangran, 

quebra-cabeça, dominó, bingo, bloco lógico e outros. Foram desenvolvidas ainda 

atividades que envolviam: trabalho com músicas de sua preferência; associação de 

imagens, desenhos, e atividades no computador através de softwares educativos 

variados. 

 

10. Seleção de materiais produzidos para o atendimento 

 

De acordo com Gomes, Polin e Figueiredo, dentre as funções do professor que 

atua no AEE: 

 

É também seu papel produzir materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista 

as necessidades específicas desses alunos na sala de aula do ensino regular. Esse 

trabalho deve se realizar focalizando as atitudes do aluno diante da 

aprendizagem e propiciar o desenvolvimento de ferramentas intelectuais que 

facilitarão sua interação escolar e social. (2010, p. 9). 

 

Entre os materiais indicados para o atendimento desta estudante foram 

elencados: Quebra cabeça (imagens diversas, mapas, corpo humano e outros); Jogo da 

memória (temáticos); Dominó (números, adição, subtração, multiplicação e divisão); 

Atividades de seleção de imagens que representem situações do dia-a-dia, para possível 

                                                             
2 As Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I são constituídas de microcomputadores, monitores, fones 

de ouvido e microfones, scanner, impressora laser, teclado e colméia, mouse e acionador de pressão, 

laptop, materiais e jogos pedagógicos acessíveis, software para comunicação alternativa, lupas manuais e 

lupa eletrônica, plano inclinado, mesas, cadeiras, armário, quadro melanínico. 
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produção textual individual e coletiva; Fichas com as letras de Músicas (selecionadas a 

partir das escolhas da aluna); Fichas com figuras para associação de imagens e palavras. 

Um dos motivos para a utilização destas atividades deve-se ao que nos 

exemplificam Gomes, Poulin e Figueiredo (2010, p. 17), pois segundo estes autores: 

 

Todo o acompanhamento e as atividades aqui propostas almejam desencadear o 

conflito cognitivo. Mas este só se efetivará mediante o reconhecimento do 

conflito pelo estudante. Quando, por exemplo, ele se auto-questiona, ou seja, 

duvida e entra em contradição com o que faz, diz, explica.  

 

Ainda sobre o Atendimento com o uso de materiais lúdicos os mesmos autores 

citados anteriormente destacam que: 

 

 A imitação e o jogo têm um papel muito importante na diferenciação entre 

significantes e significados e, consequentemente, na interiorização da ação. 

Situações vivenciadas pela criança durante o dia podem ser utilizadas para que 

ela reconstitua no pensamento aquilo que viveu. Essa reconstrução é importante 

para que ela se organize no espaço e no tempo e coordene as ações vividas em 

nível mental. (Gomes, Poulin & Figueiredo, 2010, p. 18)  

 

Desse modo podemos afirmar que para o um melhor resultado neste atendimento 

fez-se necessário ainda a produção e adaptação de alguns materiais concretos, como: 

cartazes, imagens, mural, e maquetes e outros objetos educativos adaptados para as 

necessidades desta estudante. Quanto à aquisição de materiais para este trabalho, vale 

destacar que não será necessário adquirir materiais para este atendimento, pois a escola 

em que a adolescente estuda possui uma SEM com todos os recursos midiáticos 

necessários. 

Importante ressaltar ainda que para o sucesso desse plano foi preciso firmar 

parcerias para melhorar a qualidade e a quantidade de atividades que envolvam os 
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interesses desta estudante. Dentre estas parcerias podemos citar parcerias com 

artistas plásticos da região e professor de arte, pois entende-se que o trabalho 

envolvendo técnicas artísticas desafia e auxilia a estudante a criar e 

consequentemente  melhorar  sua auto-estima. Outra parceria importante, firmada em 

prol do  atendimento desta estudante, foi realizada com os professores da educação 

básica, pois, uma vez que uma das suas maiores limitações  é relacionada a aquisição 

de conhecimento, estes se mostraram ótimos aliados no desenvolvimento da 

avaliação da aprendizagem. 

 

11. Avaliação do plano de AEE 

 

A avaliação é um dos elementos de maior importância ao se tratar de 

Atendimento educacional especializado, pois esta deve estar presente em todos os 

momentos de desenvolvimento do mesmo, desde o planejamento até o momento de 

desenvolver as atividades selecionadas. Deste modo, é importante destacar que o 

professor de AEE deve ter clareza quanto às funções da avaliação e ainda quais as 

ferramentas utilizar para realizar a mesma, pois do contrário pode dificultar o 

desenvolvimento do estudante atendido. 

Quanto às ferramentas ou procedimentos avaliativos, utilizados neste trabalho 

foi utilizado a observação e o registro de atividades individuais e coletivas, o portfólio, 

a entrevista e a auto-avaliação. A partir destes foi possível destacar os avanços obtidos 

durante o trabalho e os desafios que ainda estavam por alcançar. 

Durante a avaliação das atividades com esta estudante, foi possível inferir que a 

observação e o registro das atividades configuraram um dos instrumentos mais 

completos de avaliação, pois através deste procedimento avaliativo o professor 

conseguiu compreender certas condutas presente na rotina desta estudante, que facilitou 

na hora de reformular o plano de atendimento redirecionando as atividades para um 

melhor aproveitamento. 
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12. Considerações finais 

 

De acordo com os estudos feitos até aqui é possível destacar que o atendimento 

educacional especializado para estudantes com deficiência intelectual se apresenta 

como ponto de articulação entre a educação especial e a educação básica, com o 

intuito de disponibilizar espaços, recursos e informações para estudantes, professoras 

e professores, aumentando com isso as chances de obterem sucesso na escolarização. 

Destaco ainda que o sucesso do trabalho com esta aluna está, de certa forma, 

atrelado aos recursos sugeridos para o seu atendimento como: os recursos de baixa e 

alta tecnologia; os recursos humanos, ou seja, professores e professoras que de forma 

responsável e coletiva encontraram meios de trabalhar com esta estudante. 

Contudo, é importante ressaltar que o fator tempo é determinante neste 

processo, configurando-se no grande diferencial; embora muitos estudantes que não 

tenham diagnósticos de deficiência intelectual também necessitem de um período 

maior para a aquisição da leitura e da escrita. Portanto, é importante respeitar o 

tempo de cada um. 

Neste sentido é possível afirmar que esta pesquisa facilitou a compreensão sobre 

uma melhor forma de abordagem para os estudantes com deficiência intelectual, pois 

estes, como muitas outras pessoas, aprendem melhor a partir de situações desafiadoras, 

principalmente se estas estivem vinculadas à prática social do uso da leitura e da escrita 

e sob a mediação do professor, 

Outro aspecto evidenciado durante a pesquisa é a importância das relações 

interpessoais entre estudante e professores, pois foi possível observar que os estudantes 

que interagem positivamente com seus professores, sejam eles da educação básica ou da 

SRM, com seus colegas e também com as atividades escolares, apresentam melhores 

resultados, se comparados aos que não conseguem estabelecer bons relacionamentos no 

ambiente escolar e social, independentemente de possuírem deficiências ou não. 

Por fim, foi possível concluir com este trabalho que não existem respostas 

prontas e que muitos questionamentos ainda esperam por ser respondidos, mas fica a 
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certeza de que para obtermos sucesso diante do desafio da inclusão é preciso investir 

tempo e trabalho para o atendimento desta estudante e de todos os outros que são 

matriculados em nossas escolas, e que só com muito trabalho, estudo e persistência 

poderemos construir esta escola inclusiva que começa a surgir diariamente. 
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1. Introdução 

 

Podemos considerar que o conceito de mediação ocupa uma posição de destaque 

na pratica do psicólogo educacional ao entender que a aprendizagem se constitui em 

uma relação mediada por signos e pelos instrumentos materiais, que são dados em um 

determinado contexto social. Dentre esses elementos mediadores convêm dar-se ênfase 

à linguagem, um instrumento culturalmente elaborado que por meio da palavra permite 

a transmissão e comunicação da experiência social e síntese dessas experiências, bem 

como é a constituição do pensamento individual. 

Não é novidade à psicologia a concepção de que a mediação pela linguagem 

contribui de forma decisiva para o desenvolvimento psicológico por promover a 

integração das diversas funções psicológicas superiores do indivíduo. Mas é pelo 

aspecto mediador no estudo da relação entre linguagem e pensamento que é possível 

aprofundar a compreensão dos processos de formação da consciência, sendo que, a 

compreensão da ação mediadora é decisiva para a análise do desenvolvimento 

psicológico individual e estabelecimento das técnicas interventivas em foco nas 

necessidades educacionais. 

Na medida em que as relações de mediação são eixos conceituais para a 

compreensão dos processos de aprendizagem, com base nos fundamentos da Teoria 

Histórico Cultural, pretendemos desenvolver um estudo sobre quais e como as 
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mediações estão estabelecidas no processo de aprendizagem. Reconhecemos que este é 

um conceito fundamental na teoria de Vigotski e para empreender esta pesquisa teremos 

de estudá-lo de forma detalhada. 

O nosso objetivo será resgatar o conceito de mediação em algumas das 

principais obras do autor. As explicações que Vigotski apresenta sobre a mediação estão 

distribuídas no conjunto de suas obras, fundamentando as suas explicações sobre o 

processo de constituição das funções psicológicas superiores, o que torna a sua 

compreensão um trabalho árduo que exige uma pesquisa cuidadosa. 

No entanto, todo novo conhecimento sofre influências dos postulados teóricos 

do momento histórico no qual foi produzido. Ao propomo-nos a estudar a teoria é 

importante primariamente considerar as bases epistemológicas que a fundamentou, ou 

seja, realizar um estudo preliminar que nos confira conhecimento sobre a própria 

ciência, um estudo epistemológico tal qual define Chauí (2000) diz respeito ao 

“conhecimento do conhecimento científico” (p.50). 

Para compreensão dos trabalhos de Vigotski é imprescindível que realizemos o 

estudo dos fundamentos filosóficos marxistas. De acordo com Duarte (2001), não é 

necessário sermos marxista para entendermos o pensamento de Vigotski, mas se torna 

difícil alcançarmos os postulados teóricos se não os contextualizarmos no momento 

histórico por ele vivido: uma sociedade socialista.  

Duarte (2001) ainda explica que quando utilizamos conceitos psicológicos da 

teoria de Vigotski, indiretamente apreendemos a concepção antropológica de Marx, 

porque foi nos postulados teóricos de Marx que Vigotski apreende o método para 

construir a sua psicologia. 

Nesse contexto, método significa muito mais do que um mero conjunto de 

procedimentos, mas sim a síntese de uma concepção do conhecimento que se 

respalda numa determinada concepção do homem como um ser sócio-hitórico. 

Portanto, as palavras de Vigotski não podem ser empregadas para se justificar 

nenhuma atitude de secundarização de seus fundamentos filosóficos marxistas. 
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Assim entendemos que a obra de Vigotski não pode ser bem compreendida se 

tentarmos separá-la de seus fundamentos filosóficos, especialmente aqueles mais 

diretamente ligados ao universo da filosofia marxista [...]. (Duarte, 2001, p. 80) 

 

Assim para desenvolvermos nosso estudo, avaliamos que antes de abordarmos o 

conceito de mediação propriamente em Vigotski, é fundamental que localizemos como 

esse conceito é proposto por Marx na sua antropologia e epistemologia, visto que a obra 

de Vigotski não pode ser bem compreendida se tentarmos separá-la de seus 

fundamentos filosóficos. 

 

2. A busca da mediação em Marx 

 

A proposta de uma psicologia materialista histórica dialética aparece como 

resultado das influências que a filosofia marxista produzia no tempo de Vigotski, uma 

vez que diante da crise da psicologia no início do século XX Vigotski dava-se conta da 

necessidade de criar uma psicologia nova, objetiva, mas que não carregasse em si o 

simplismo das teorias objetivas já existentes. “A psicologia precisava de uma completa 

transformação em todos os sentidos: basicamente tratava-se de desenvolver no prazo 

mais curto possível uma nova ciência que substitui-se a velha psicologia” (Leóntiev, p. 

428). 

Sua intenção era de promover um novo método de estudo para consciência e 

encontrou as primeiras bases para a sua edificação, em O Capital de Marx, onde se 

deparou com os princípios gerais do materialismo dialético, e viu neles recursos com os 

quais pôde desenvolver a metodologia de uma nova ciência. 

Antes das propostas de Marx (1996) o que existia era o materialismo filosófico, 

que enfatizava a realidade objetiva, independente da práxis do sujeito, e por não 

considerar à história e às relações sociais, separava nitidamente o objeto do sujeito. 

Marx (1996) apresenta a sua ideia de materialismo, que está situado na história, 

na sociedade e nos sujeitos. A ele interessava a materialidade das relações sociais. E a 
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matéria caracteriza-se enquanto algo estritamente social e construída historicamente, 

através das relações sociais de produção. Em sua filosofia é claro o pensamento de que 

não há matéria objetiva sem sujeito, nem sujeito sem matéria objetiva. 

Galeano (2003) ainda explica que Marx no embate com o idealismo e o 

materialismo mecanicista, concebe que as ações do sujeito na realidade material social e 

natural, são ações de trabalho, realizadas por meio dos instrumentos físico-culturais, que 

transforma o ambiente e o próprio sujeito. 

Esse processo de transformação só é dado por meio da dialética. E a categoria 

fundamental encontrada presente no pensamento dialético é a mediação. É esse conceito 

de mediação presente em Marx (1996) que desperta nosso interesse nesse momento, já 

que ela permite cogitar que a atividade humana transforma a sociedade e a natureza, 

transformando ao mesmo tempo o sujeito que a desempenha. 

Para Marx (1996) o trabalho é um elemento mediador que existe entre o sujeito e 

a realidade. É por meio do trabalho que o homem entra em relação com a realidade 

natural, material e social. O autor (1996) encontra a síntese para relação existente entre 

o homem e a natureza na economia política, nas relações sociais do próprio homem. 

Para o indivíduo reconhecer os objetos ele necessita fundamentalmente explorar 

ações e relações no e com o seu grupo social. Ou seja, o sujeito para conhecer a 

realidade depende da sua relação com o outro, ele não consegue conhecer a realidade 

sozinho, mesmo que tenha todas as particularidades biológicas especificas de seus 

iguais completamente desenvolvidas, ele necessita que o seu grupo social mostre para 

ele os aspectos da realidade objetiva, as quais foram constituídas no processo histórico. 

Neste sentido justifica-se a importância de um ser mais novo (a criança) precisar sempre 

de alguém que seja culturalmente mais desenvolvido que ela, para ensinar à ela as 

complexas relações sociais do seu grupo e codificar os objetos para ela. Somente assim, 

por meio dos outros, é que conseguirá estabelecer condições de relações convenientes, 

para entender o seu mundo e a realidade sócio-cultural na qual está inserido.  

O conceito de ontogênese (o desenvolvimento do ser de cada espécie) presente 

na teoria marxista, parte do princípio de que o sujeito se constitui em sua relação com a 
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cultura, sendo essa entendida como princípio da formação do homem (social), que nas 

relações ativas de trabalho aprende o modo de comportamento de seu grupo social. 

Dentro da concepção antropológica marxista o sujeito é um ser ativo diante da realidade 

que o determina, mesmo que precise dela para processar o seu movimento dialético. 

Neste sentido o sujeito epistemológico em Marx (1996) não consegue conhecer a 

realidade sozinho, ele depende das relações dadas no seu meio social. É o meio social 

que lhe disponibiliza recursos para estabelecer relações, pois para iniciar um movimento 

dialético com a realidade social, o indivíduo, elemento singular (parte do todo), 

necessita de um outro elemento universal que é o mundo social (o todo), que lhe 

disponibiliza a dinâmica da síntese dialética para essa relação. Apenas por esse 

movimento que o sujeito concebido por Marx (1978) consegue conhecer a realidade, 

que é parte de um processo amplo que ele individualiza e atualiza ativamente, nas suas 

relações sociais nessa mesma sociedade. 

Somente pelo trabalho é que o sujeito conseguirá individualizar os elementos 

históricos e culturais presentes na sociedade, mas para a execução do seu trabalho o 

indivíduo necessitará de instrumentos criados socialmente, os quais irão auxiliá-lo na 

execução de suas tarefas. A apropriação da técnica de uso desses instrumentos torna-se 

possível mediante ao contato que esse indivíduo tenha com outros indivíduos que já 

dominem a técnica para ensiná-lo. É neste sentido que a teoria marxista concebe a 

mediação, ela não se refere apenas à relação do indivíduo com a realidade, mas está 

intrinsicamente vinculada a qualquer tipo de atividade que o indivíduo execute na 

sociedade. 

Marx (1996) concebe o trabalho enquanto uma atividade que se conduz para 

atender uma necessidade. Essa necessidade não será atendida imediatamente, e sim 

necessitará de uma mediação. O trabalho é um processo que se desenvolve entre o 

homem e a natureza, e pelo qual o homem através de sua ação mediatiza, regula e 

controla a interação entre ele e a natureza. 
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O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador 

coloca entre si mesmo e o objeto de trabalho e que lhe serve como condutor de 

sua atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as propriedades mecânicas, físicas, 

químicas das coisas para fazê-las atuar como meios de poder sobre outras coisas, 

conforme o seu objetivo. (Marx, 1996, p. 298) 

 

A mediação proposta na teoria marxista deve ser concebida de duas maneiras: 

primeiro como o instrumento de trabalho que o homem insere entre ele e o objeto de sua 

necessidade, segundo como atividade de mediação, o próprio trabalho, que antecede e 

torna possível a utilização do objeto. 

Neste sentido, podemos entender que para Marx (1996) o indivíduo para 

executar qualquer ação deve antes planejar a forma que a irá realiza-la. Ele planeja a 

forma de execução, seleciona o material necessário e consegue de forma hipotética 

pensar no resultado que deve chegar. É nesta intencionalidade de suas ações que se 

diferencia da atividade produtiva executada pelo animal. O animal em sua atividade 

produtiva estabelece uma relação direta com o seu objeto de consumo, já o ser humano 

como sua relação está implicada em um planejamento prévio, necessita de um 

instrumento de trabalho. O instrumento que homem utiliza para obter o objeto que 

deseja não pode ser caracterizado enquanto algo simplesmente encontrado na natureza, 

e sim deve ser elaborado. Ainda segundo Galeano (2003) os instrumentos elaborados 

são o que caracterizam o aspecto social e histórico da atividade humana.  

 

[...] Pois, para o homem o ambiente natural se apresenta como “civilizado”, ou 

seja, um ambiente no qual se objetivaram as necessidades e capacidades que se 

manifestaram no passado, podendo dispor materialmente dos resultados de todo 

o desenvolvimento social que lhe antecedeu. Isso lhe garante que não seja 

obrigado a recomeçar o processo de transformação da natureza desde o início, 

mas possa partir do ponto em que deteve a atividade das gerações anteriores. 

Isso, configura, de modo geral, a possibilidade da história. (Galeano, 2003, p.20) 
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Assim, o indivíduo inserido no ambiente civilizatório para garantir seu 

desenvolvimento ontogenético terá de passar por um processo de apropriação histórico-

cultural onde aprenda a fazer uso dos instrumentos dados na realidade social. Mas a 

produção de instrumentos está diretamente vinculada ao tipo de atividade que o homem 

executa, como a necessidade que pretende atender. Desta forma, os instrumentos 

originam-se no decorrer do processo da atividade humana, e são transformados de 

acordo com o contexto histórico e às necessidades do meio social. 

Conforme o indivíduo transforma o meio natural para satisfazer suas 

necessidades, ele também se transforma. Essa troca presente na interação homem-

natureza elucida de forma clara a relação dialética intrínseca a esse contato, como 

também demonstra que os processos presentes nas relações sociais não devem ser 

isolados do movimento histórico. (Marx, 1993) 

Marx (1996) designa essa relação dialética entre o homem, trabalho e natureza 

com o termo práxis, que é o trabalho produtivo. O autor (1996) explica que: 

 

No processo de trabalho a atividade do homem efetua, portanto, mediante o 

meio de trabalho, uma transformação do objeto de trabalho, pretendida desde o 

princípio. O processo extingue-se no produto. Seu produto é um valor de uso; 

uma matéria natural adaptada às necessidades humanas mediante transformação 

da forma. O trabalho se uniu com seu objetivo. O trabalho está objetivado e o 

objeto trabalhado. O que do lado do trabalhador aparecia na forma de 

mobilidade aparece agora como propriedade imóvel na forma do ser, do lado do 

produto. Ele fiou e o produto é um fio. 

Considerando-se o processo inteiro do ponto de vista de seu resultado, do 

produto, aparecem ambos, meio e objeto de trabalho, como meios de produção, e 

o trabalho mesmo como trabalho produtivo. (Marx, 1996, p. 300) 
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Segundo o autor (1996) a princípio o indivíduo apenas se apropria da realidade 

material de forma objetiva, por meio dos sentidos, e só em um segundo momento é que 

pode apropriar-se subjetivamente da experiência histórica da sociedade. No entanto, 

esse processo de apropriação da realidade só torna-se possível mediante a existência de 

um meio de comunicação comum aos indivíduos de uma dada sociedade. 

O indivíduo para conseguir apropriar-se da realidade de forma subjetiva precisa, 

antes, apreender a usar sua subjetividade de forma consciente, ou seja, ele precisará ter 

consciência de suas ações e ter a capacidade de selecionar os estímulos que atingem 

seus órgãos sensoriais de acordo com aquilo que busca. (Marx, 1996). Neste sentido 

Galeano (2003) argumenta que: 

 

A forma como essa consciência encontra-se materializada na sociedade é a 

linguagem, por meio dela o homem consegue expressar aquilo que chega aos 

seus órgãos sensoriais, articulando esse fenômeno com a sua atividade prática. 

Com isso, o homem inicia o seu domínio intelectual sobre o mundo das coisas, 

ou seja, a partir do momento em que dispõe dos meios com os quais pode 

organizar o mundo e expressar em palavras essa organização, o homem passa a 

ter diante de si um mundo construído diferenciado: não mais segundo uma 

ordem natural, mas segundo uma organização elaborada pela necessidade prática 

de se orientar e entender o ambiente. Logo, o homem deve se apropriar do 

mundo não apenas em sua atividade material, mas também em sua atividade 

intelectual. (Galeano, 2003, p. 23) 

 

No primeiro contato que um indivíduo tenha com o objeto, ele apenas o 

reconhece como algo diferente, não sabe qual a sua finalidade ou como utilizá-lo. Sua 

relação com esse objeto muda apenas quando alguém que já conheça e sabe sua técnica, 

começa a ensinar o seu uso. 

A consciência humana neste sentido possui uma dupla mediação; por um lado 

sua relação com o objeto é mediada pela sociedade, pelo nível que a consciência social 
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já alcançou, como pela apropriação de conhecidos realizada pelos indivíduos; e por 

outro, seu desenvolvimento individual é mediado pelos instrumentos presentes na 

atividade do trabalho. 

Portanto, para Marx (1996) o sujeito se constitui nas relações de trabalho, 

necessárias para a sua transformação bem como da natureza. Para esse autor (1996) o 

homem é um ser que necessita viver em sociedade e é mediante a sua convivência com 

os outros homens que se constitui enquanto sujeito social. 

 

3. De Marx a Vigotski: A mediação semiótica 

 

Vigotski influenciado pelos pressupostos marxistas fez comparações entre o 

papel dos instrumentos no trabalho e a função que os instrumentos exercem nos 

processos psíquicos dos indivíduos. Apesar de fiel aos seus pressupostos teóricos o que 

lhe despertava o interesse de estudo não eram os fenômenos psicológicos em si, mas em 

analisar a atividade prática (Leóntiev, 2004). 

 

[...] os clássicos do marxismo destacaram dessa atividade, em primeiro lugar, 

sua condição instrumental, o caráter mediado do processo laboral por meio de 

ferramentas. Vigotski decidiu começar com uma analogia a análise dos 

processos psíquicos. Em sua mente surgiu uma hipótese: não seria possível achar 

um elemento de mediação nos processos psíquicos do homem em forma de um 

instrumento psíquico. (Leóntiev, 2004, p. 440) 

 

Para aproximar-se da hipótese proposta, o autor sugeriu que era preciso 

distinguir nos processos psíquicos dois níveis: “o primeiro é a razão entregue a si 

mesma; o segundo é a razão (processo psíquico) armada de instrumentos auxiliares.” 

(Leóntiev, 2004, p. 440). Da mesma forma diferenciou dois níveis de atividade prática: 

o primeiro presente na simples ação, e o segundo na ação realizada com ferramentas 
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auxiliares. Nessa definição, tanto no campo prático do homem quanto no psíquico, a 

importância estava justamente no nível dos instrumentos.  

No plano dos processos psíquicos, Vigotski (2004) nomeou o primeiro nível de 

processos naturais e o segundo de culturais. O processo cultural seria o natural 

transformado indiretamente por meio de instrumentos e elementos psíquicos 

específicos. 

Vale destacar que essa era a primeira fase do trabalho deste autor (2004) e ele 

necessitava contrapor os níveis dos processos psíquicos para assinalar a principal tese 

de sua teoria: a importância crucial dos instrumentos psicológicos no desenvolvimento 

destes processos. 

Para tanto, é proposto que as duas concepções de processos psíquicos sejam 

consideradas não por si mesmas, mas no contexto dos objetivos e do desenvolvimento 

subsequente de toda a teoria, em função das consequências a que deram lugar. 

 

Qual a contribuição concreta da hipótese dos “instrumentos psicológicos” e dos 

níveis de funções psíquicas? A resposta a essa pergunta, destinada em grande 

medida a questionar a legitimidade dessa hipótese e a determinar a analogia real 

entre processos psíquicos “naturais” e “culturais”, demonstrará o grau de 

legitimidade e fecundidade da hipótese de Vigotski para a ciência psicológica. 

Sabe-se que psicólogos que partiam de parâmetros totalmente distintos 

(compreensão, voluntariedade etc.) dividiam todas as funções psíquicas em 

superiores (pensamento conceitual, memoria lógica, atenção, voluntária e etc.) e 

inferiores (pensamento em imagens, memoria mecânica, atenção voluntaria e 

etc.). Ter estabelecido essa distinção constituía por si só um importante avanço 

para a ciência psicológica. (Leóntiev, 2004, p. 442-443) 

 

A hipótese formulada por Vigotski (2004) apresentava um novo recurso para o 

problema entre as funções psíquicas superiores e as inferiores. As funções psíquicas 

inferiores pautavam-se nos processos psíquicos naturais, já as superiores nos culturais. 
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Essa abordagem esclarecia tanto a diferença qualitativa entre as funções psíquicas 

superiores e as elementares, como a relação entre as duas. Por fim, as especificidades 

das funções psíquicas superiores, encontravam sua explicação na existência dos 

instrumentos psicológicos. 

É por meio do caráter mediado dos processos psíquicos através dos instrumentos 

que Vigotski (2004) tentava inserir na ciência psicológica as diretrizes da dialética 

marxista, representado no método que procurou construir. A historicidade adotada para 

analise dos fenômenos o ajudaram a alcançar a dialética marxista e domínio do método 

histórico. Sua teoria do caráter mediado das funções psíquicas continha implicitamente 

os elementos de uma abordagem histórica. 

Para Vigotski (2004) o caráter mediado das funções psíquicas inferiores por 

instrumentos psicológicos, apresentava como necessidade considerar as funções 

psíquicas superiores como formações históricas, ou seja, era imprescindível ter de 

recorrer ao método histórico para o seu estudo. Desta forma, foram propostas três vias 

possíveis para a análise histórica da formação das funções psíquicas superiores: o 

filogenético, o ontogênico e o microgenético. 

 

O estudo da historia da formação das funções psíquicas superiores na ontogênese 

e da filogênese como formações constituídas sobre a base de funções psíquicas 

elementares, que atuam de forma mediada através de instrumentos psicológicos, 

converteu-se no tema central das investigações de Vigotski e seus colaboradores. 

(Leóntiev, 2004, p. 449) 

 

O desenvolvimento do psiquismo humano está implicado no processo de 

interiorização dessas funções, como também, na apropriação das produções culturais 

pela mediação. A mediação é entendida por Vigotski (2001) enquanto algo que organiza 

essa mudança qualitativa. Sendo assim, não pode se caracterizar enquanto algo 

unilateral, mas sim multilateral, que oferece várias possibilidades na sua utilização tanto 

física quanto psicologicamente. 
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Vale destacar que enquanto Marx (1996) desenvolvia o conceito de mediação, 

na relação do homem com a natureza e pelas ferramentas nas relações de trabalho, 

Vigotski (2001) destinava significativa atenção ao signo. O autor (2001) diferencia dois 

elementos básicos responsáveis pela mediação: o instrumento, responsável por 

direcionar as ações sobre os objetos; e os signos que definem as ações sobre o 

psiquismo. O uso dos instrumentos e dos signos apesar de diferentes estão mutuamente 

ligados ao longo da evolução da espécie humana e do desenvolvimento de cada 

indivíduo. 

Vigotski (2004) entendeu os signos enquanto elementos culturais criados pela 

humanidade no caminho de seu desenvolvimento histórico, os quais são empregados 

como meio para desempenhar operações psicológicas, modificando as formas de 

comportamento elementares e primitivas em processos culturais mediados.  

A utilização de um instrumento mediador geralmente exige a mediação de um 

sujeito que possua mais conhecimento e domine determinada técnica, no processo da 

interação social ocupe a função de ensinar esse conhecimento acumulado historicamente 

a outro sujeito que possua menos conhecimento. Mesmo que o conhecimento esteja 

dado na realidade sociocultural o que possibilita ao sujeito a sua apropriação é a sua 

interação social com outros sujeitos, para que esses conhecimentos sejam internalizados. 

(Vigotski, 2001) 

Os signos têm a função de auxiliar os homens nas suas atividades psíquicas, 

portanto, internas ao indivíduo. E, por isso, Vigotski (2001) direciona sua atenção para a 

linguagem, entendida enquanto um sistema simbólico fundamental em todos os grupos 

humanos, que é desenvolvido no decorrer da história social que ordena os signos em 

estruturas complexas e executa um papel indispensável na formação das características 

psicológicas humanas. 

A linguagem tem como uma de suas funções possibilitar a comunicação entre os 

homens, o que permite a preservação, transmissão e assimilação de experiências 

acumuladas pela humanidade ao longo da história. Rego (1995) explica que: 
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A linguagem é um sistema de signos que possibilita o intercâmbio social entre 

indivíduos que compartilhem desse sistema de representação da realidade. Cada 

palavra indica significados específicos, como por exemplo a palavra “pássaro” 

traduz o conceito desse elemento presente na natureza, é nesse sentido que 

representa (ou substitui) a realidade. É justamente por fornecer significados que 

a linguagem permite a comunicação entre os homens. (Rego, 1995, p. 54, grifo 

do autor) 

 

O surgimento da linguagem contribui de forma decisiva para este 

desenvolvimento e promove a integração das diversas funções psicológicas. É a 

linguagem que vai permitir o intercâmbio do indivíduo com o meio. A linguagem 

também possibilita ao sujeito categorizar a função perceptiva nomeando o mundo 

objetivo e transformando-o em pensamento. Neste momento começa uma relação mais 

desenvolvida entre pensamento e linguagem, os quais no futuro se fundirão. (Vigotski, 

2001) 

Os processos de funcionamento mental do homem são fornecidos pela cultura 

através de uma mediação simbólica, o que se torna possível com a internalização dos 

sistemas de signos, que são produzidos culturalmente e provocam mudanças 

significativas no comportamento humano. Esses sistemas simbólicos, principalmente, a 

linguagem, exercem a função de elementos mediadores que permitem a comunicação 

entre os indivíduos, assim como a percepção e interpretação dos objetos, eventos e 

situações do mundo circundante. (Vigotski, 1998). 

Galeano (2003) explicou que a mediação em Vigotski é exposta como o 

processo de intervenção de um elemento intermediário em uma relação, ou seja, a 

relação deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. “O processo simples 

de estímulo-respostas é substituído por um ato complexo, mediado” (Oliveira, 1998, 

p.26 citado por Galeano, 2003, p. 28). 
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Desta forma a mediação não é um ato em que alguma coisa simplesmente se 

interpõe; a mediação não é garantida somente por algo estar entre dois termos 

que se estabelecem uma relação. Ela é a própria relação. Logo, não é a presença 

física do outro, não é a corporeidade do outro que estabelece a relação 

mediatizada, mas ela ocorre através dos signos, da palavra, da semiótica, dos 

instrumentos de mediação. É uma relação dialética que desenvolve funções 

psicológicas nos sujeitos, não como ato reflexo do ambiente social, mas que 

exige do sujeito atividade constante entre aquilo que ele é e possui e o que o 

meio lhe oferece. (Galeano, 2003, p. 29) 

 

Por meio desses processos a partir da inserção de uma criança em um dado 

contexto sócio-cultural, como a sua interação com os membros e práticas sociais 

historicamente construídas, ela sofrerá determinações que a levem a incorporar 

ativamente os comportamentos e práticas já estabelecidas na experiência humana. 

Os comportamentos das crianças recebem influências dos costumes e objetos de 

sua cultura e os adultos têm a função de inserir as crianças na cultura e colocar 

significado às condutas e aos objetos que elas passarão a conhecer, só depois que elas 

aprendem esses significados já construídos é que irão dar um sentido a eles. Quanto ao 

significado, Vigotski (2001) indica que se trata da unidade básica do pensamento 

verbal. Assim: 

 

[...] Acreditamos poder encontrá-la [a unidade] no aspecto intrínseco da palavra, 

no significado da palavra.[...] é no significado da palavra que o pensamento e a 

fala se unem em pensamento verbal. É no significado então, que podemos 

encontrar as respostas às nossas questões sobre a relação entre o pensamento e a 

fala (Vigotski, 2001, p. 5) 

 

Desta forma, podemos compreender que o significado serve como unidade para 

o estudo da fala,  a qual podemos reconhecer enquanto uma ferramenta de intercâmbio 
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social, como também em seu papel de ferramenta mediadora, bem como para o estudo 

do pensamento generalizante, uma vez que cada palavra traz em si uma parte de 

generalização.  

Vigotski (1998) ao considerar que os significados são de base social, e que eles 

são sempre aprendidos e ensinados pelo meio social e nunca se dão diretamente no 

indivíduo, reconheceu a importância da aprendizagem e do contato de um indivíduo 

com o outro em seu grupo social. Assim considerou que os tipos de interações nos quais 

as crianças estejam inseridas, desempenharam a função de tornar possível a essas 

aprender aspectos do mundo material. Desta forma, Vigotski (1998) pontua que ao se 

referir à relação entre o indivíduo e a sociedade as características consideradas humanas 

não estão presentes no indivíduo desde o seu nascimento, como também não se 

estabelecem apenas pelas influências e pressões do meio externo. 

Elas são o resultado da interação dialética do homem e seu meio sociocultural. 

Ou seja, conforme o ser humano transforma o meio para suprir suas necessidades, 

também transforma a si mesmo. Por isso, as funções psicológicas especificamente 

humanas têm sua gênese nas relações dos indivíduos e seu contexto cultural e histórico. 

Considera-se neste aspecto que:  

 

As características do funcionamento psicológico tipicamente humano não são 

transmitidas por hereditariedade (portanto não estão presentes desde o 

nascimento do indivíduo), nem são adquiridas passivamente graças à pressão do 

ambiente externo. Elas são construídas ao longo da vida do indivíduo através de 

um processo de interação do homem e seu meio físico e social, que possibilita a 

apropriação da cultura elaborada pelas gerações precedentes, ao longo de 

milênios. (Rego, 1995, p. 48-49) 

 

É a partir do aprendizado que passa a ser possível um processo de 

desenvolvimento no indivíduo, “[...] o aprendizado humano pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 
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daquelas que a cercam [...]”. (Vigotski, 1998, p.115). Vigotski (2001) explicou a 

importância do contato com outro social no desenvolvimento dos indivíduos, e para isso 

definiu conceitos que englobem o aprendizado adquirido e o que pode ser desenvolvido.  

A aprendizagem se constituiu enquanto um fenômeno interpessoal, ou seja, 

como um evento social dinâmico. Os processos de aprendizagem na fase de formação 

ainda não apresentam todo o seu potencial, por isso, é necessário que esse potencial de 

aprendizagem seja revelado, já que pode atingir um significativo desenvolvimento 

através das experiências de aprendizagem mediadas socialmente (Vigotski, 1998). 

É pela mediação que se caracteriza a relação do homem com o mundo e com os 

outros homens, sendo, então, pela mediação que as funções psicológicas superiores, 

especificamente humanas se desenvolvem. Toda a relação mediada dos sujeitos entre si 

por meio da linguagem é necessária porque o indivíduo não tem a capacidade de 

conhecer o outro apenas pelo olhar, ou de ter acesso aos seus pensamentos, a não ser 

que estes sejam expressos por meio das palavras. 

Mas as palavras para serem expressas precisam ser organizadas e para isso elas 

têm de estar submetidas a um sistema comum que foi instituído historicamente como 

forma de permitir a comunicação de um determinado grupo social. Galeano (2003) 

explica que: 

 

Como esse instrumento é um dado cultural e não natural, esse sistema de 

comunicação e expressão, deve ser apropriado pelo sujeito, para que possa 

entender é se fazer entendido numa dada realidade social, do contrário ele não 

será reconhecido como parte do grupo. Logo, um novo membro (a criança) 

precisa apreender esse sistema de comunicação, que desde cedo passa a ser 

mediado pelo outro (o adulto). (Galeano, 2003, p. 31) 

 

Nesse processo mediatizado pelos signos, a linguagem tem uma função de 

destaque, visto que, o pensamento e a linguagem se unem formando o pensamento 
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verbal através do significado da palavra. “Uma palavra é um microcosmo da 

consciência humana”. (Vigotski, 2005, p. 190). 

O pensamento deve ser sempre entendido como um processo que passa por 

constantes mudanças, toda vez que o indivíduo cumpre uma função, ou resolve algum 

problema, ele internamente realiza uma alteração através dos planejamentos que elabora 

o que pode ser expresso através do pensamento para a palavra. 

A compreensão deste movimento está expressa na dimensão histórica-dialética 

da constituição do sujeito social que Vigotski (2004) defende. Este conceito deve ser 

reconhecido como vinculado a dialética materialista histórica proposta por Marx (1996), 

que está condicionada ao movimento social e aos modos de organização existentes num 

processo histórico. 

 

4. Considerações Finais 

 

Pesquisar é uma atividade complexa, principalmente, quando temos como 

proposta a de pesquisar um conceito chave na obra de um autor. Assim quando nos 

propomos a buscar pelo conceito de mediação em Vigotski sabíamos que não se tratava 

de uma tarefa fácil, no entanto, que era necessária. 

A nossa investigação tinha como pretensão desvelar o conceito de mediação, 

para que ele nos subsidiasse nas etapas seguintes da nossa pesquisa, na qual 

pretendemos compreender quais e/ou como as mediações estão estabelecidas no 

processo de aprendizagem da linguagem entre as crianças nascidas prematuras e seus 

cuidadores. 

No entanto, uma das limitações que tivemos durante a nossa busca foi a de 

categorizar a mediação, visto que, as explicações que Vigotski apresenta sobre ela estão 

distribuídas ao longo de suas obras, o que exigiu estudos sobre os postulados teóricos de 

Marx, para recuperarmos nas explicações sobre as relações de trabalho, a sua 

compreensão de mediação.  
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A principal contribuição de Vigotski foi a de trabalhar com a mediação 

semiótica, uma vez que, para Marx a mediação estava implicada no uso de instrumentos 

e Vigotski consegue ir além considerando o uso de signos. 

Durante o desenvolvimento dos nossos estudos sobre a mediação, identificamos 

que para se compreender esse conceito e as suas contribuições para a aprendizagem, ele 

não pode ser estudado de forma isolada. Para elaborar explicações satisfatórias sobre 

este conceito é importante que se entenda as relações que estabelece com os outros 

conceitos (consciência, funções psicológicas superiores, interiorização) desenvolvidos 

por Vigotski (2004). A mediação não é um conceito isolado na medida em que 

estabelece uma interdependência com o conjunto de conceitos desenvolvidos na obra 

desse autor. 

Ao pesquisador, por fim, cabe elaborar explicações que permitam conhecer essa 

realidade em seu caminho e ao mesmo tempo problematizar o que aparece ser como um 

possível dentre a infindável gama do que é e do que pode vir a ser. Mas, para de fato 

efetivar essas explicações estudos mais aprofundados devem ser empreendidos. 
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1. Introdução 

 

 Este texto objetiva retomar e articular as principais contribuições teórico-práticas 

de três pesquisas, realizadas na pós-graduação, que utilizaram o processo grupal como 

perspectiva metodológica e formativa, envolvendo professores de diferentes níveis de 

ensino da rede pública. O estudo trata-se de uma revisão teórica dos trabalhos de 

doutorado de Neves (1997) e Silva (2000) e da pesquisa de mestrado de Santana (2005). 

A princípio o texto discorre acerca dos principais elementos da teoria psicossocial dos 

grupos humanos de Martín-Baró para alicerçar o segundo momento da apresentação que 

se refere à análise geral dos aspectos mais importantes das pesquisas citadas e, em 

seguida, propõe-se as conclusões do trabalho. 

 

2. Elementos da teoria psicossocial dos grupos humanos em Martín-Baró 

 

 Consideramos extremamente válido o resgate dos princípios teóricos e 

explicativos da teoria psicossocial e dialética dos grupos humanos proposta pelo Martín-

Baró que fornece uma sistematização do processo grupal baseada no desenvolvimento 

real dos grupos humanos
1
. Como teremos ocasião de observar os resultados das 

pesquisas elencadas nos permitem realizar um exercício analítico dos parâmetros do 

                                                             
1 Vale acrescentar que também são considerados importantíssimos pontos de partida na construção de 

uma teoria histórica e dialética dos grupos humanos os trabalhos de Lane (1981, 2004) que propõe uma 

análise dialética do processo grupal e as investigações e produções do russo Petrovski (1984), e seus 

colaboradores, que concebe a teoria da mediatização pela atividade grupal ou concepção estratométrica.  

mailto:lucietevalota@yahoo.com.br
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processo grupal (atividade, poder, identidade) e captar indícios da tipologia grupal 

(grupos primários, funcionais e estruturais) propostos pelo autor.  

 Ademais, concordamos com Silva (2000) quando salienta, em sua tese de 

doutoramento, a necessidade de estudos que investiguem as categorias atividade, 

consciência, poder e afetividade como categorias basilares do processo grupal, a fim de 

promover avanços teóricos e metodológicos na perspectiva histórica e dialética de 

grupo
2
. 

 Por outro lado, verificamos a escassez de pesquisas alicerçadas no processo 

grupal, em sua dimensão formativa e informativa, no campo da educação escolar 

propriamente dito. Conforme apontado em outros trabalhos (Fernandes, 2012) apesar 

dos grupos serem uma das principais fontes do trabalho pedagógico, com alunos e 

professores, percebe-se um desconhecimento dos nexos existentes na estrutura e no 

processo grupal, conhecimento histórica e tradicionalmente constituído e atribuído à 

seara da psicologia social.  

 Pelas justificativas lançadas acima é possível constatar a essencialidade das 

pesquisas realizadas com grupos de professores, da educação escolar, que utilizaram o 

processo grupal como referencial metodológico na dimensão formativa e informativa
3
. 

Essas investigações são reveladoras da busca de elaboração de um arcabouço teórico-

metodológico de trabalho psicossocial com grupos de professores, à luz da perspectiva 

histórica e dialética.  

 Martín-Baró
4
 trouxe contribuições inestimáveis para a estruturação de uma 

teoria histórica e dialética dos grupos humanos. O autor tece questionamentos à 

                                                             
2 Nesta direção os esforços de sistematização teórico-práticos colocados nos trabalhos de Martins (2002, 

2003, 2007) e Dalla Vecchia (2011) têm um valor incomensurável. 
3 Os processos grupais foram entendidos como partícipes de um amplo espectro de trabalhos aglutinados 

em torno da noção de “Formação Continuada ou Permanente”. 
4 Martín-Baró salvadorenho, psicólogo social, jezuíta e adepto da teologia da libertação. Participou 

ativamente do contexto de guerra civil em El Salvador nos anos 80 e muitas de suas análises têm como 

objeto a situação de penúria e de dificuldades impostas à classe trabalhadora desse país. Foi brutalmente 

assassinado pelas forças militares salvadorenhas em 16 de novembro de 1989. 
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psicologia tradicional dos pequenos grupos e desenvolve de modo genuíno seus estudos 

e pesquisas sobre o processo grupal, tendo em vista a realidade de seu país. 

 Nesse sentido, o autor afirma que as diversas teorias grupais são individualistas, 

pois ressaltam os aspectos subjetivos das relações e anistóricas na medida em que 

realizam uma analise abstrata e imediatista da atividade grupal. Além disso, aponta que 

um dos erros cometidos pela psicologia social tradicional foi a transposição da análise e 

dos resultados obtidos com os microgrupos para grupos maiores e diversos.  

 Segundo o autor as teorias tradicionais dos pequenos grupos ao se eximirem da 

análise histórica dos grupos humanos, também se fecham ao exame ideológico das 

ações e atividades grupais, servindo à reprodução de valores como a harmonia e 

manutenção social. De acordo com Lane (1981), nesses estudos, a função do grupo seria 

definir os papéis constitutivos da identidade social dos indivíduos e, desse modo, 

garantir a sua produtividade social. 

 O psicólogo salvadorenho, na mesma direção apontada por Lane, ressalta a 

necessidade de construção de uma teoria dialética dos grupos que possua como pré-

requisitos fundamentais: a imersão na realidade social e que considere os elementos 

constitutivos dos membros dos grupos; uma teoria que abarque a explicação dos 

pequenos e grandes grupos, condizentes com as particularidades do meio social; e que 

realize uma análise histórica e concreta do grupo, remetendo-o às condições que o 

constituem. 

 Martín-Baró (1989) define o grupo como uma estrutura de vínculos e relações 

entre as pessoas que canaliza, em cada circunstância histórica, as necessidades 

individuais e/ou interesses coletivos. Pode ser compreendido como uma totalidade, na 

qual a interdependência entre os integrantes faz do grupo uma estrutura social e seus 

membros são considerados indivíduos ativos.  

 Outra característica definidora dos grupos é que eles respondem às necessidades 

pessoais e sociais diversas. O grupo é condição sine qua non para satisfazer 
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necessidades humanas, desde as mais básicas e biológicas, até o desenvolvimento das 

necessidades mais complexas ligadas à atividade laboral (Martín-Baró, 1989). 

 O autor complementa que quando a atividade grupal está orientada diretamente 

para interesses coletivos não desaparecem os interesses individuais  e o contrário 

mostra-se verdadeiro. As dimensões individuais e coletivas estão inter-relacionadas no 

grupo. 

 Martín-Baró (1989), visando uma teoria dialética dos grupos humanos, propõe 

um modelo que apresenta três parâmetros para a análise grupal: a identidade, o poder e a 

atividade, os quais serão expostos a seguir. 

 A identidade grupal, diferentemente das definições correntes, não supõe 

necessariamente a existência de traços semelhantes entre os indivíduos, mas caracteriza-

se pela possibilidade do grupo ser identificado como uma totalidade própria diante dos 

outros grupos sociais. Complementa o autor “(...) Em outras palavras, a identidade de 

um grupo como tal requer sua alteridade no que respeita aos outros grupos” (p. 208). 

 A identidade grupal é composta por outros três elementos: a estrutura 

organizativa; a relação com os outros grupos e a consciência de seus membros. 

 A estrutura organizativa refere-se à estruturação interna do grupo, ou ainda os 

aspectos operacionais de cada grupo, como horários, divisão de tarefas e funções, bem 

como as condições de pertencimento ao grupo. A relação com os outros grupos, como 

segundo aspecto da identidade, diz respeito à constituição grupal no relacionamento 

concreto com os outros grupos, ou seja, o conhecimento de um determinado grupo 

acontece no interjogo de forças sociais empreendidos pelos demais grupos da sociedade. 

 O último elemento da identidade grupal trata-se da consciência que os 

indivíduos possuem de seu pertencimento ao grupo. Nesse sentido, o autor distingue o 

pertencimento como um fenômeno objetivo e a consciência do pertencimento como 

algo que permite possibilidades de escolha ou alheamento. Exemplificando, em geral o 

professor da escola pública pertence objetivamente à classe trabalhadora, mas no 

relacionamento concreto com os alunos pode negar esse pertencimento e, inclusive, 
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colocar-se num patamar superior e opressor, como um indivíduo oriundo da classe 

dominante detentora dos meios de produção. 

 O poder é o segundo parâmetro analítico do grupo proposto por Martín-Baró 

(1989). O poder surge como motor real das relações sociais e indica a posse de recursos 

diversos dos indivíduos e dos grupos frente aos outros. A categoria poder tem relação 

direta com a identidade, pois a definição e a afirmação de um grupo ocorrem mediante o 

emprego do poder sobre os demais e na sociedade de modo geral. 

 O poder é determinado pela existência de recursos materiais, culturais e 

pessoais, pode-se afirmar que quanto maiores e mais variados os recursos que os grupos 

possuem maior é seu poder frente aos outros. Nas palavras de Martín-Baró (1989):  

      

(...) Um grupo pode ser poderoso por sua capacidade técnica, científica ou 

profissional de seus membros; outro grupo pode sê-lo pela riqueza moral ou 

humana de seus membros; e outro pode sê-lo, finalmente, pela natureza mesma 

dos recursos de que dispõe. Portanto, os grupos mais poderosos serão aqueles 

que disponham de todo tipo de recursos: materiais, culturais e pessoais (p. 208). 

 

 Martins (2003) acrescenta a afetividade como um tipo particular de recurso 

pessoal que atravessa o poder grupal, elemento que não foi vislumbrado e aprofundado 

pelo psicólogo salvadorenho. A autora ressalta que a afetividade é fator importante que 

determina as relações sociais entre os indivíduos e a consecução da atividade grupal, 

podendo inclusive facilitar ou ameaçar a existência do grupo. 

 Um grupo que não dispõe de recursos para impor seu poder no âmbito da 

sociedade pode enfraquecer e voltar-se a uma atividade exclusivamente intragrupal ou 

se dissolver completamente. Nesse sentido, a identidade do grupo transforma-se a partir 

do exercício do poder no meio social. 

 A atividade é o terceiro parâmetro da análise grupal. O grupo tem uma 

existência concreta por meio das ações e atividades desenvolvidas num momento 
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histórico específico. A ação ou atividade grupal apresenta duas facetas: a externa e a 

interna. A atividade com caráter externo produz um efeito real na sociedade e isso 

afirmará a identidade grupal, ao passo que as atividades voltadas ao âmbito interno 

almejam a satisfação das necessidades e objetivos dos membros do grupo.  

 Vale dizer, que o autor não está propondo uma dicotomia na estrutura da 

atividade grupal, mas apenas sinalizando que no processo grupal acontecem 

movimentos de alternâncias ora voltados para os integrantes do grupo, ora orientados 

para a sociedade. 

 Martín-Baró (1989) sugere uma tipologia dos grupos humanos, são eles: os 

primários, os funcionais e os estruturais. Os grupos primários caracterizam-se pela 

satisfação de necessidades básicas e de formação da identidade dos indivíduos, a família 

pode ser considerada um grupo primário. Esses grupos não estão dissociados da 

sociedade no nível mais geral, pois reproduzem os valores e normas fundamentais ao 

desenvolvimento social. 

 Para Martín-Baró (1989) quatro fatores podem influir na formação espontânea 

de um grupo primário, a saber: “a) a atração entre seus membros; b) alguma semelhança 

entre eles; c) a ansiedade; d) a complementaridade de suas características pessoais” (p. 

305). Deve-se atentar, ademais, que nem todo pequeno grupo pode ser considerado um 

grupo primário que tem como premissa a constituição de um sentimento de “unidade 

social estreita”. 

 Os grupos funcionais estão atrelados à divisão social do trabalho na sociedade 

contemporânea e têm como eixo norteador a proposição de atividades que visem atender 

as necessidades mais prementes do entorno social. O autor pondera que essa máxima 

pode ser levada a cabo mesmo quando o desenvolvimento dessas atividades negue a 

satisfação das necessidades dos membros do grupo ou satisfaça-as apenas parcialmente. 

 Geralmente nos grupos funcionais, à diferença dos grupos primários, as relações 

são de caráter impessoal e profissional, o que importa é o que se faz e não quem faz. 

Todavia, não existem impedimentos para que nos grupos funcionais surjam relações que 
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culminem na formação de grupos primários, nos quais os vínculos afetivos tornam-se 

mais profundos. 

 Por ultimo, os grupos estruturais caracterizam-se pela integração dos indivíduos 

a partir dos interesses de classe antagônicos oriundos da apropriação privada dos meios 

de produção. Esses grupos, a partir de seus referentes de classe, tentam exercer o poder 

através de suas diferentes atividades, tendo em vista a conservação ou transformação do 

status quo. Coerente com os preceitos de Martín-Baró podemos citar como grupo 

estrutural brasileiro, no campo da educação, a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) que tem desenvolvido historicamente embates 

políticos diversos com os grupos oficiais e governamentais que concebem as políticas 

para o magistério brasileiro. 

 Em suma, os indivíduos podem pertencer simultaneamente aos diferentes grupos 

e estes podem mudar de qualidade condicionados pelos interesses dos seus integrantes e 

pelas exigências e diretrizes da sociedade capitalista. Desse modo, um grupo familiar 

pode se transformar num grupo funcional, quando os seus membros optam por abrir 

uma pequena empresa. Ou quando um grupo funcional de professores na escola decide 

se vincular a um partido político ou sindicato que podem ser considerados grupos 

estruturais. A seguir, apresentaremos os processos grupais investigados que envolveram 

professores da rede pública. 

 

3. Breve explicação do funcionamento e análise dos processos grupais 

  

 Aguiar (2000) acompanhou um grupo de professores de uma escola pública 

municipal paulistana durante dois anos (1992/1993) em reuniões propostas 

semanalmente com duas horas e meia de duração. Os professores viviam uma 

experiência de “Grupos de Formação”
5
 e, a partir disso, colocou-se como objetivo da 

                                                             
5 Segundo a autora a experiência com “Grupos de Formação” foi criada em 1990 na gestão do Partido dos 

Trabalhadores (PT) na prefeitura da cidade de São Paulo e teve como finalidade garantir formação 
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pesquisa “(...) analisar o movimento de consciência apresentado pelos professores, ou 

seja, as transformações nas formas de apropriação do real” (p. 170). 

 O grupo investigado pela autora foi composto no início por seis professores
6
. O 

trabalho foi pautado teórica e metodologicamente por premissas sócio-históricas e 

orientado a princípio pela observação participante. Posteriormente, o grupo de trabalho 

sugeriu que a pesquisadora não apenas tivesse uma posição de observação, mas uma 

participação ativa, assim como os demais integrantes do grupo (Neves, 1997). 

 O segundo trabalho realizado por Silva (2000)
7
 envolveu um grupo de 

educadoras de uma creche, perdurando por mais de um ano (1996/1997). O processo 

grupal foi realizado semanalmente com uma hora de duração. De acordo com Silva 

(2000) o trabalho:   

 

(...) apresentou inicialmente a demanda de um treinamento para o trabalho com 

crianças que frequentavam a creche, demanda essa que evoluiu para um grupo 

de reflexão sobre as problemáticas enfrentadas no dia a dia no trabalho na 

creche, questões relacionadas ao desenvolvimento afetivo-emocional das 

crianças, busca de alternativas para conseguir maior participação dos pais na 

educação dos filhos, implicações das relações afetivas das crecheiras no trabalho 

educativo com as crianças, resgate e criação de jogos e brincadeiras que 

pudessem ser utilizados nas várias atividades desenvolvidas no dia a dia da 

instituição, bem como nos momentos de eventos culturais e festas religiosas (p. 

23). 

                                                                                                                                                                                   
permanente dos professores, buscando romper com práticas cristalizadas inerentes à cotidianeidade da 

escola. 
6 De acordo com Martín-Baró (1989), “(...) o tamanho do grupo, ou seja, o número de indivíduos que os 

componham não pode ser parâmetro fundamental para estabelecer uma tipologia grupal, já que não é um 

dado que determine a essência do grupo, embora represente uma condição necessária para sua existência” 

(p. 215). 
7 Essa tese de doutorado foi orientada pela Professora Silvia Tatiana Maurer Lane e teve como objeto de 

investigação, além do processo grupal com as educadoras da creche, o trabalho grupal com o “Grupo de 

Consciência Negra Raízes da Terra”, de São João del-Rey (MG). Estagiários do curso de psicologia 

coordenaram os processos grupais com a supervisão do autor da pesquisa. 
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 O grupo foi constituído por seis educadoras. As perspectivas da pesquisa-ação e 

da pesquisa-participante balizaram o desenvolvimento da investigação, assim como 

diretrizes teóricas do processo grupal calcadas em Pichon Riviére. De maneira 

semelhante ao trabalho anterior, o grupo constituído foi entendido como um grupo de 

capacitação ou formação. 

 A terceira pesquisa, realizada por Santana (2005), lançou mão de oficinas com 

dois grupos de professores da rede pública de uma cidade do interior paulista. Os grupos 

investigados
8
 contaram com a participação de treze e oito professores cada um. As 

oficinas foram realizadas em dez encontros de três horas entre os anos de 2003 e 2004. 

De acordo com a autora, o trabalho apresentou como objetivo desenvolver e avaliar o 

processo grupal como metodologia de trabalho para a formação continuada de 

professores, ofertando condições para que o conhecimento científico sobre o 

desenvolvimento humano e a sexualidade, pudesse ser apropriado pelos educadores 

participantes. 

 O processo grupal proposto por Santana (2005) teve como referenciais teóricos 

centrais a psicologia histórico-cultural, assim como a teoria psicossocial e dialética dos 

grupos humanos de Martín-Baró e as diretrizes da análise dialética do processo grupal 

criada por Silvia Lane. As ideias vinculadas à metodologia de pesquisa-intervenção 

também perpassaram a constituição desta pesquisa de mestrado. 

 O “Grupo de formação”
9
, analisado por Neves (1997), foi resultante das práticas 

desenvolvidas pelo Núcleo de Ação Educativa (NAE) da gestão municipal da época, 

sendo marcado por um ideário pedagógico “contrutivista-interacionista”. Portanto, uma 

característica importante desse grupo é que não surgiu, a princípio, por uma demanda 

concreta dos educadores. Além disso, parece que o grupo não apresenta no início uma 

                                                             
8 Santana (2005) e sua orientadora Sueli Terezinha Ferreira Martins coordenaram o processo grupal dos 

dois grupos de professores, denominando-os de grupo da manhã e grupo da tarde. Em virtude dos limites 

deste trabalho exporemos os resultados e as análises mais relevantes constitutivos do grupo da tarde. 
9  A coordenação dos grupos de formação poderia ser feita pelos coordenadores pedagógicos das próprias 

escolas. Todavia, o grupo analisado foi coordenado por uma das professoras que foi subsidiada pela 

coordenação pedagógica. 
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identidade claramente definida, salvo a condição de todos os seus integrantes serem 

professores. Para a autora, o número pequeno de participantes pode ser fator importante 

para estimular a troca de opiniões e sentimentos, valorizando os participantes. 

 O primeiro momento do grupo é nomeado pela pesquisadora como 

“Investimento no novo x medo do desconhecido” (Neves, 1997; Aguiar, 2000). A 

novidade contida na proposta de trabalho motiva as professoras, assim como as 

bandeiras de democracia e participação auspiciadas pela gestão municipal. Ao longo do 

processo grupal as experiências das outras escolas e a questão da alfabetização mobiliza 

o interesse das professoras. 

 Entretanto, as educadoras manifestam medo de se expor e participar, tendo em 

vista a representação do NAE na configuração do grupo. Provavelmente, as 

manifestações afetivo-emocionais de medo e submissão foram forjadas historicamente 

na relação com os diversos representantes das delegacias de ensino. Apesar disso, o 

grupo começa a expressar paulatinamente seus sentimentos, opiniões e dificuldades. E 

alguns passos são dados em relação à constituição de uma identidade grupal.  

  “O entusiasmo pela resistência e o fantasma da impotência” foi identificado 

pela autora como o segundo momento do movimento grupal. O grupo defronta-se com 

uma atividade significativa que estimula as professoras: a elaboração coletiva de um 

diagnóstico. O grupo se fortalece e a participação aumenta e, por sua vez, a confiança e 

o ânimo aparecem como expressões afetivas na concretização desta atividade grupal, 

certamente porque corresponde às necessidades coletivas das educadoras. A despeito do 

medo ainda atravessar o processo grupal em virtude da falta de apoio objetivo mais 

contumaz. Nessa fase, o grupo parece adquirir uma identidade de resistência, a ponto de 

pensarem a possibilidade do abandono da cartilha como instrumento de alfabetização e 

de se dedicarem ao estudo do construtivismo.  

 Na sequência do trabalho esta identidade de resistência começa a se enfraquecer. 

O comando da gestão municipal modifica-se e os grupos de formação não são mais 

prioridade. No entanto, o grupo ainda tenta permanecer com algumas contradições 
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instauradas (participar x não participar). A atividade voltada às novas formas de 

alfabetizar, que mobilizava anteriormente o grupo de professoras, provoca 

manifestações afetivo-emocionais de sofrimento, elas passam a expressar mais 

intensamente os medos e as dificuldades. 

 Apesar de não haver mais a cobrança externa, contornando a existência do grupo 

na escola, as professoras optam pela manutenção do mesmo. O grupo defende as 

propostas colocadas pela gestão anterior (construtivismo, ciclos e estruturação do 

trabalho docente). Mas, instala-se o conflito entre avançar a consciência nas suas 

determinações e os limites colocados pelas novas condições objetivas na consecução do 

processo grupal. Para Neves (1997) prevalece o sentimento de desamparo entre os 

professores. 

 No momento seguinte denominado pela autora “Não são mais quem dispuseram 

ser” (Aguiar, 2000; Neves, 1997) o grupo docente questiona sua identidade. Os recursos 

materiais (suporte técnico e materiais de leitura) não estão mais presentes e o poder 

grupal recua. Isso fica patente nas dificuldades de organização do grupo para estruturar 

a sua atividade vital.  

 O grupo sofre um processo de desagregação e opta por não mais permanecer 

como grupo, nem as questões relativas às novas formas de alfabetização impactam as 

professoras. Os participantes menos engajados ganham força e sugerem propostas mais 

imediatistas. No que diz respeito às manifestações afetivo-emocionais, o desânimo e 

desgaste objetivados no período anterior são substituídos pelo desinteresse, apatia, 

individualismo e menos ansiedade e sofrimento. Vale lembrar aqui a assertiva de 

Martins (2003) segundo a qual as expressões afetivas e emocionais postas na sua 

negatividade podem contribuir para a dissolução de um grupo e de sua atividade, sendo 

o contrário também verdadeiro. 

 Para concluir, este processo grupal tem a predominância de uma atividade 

interna e parece ter se engendrado como um grupo funcional voltado 

preponderantemente à satisfação das necessidades da divisão social e técnica do 
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trabalho. Ainda que os conhecimentos referentes às novas formas de alfabetizar fossem 

motivantes, eles não se mostraram suficientes para que o grupo optasse pela 

manutenção do processo grupal como um todo, criando quiçá condições para uma 

possível reorientação da sua atividade e, por conseguinte, da sua identidade. 

 O trabalho de Silva (2000) retrata inicialmente a necessidade de discussão pelo 

grupo sobre a rotina da creche e as dificuldades diárias das educadoras que “(...) 

parecem estar produzindo uma pressão muito forte sobre elas, resultando em ansiedade, 

tristeza e os consequentes reflexos na saúde física” (p. 34). 

 A definição de temáticas relevantes do trabalho, pelas próprias educadoras, a 

serem discutidas ao longo do processo grupal foi uma estratégia realizada pela 

coordenação. Esse fato importante marca a identidade grupal, não é um grupo imposto 

institucionalmente, mas um grupo que se constrói a partir das necessidades e 

motivações das professoras. Ademais, o cuidado infantil é um elemento comum que 

atravessa a subjetividade das participantes, caracterizando inicialmente a identidade 

grupal. No inicio do trabalho destaca-se ainda, como fenômeno peculiar ao clima 

afetivo-emocional, o sentimento de desconfiança das professoras acerca das possíveis 

contribuições do processo grupal em suas vidas. 

 São refletidos e discutidos pelo grupo temas significativos como: o controle 

excessivo da gestão escolar, a falta de autonomia para desenvolver a atividade 

profissional e conteúdos sobre a infância e a história de vida
10

 das educadoras. A 

participação das educadoras cresce no decorrer do processo grupal, elas tornam-se mais 

solidárias umas com as outras, buscando saídas coletivas para os desafios e as 

dificuldades constitutivas do trabalho e da atividade grupal. A solidariedade, vista como 

recurso pessoal e um termômetro do poder grupal, aparece como elemento agregador 

desse grupo. O processo grupal, por meio dos seus parâmetros constitutivos, torna-se 

motor de transformações na consciência e na atividade das educadoras. 

                                                             
10 Lane (1981, 2004) afirma que a história de vida de cada integrante do grupo tem uma importância no 

desenvolvimento do processo grupal, devendo ser foco de atenção nas pesquisas e intervenções. 
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 Com o crescente estreitamento dos vínculos afetivos entre as professoras no 

grupo, reflexo de uma afetividade positiva, o grupo depara-se com o sentimento de 

tristeza oriundo da interrupção do processo grupal em vista das férias escolares. A 

presença e a participação intensa das educadoras no processo grupal foram consideradas 

informações fundamentais para avaliar a ascensão do grupo (Silva, 2000). 

 Uma atividade, entendida por nós como “cuidado de si”, que envolvia a atenção 

das professoras sobre a sua rotina pessoal e profissional, motivou intensamente o grupo. 

De acordo com o autor, o processo grupal passa a ser visto como espaço de apoio, 

reflexão e novos aprendizados para as educadoras. O grupo acumula uma história. Essa 

transformação implica apropriações superiores no que respeita ao trabalho educativo, 

que não se resume apenas ao cuidado da criança. Isto contribui para solidificar uma 

nova identidade grupal de educadoras e não mais apenas de cuidadoras. 

 Não obstante o grupo apresenta o medo como expressão afetivo-emocional que 

contagia as educadoras, semelhante ao grupo analisado anteriormente, o que foi objeto 

de análise e discussão grupal. As motivações do medo são diversificadas: medo das 

iminentes transformações nas formas de pensar, sentir e agir provocadas pelo processo 

grupal e das suas possíveis reestruturações. 

 Como desdobramento do processo grupal, proposto por Silva (2000), houve uma 

capacitação para todos os funcionários da instituição envolvendo conhecimentos 

relativos ao desenvolvimento infantil e à rotina de trabalho. Esta constatação nos dá 

indícios para inferir que o grupo começa a objetivar sua atividade, voltada 

preponderantemente ao âmbito interno, para o plano externo ainda que liderada pelas 

coordenadoras do processo grupal. 

 A partir dessa atividade as coordenadoras propõem um redirecionamento do 

trabalho grupal, estendendo-o para todos os funcionários da escola, por meio de oficinas 

diversas. Segundo o autor, as educadoras afirmam que houve crescimento do grupo, 

todavia as possibilidades de mudanças no movimento grupal proporcionam uma certa 

irritabilidade e angústia. 
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 A reorientação da atividade grupal, com a incorporação de novos integrantes 

(inclusive a gestão), prevê uma reorganização dos recursos materiais, culturais e 

pessoais existentes no grupo e da sua identidade. Todas as dimensões do grupo podem 

ser transformadas e complexificadas, o que ocasiona sofrimento e apreensão entre as 

professoras. 

 Buscou-se ampliar ao conjunto dos trabalhadores da instituição as conquistas 

obtidas no que tange às relações interpessoais e de trabalho mais democráticas. Como 

consequência disso, o exercício do poder autocrático da gestão escolar é questionado 

criticamente pelo grupo, gerando relações de trabalho mais horizontalizadas no seio da 

instituição escolar. A finalização do processo grupal é marcada pelas manifestações 

afetivo-emocionais de luto que são devidamente trabalhadas pela coordenação. E, 

contraditoriamente, pela satisfação coletiva obtida com a produtividade gestada em 

torno dos objetivos da atividade grupal. 

 Na investigação de mestrado de Santana (2005) os professores se inscreveram 

voluntariamente para participar dos processos grupais que foram destinados à rede 

municipal e estadual de ensino. Esse fato foi importante para configurar os grupos, os 

docentes inscreverem-se na oficina em virtude das suas necessidades de formação 

continuada referentes ao tema “Desenvolvimento Humano e Sexualidade”, a proposta 

de trabalho não foi imposta institucionalmente aos professores. 

 Com base nos dados levantados pela pesquisadora, percebe-se uma identificação 

entre as educadoras no que toca às suas atividades pedagógicas, sínteses das 

necessidades e motivações que foram se constituindo ao longo de suas histórias de vida, 

e ao prazer e à gratificação proporcionados pelas mesmas. Essa singularidade media 

fortemente a identidade deste grupo de professoras.  

 Ressalta-se o papel significativo das coordenadoras, não apenas na proposição 

de recursos materiais e estratégias pertinentes às especificidades do grupo concreto, mas 

na abertura e respeito às concepções das professoras ainda que muitas delas pudessem 
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ser questionadas, objetivando uma apropriação crítica e superior dos conhecimentos 

discutidos no processo grupal.  

 Assim como no grupo das educadoras de creche, foi observada a importância do 

desenvolvimento paulatino dos vínculos de amizade, afinidade e confiança entre as 

educadoras que se tornaram elementos agregadores do movimento grupal e expressões 

de uma afetividade positiva que demonstra o nível do poder do grupo na produção da 

atividade que o estimula. A liberdade de expressão e o enriquecimento dos vínculos, 

oportunizados pela dinâmica grupal, foram determinantes cruciais para a troca de ideias 

e experiências, criando condições facilitadoras para o aprofundamento dos 

conhecimentos científicos da atividade grupal, essa incorporação levou o processo 

grupal a uma mudança de qualidade. 

 Cabe acrescentar que o conhecimento interpessoal entre as professoras de uma 

mesma escola foi um aspecto importante na produção da atividade grupal em particular 

e na construção do processo grupal como totalidade. Gerou uma espécie de 

retroalimentação com maior estreitamento dos vínculos segundo relatos das educadoras 

participantes do trabalho de Santana (2005). 

 A diversidade e pertinência dos recursos pedagógicos
11

, compreendidos como 

recursos materiais e expressões do poder do grupo, foram aspectos de integração entre 

as educadoras e provocadores do desenvolvimento prospectivo individual e coletivo. 

Vale ressaltar, o papel essencial das coordenadoras na diversificação dessas estratégias 

que se tornaram favoráveis para o desenrolar do processo grupal. 

 Esta pesquisa revela, tal como no trabalho de Silva (2000), que o processo 

grupal pode se constituir como um dos instrumentos privilegiados de reflexões, tomada 

de consciência e reestruturações das atividades dos professores, especialmente da 

atividade de ensino que, nesta situação singular, referia-se aos conhecimentos sobre o 

desenvolvimento humano e a sexualidade. 

                                                             
11 Textos, filmes, dramatizações, dinâmicas e outros. 
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 Outra peculiaridade deste grupo, trazida à tona pelas educadoras, foi a 

identificação do grupo pequeno como condição favorável ao processo grupal, 

permitindo melhor conhecimento interpessoal, maior expressão das ideias e sentimentos 

e possibilitando, por conseguinte, o alcance das finalidades da atividade grupal 

(Santana, 2005). Esta é uma constatação importante para se atentar nas pesquisas e 

intervenções que utilizem o processo grupal como instrumento de trabalho com 

professores: o significado do pequeno grupo. Este pode ser entendido como aspecto da 

estrutura organizativa do grupo, outra dimensão que preside a identidade grupal 

segundo os princípios de Martín-Baró (1989). 

 Em suma, pode-se sugerir que o processo grupal coordenado e estudado por 

Santana (2005) apresentou predominantemente uma atividade interna, voltada à 

satisfação das necessidades dos seus membros, com foco nos vínculos interpessoais e na 

complementaridade das características pessoais entre as educadoras, atributos que 

conferem aproximações e articulações com os grupos chamados primários. Análise 

semelhante pode ser feita com o processo grupal investigado por Silva (2000), cujo 

ponto de diferenciação reside na objetivação de uma atividade externa ao final do 

trabalho grupal. 

4. Conclusões 

 

 Os trabalhos relatados anteriormente acumulam muitos ensinamentos e 

encaminham diretrizes para a ciência e prática do processo grupal como fenômeno 

complexo de estudo da psicologia social. 

  As pesquisas revelaram o papel marcante da coordenação na orientação e na 

explicitação das dificuldades e contradições próprias do movimento grupal, visando o 

desenvolvimento individual e coletivo. O compartilhamento de recursos e estratégias 

eficazes à singularidade do grupo mostrou-se vital para a permanência e o 

desenvolvimento do processo grupal e quando a coordenação falha insistindo nas 

estratégias ineficazes tem-se como resultado o risco da sua dissolução. 
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 A estruturação dos trabalhos em pequenos grupos foi relatada como elemento 

favorável ao desenvolvimento do processo grupal. Em contrapartida, Martin-Baró 

(1989) e Petrovski (1984) são claros ao afirmar que a quantidade dos indivíduos de um 

grupo não é um dado que determine a sua essência e o seu nível desenvolvimento, 

futuras pesquisas poderão explorar melhor as interrelações entre a quantidade dos 

integrantes e os meandros do processo grupal. 

 Nos trabalhos levantados evidencia-se a tentativa de interconexões entre os 

conceitos científicos e espontâneos (Vygotski, 2000). A nosso ver este é um dos 

desafios postos ao trabalho da coordenação de processos grupais com professores, ou 

seja, a superação das práticas espontaneístas, criando condições para a ascendência do 

conceito espontâneo e a descendência do conceito científico. 

 As pesquisas realizadas dão subsídios primordiais para a atuação dos psicólogos 

que realizam intervenções de cunho psicossocial com pequenos grupos de professores 

em escolas ou comunidades. Todavia, deve-se atentar para a necessidade de novas 

pesquisas e trabalhos com processos grupais envolvendo professores, considerando a 

ínfima produção científica elaborada neste domínio do conhecimento. 

 Já foi explicitado, por Martins (2003) e Dalla Vecchia (2011), que avanços 

metodológicos na sistematização de uma teoria grupal de base materialista histórica e 

dialética podem conquistados na investigação e explicação da categoria atividade como 

cerne do processo grupal. Nas pesquisas destacadas observam-se elementos 

embrionários de que a mudança da atividade vital do grupo engendra as transformações 

na totalidade do processo grupal.  

 Por fim, coloca-se como tarefa de pesquisa explicitar a estrutura dos motivos que 

estão governando a atividade grupal, são os “motivos grupais”, e desvelar as mediações 

constitutivas entre os “motivos individuais” e os “motivos coletivos”
12

. 

 

5. Referências 

                                                             
12 O termo “motivos grupais” é de autoria de Dalla Vecchia (2011) e “motivos individuais” e “motivos 

coletivos” de Asbahar (2005), as terminologias são de orientação leontieviana. 
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1. A problemática estudada 

 

 A escrita consiste em um instrumento social complexo essencial para o 

desenvolvimento das demais aprendizagens escolares, entendido pelo psicólogo 

soviético Lev Semenovitch Vigotski (2001, p. 327) como a forma mais elaborada, mais 

exata e mais completa de linguagem, posto que nela o pensamento deve se expressar 

plenamente pela precisão sintática nos significados formais das palavras adotadas. 

Porém, a escola, a qual deveria garantir os meios para o desenvolvimento do psiquismo 

em sua máxima expressão, não tem sido capaz de proporcionar a seus alunos a 

aquisição deste instrumento, prejudicando a trajetória escolar da criança em seu 

nascedouro e gerando um novo – mas não menos pernicioso – tipo de exclusão: a 

separação entre a criança e o ato de aprender dentro da própria sala de aula. Vejamos a 

seguir alguns dados que ilustram essa situação. 

 Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) do ano de 

2003, no que se refere ao domínio da Língua Portuguesa entre alunos da 4ª série, 

escancaram a ineficiência da escola brasileira na consecução de sua tarefa mais 

primordial: alfabetizar todas as crianças. Do total dos alunos avaliados, 18,7% 

apresentaram índice considerado muito critico, 36,7%, nível critico, 39,7%, nível 

intermediário e 4,8%, nível adequado. Sendo assim, menos de 5% dos estudantes 

haviam se apropriado da língua escrita ao final da metade do ensino fundamental. 

 Outro índice criado para auxiliar na análise objetiva do cenário educacional é o 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Basica), advindo do INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o qual é calculado 

mailto:marisaem.meira@gmail.com
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com base tanto nas taxas de rendimento escolar (indicadas pelos índices de aprovação e 

evasão), quanto no desempenho dos alunos aferidos no SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica) e na prova Brasil. Tendo como referência uma escala de 0 a 10, o 

IDEB representante de 2007 foi de 4,2 para as séries iniciais do Ensino Fundamental, 

3,8 para as ultimas séries do Ensino Fundamental e 3,5 para o Ensino Médio
1
. Esses 

resultados evidenciam um quadro de sérias deficiências no sistema educacional 

brasileiro. 

 A Síntese de Indicadores Sociais de 2007 divulgada pelo IBGE em setembro de 

2008 também vem a confirmar a falência do processo educativo brasileiro em mediar a 

aquisição da escrita de um expressivo percentual de crianças das escolas públicas do 

país: do total de alunos de sete a 14 anos matriculados em escolas brasileiras, 27,5% 

estavam atrasados em relação à série recomendada e 7,4% foram denominados 

“iletrados escolarizados” (Meira, 2011). Ou seja, a situação deste sistema chegou a um 

ponto de calamidade tão extremo que se tornou necessário forjar um novo termo 

categorial o qual abarque aqueles alunos que permanecem analfabetos apesar de 

freqüentarem a escola regularmente. 

Assim, ainda que nas avaliações do desempenho escolar como o Sistema de 

Avaliação do Ensino Básico (SAEB), Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo (SARESP) e Prova Brasil a alfabetização e o letramento ocupem 

lugar de destaque, seus resultados objetivos demonstram a insuficiência do cenário 

educacional contemporâneo em mediar o processo de aquisição da escrita, insuficiência 

esta corroborada pelos lamentáveis porcentuais estatísticos acerca da alfabetização no 

Brasil expostos acima.  

De acordo com Tuleski e Chaves (2011) essa preocupação em avaliar a 

performance do sistema de ensino das escolas brasileiras, especialmente no que se 

refere à alfabetização, a qual tem se acentuado significativamente no País, evidencia e 

legitima o papel da educação no processo de desenvolvimento social; porém, as autoras 

nos alertam que se a leitura dos números for realizada de forma superficial e aparente 

                                                        
1
 Os dados aqui apresentados estão disponíveis no site do INEP: portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-

saeb/resultados 
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corremos o risco de redundar em uma interpretação errônea de que o baixo rendimento 

dos alunos mostrado nas avaliações de proficiência seja indicativo de patologias, 

distúrbios ou deficiências oriundas da própria criança, perdendo-se de vista a 

reavaliação dos procedimento didático-pedagógicos e a busca de elementos explicativos 

situados alem das unidades educativas. 

As autoras apontam que “a aplicação de índices de alfabetização, desempenho e 

qualidade, tão comuns na esfera comercial, pode levar a uma avaliação equivocada do 

que está sendo considerado o produto final: a alfabetização” (Tuleski & Chaves, 2011, 

p. 204). 

Ainda segundo as autoras, em publicações e pesquisas relacionadas à Psicologia 

e Educação, identifica-se a existência de dois pólos explicativos aparentemente 

desconectados como resposta ao fracasso na atuação acadêmica de crianças e 

adolescentes de todas as regiões brasileiras; um dos pólos afirma que as crianças 

fracassam na aquisição de tais habilidades por possuírem problemas de aprendizagem 

ou distúrbios de aprendizagem. Aqueles que defendem esta concepção se valem de 

argumentos que apontam a possibilidade de disfunções orgânicas as quais impediriam a 

aquisição das habilidades de leitura e escrita ou a existência de distúrbios de conduta 

que interfeririam no desenvolvimento escolar. O segundo pólo explicativo reivindica 

que o fracasso não deve ser atribuído às crianças, mas às escolas que fracassam ao 

ensinar os alunos, o que se configura em um problema de escolarização ou de ensino. 

Este pólo procura trazer os métodos pedagógicos para o centro da discussão, analisando 

como a instituição escolar pode promover a aquisição da escrita como instrumento 

cultural complexo, enfocando a alfabetização. 

Porém, dado que o tema da alfabetização é tratado hegemonicamente a partir do 

viés construtivista na literatura científica vigente, os dois pólos explicativos partem da 

mesma raiz,  

 

(...)isto é, da idéia de que as funções cognitivas, inclusive as superiores, 

desenvolvem-se a partir da maturação biológica, dicotomizando os processos de 

ensino e aprendizagem e enfocando o desenvolvimento orgânico como base para 
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a aprendizagem. Neste caso, tanto no enfoque da criança que aprende e suas 

possíveis dificuldades quanto no enfoque dos métodos de alfabetização subjaz a 

idéia de que a prontidão ou maturação põe a base para o aprendizado, o que, se 

levado às ultimas conseqüências, retira da escola e do educador sua função 

primordial: a de ensinar” (Tuleski & Chaves, 2011, p. 204). 

 

Essa lúcida colocação das autoras se justifica pelo fato de que o aporte teórico 

do ideário construtivista, pautado em pressupostos piagetianos, não preconiza a 

transmissão-apropriação do conhecimento pelo aluno, mas a sua construção, em 

interação com o ambiente e com os demais indivíduos (Eidt, 2009). Considera-se que o 

desenvolvimento é condição para a promoção da aprendizagem, de forma que a cultura 

perde seu caráter de patrimônio histórico universal cuja apropriação engendra o 

desenvolvimento do pensamento; ao contrário, o construtivismo defende que são as 

formas de pensamento disponíveis em cada fase do desenvolvimento do indivíduo que 

possibilitam ou não o aprendizado de determinado conteúdo.  

Sendo assim, este ideário ancora-se na concepção de que é necessário 

desenvolver-se para aprender, colocando a maturação das funções intelectuais como 

condição para a aprendizagem e desconsiderando a natureza social do homem e o papel 

determinante da cultura. Nesta perspectiva o professor torna-se apenas um facilitador do 

processo educativo o qual não mais transmite conhecimentos, mas restringe-se a 

possibilitar que os mesmos sejam construído pelo aluno, visto que para este ideário as 

aprendizagens que a criança alcança sozinha, sem interferência do professor, são 

qualitativamente superiores e, portanto, mais desejadas. A adoção deste referencial 

pedagógico naturalizante no cenário educacional brasileiro trouxe prejuízos evidentes, 

conforme afirma Francioli (2012): 

 

(...) as principais ideias pedagógicas defendidas nas últimas décadas pela 

psicogênese da língua escrita (1999) e adotadas pelas políticas públicas 

brasileiras, têm enfatizado um modelo de escola que não prioriza o ensino dos 

conteúdos escolares clássicos, mas tem priorizado uma concepção de 
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aprendizagem como um processo natural e espontâneo que ocorreria tão mais 

adequadamente quanto menos sofresse a ação do ensino. Isso tem demonstrado 

que embora a difusão das ideias construtivistas e sua adoção oficial pelas 

secretarias de educação não seja o único fator responsável pela situação 

extremamente problemática na qual se encontra a educação escolar brasileira 

contemporânea, certamente o construtivismo tem uma grande parcela de 

responsabilidade por esse quadro. (Francioli, 2012, p. 40) 

 

Em relação à prática da alfabetização, Carvalho (2000) aponta que o enfoque 

construtivista de fato leva ao entendimento de que aprender depende mais do 

desenvolvimento das estruturas internas da criança do que da intervenção do professor 

ou da cultura, ocorrendo a dicotomização do processo de ensino-aprendizagem dado 

que os processos de ensino teriam pouco efeito sobre os processos de aprendizagem. 

Segundo a autora, esta dualidade se reproduz nas próprias orientações fornecidas pela 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo; para exemplificar, na proposta do Ciclo 

Básico aponta-se que “apenas um ambiente alfabetizador e o acompanhamento por parte 

do professor da relação que a criança estabelece com a escrita são suficientes para 

promover a alfabetização” (Carvalho, 2000, p. 109). 

Coerentemente com esse cenário, temos como resultado predominante da 

alfabetização sob o viés construtivista uma grande confusão acerca dos papéis sociais 

desempenhados pelos atores do trabalho educativo, resultando em uma prática docente 

destituída de seus domínios teórico-técnicos e inviabilizando, por conseguinte, a 

instrumentalização de um trabalho que possa, de acordo com o que preconiza Martins 

(2011), observar as razões das conquistas e dos insucessos que permeiam a 

aprendizagem dos alunos. Esta insuficiência aqui relatada foi identificada pelos próprios 

docentes do primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal de Bauru-SP os 

quais constataram a necessidade de uma instrumentalização que abordasse a aquisição 

da linguagem escrita enquanto um objeto de conhecimento cultural altamente complexo 

e que, portanto, negasse a possibilidade de sua aquisição espontânea ou dependente de 

processos maturacionais. Surgiu, assim a necessidade de instrumentalizar a prática 
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docente técnica e teoricamente, para alem de orientações descabidas as quais afirmam 

que noções tão complexas como as que estão envolvidas no processo de alfabetização 

podem ser construídas apenas pela convivência em um ambiente letrado. 

 

2. Procedimentos 

 

A proposta do presente mini-curso se fundamenta em uma experiência de 

organização de um curso para professores do primeiro ano do ensino fundamental da 

rede municipal de Bauru-SP, cujo tema central foi “O desenvolvimento humano e a 

Apropriação da Escrita à luz da Psicologia Histórico-Cultural”. 

           Diante da problemática exposta no item acima, concluímos que os desafios 

postos para uma alfabetização de qualidade perpassam por uma formação docente que 

entenda a natureza social do psiquismo humano, como este se desenvolve e como 

acontece o processo de alfabetização concebendo a linguagem escrita como função 

psíquica. Encontramos nos pressupostos Teóricos da psicologia Histórico-Cultural os 

alicerces para construímos uma concepção Teórico-metodológica de alfabetização 

subsidiada nesta almejada compreensão histórica do psiquismo humano. A seguir, 

discorreremos sucintamente acerca destes pressupostos. 

As origens da Psicologia Histórico-Cultural remontam aos anos vinte do século 

XX da URSS, quando os estudiosos soviéticos Lev Semenovich Vigotski, Alexander 

Romanovich Luria e Alexis Nikolaevich Leontiev, na busca de superar as tendências 

idealistas e materialistas mecanicistas que imperavam na psicologia, se uniram para 

formular uma base comum a essa ciência ancorada no estofo filosófico-metodológico 

proposto por Marx e Engels.  

Fiéis aos pressupostos marxianos, os proponentes da teoria Histórico-Cutural 

buscaram explicar a gênese e o desenvolvimento do psiquismo humano a partir da 

centralidade do trabalho social como atividade vital para o processo de humanização; 

desta forma, afirmam que foi exatamente o aumento gradativo da necessidade de se 

captar, conhecer e dominar a realidade objetiva que levou à estruturação do psiquismo 
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como “amálgama dos processos requeridos à formação da imagem subjetiva da 

realidade objetiva” (Martins, 2011, p. 21). 

Neste sentido, a psicologia Histórico-Cultural afirma o psiquismo como unidade 

dialética entre o material e o ideal que institui a imagem subjetiva da realidade objetiva 

a partir de uma relação de condicionabilidade entre a dimensão orgânica e a dimensão 

cultural desde o início da vida do indivíduo.  

Sendo assim, ao longo do curso apresentamos contribuições para o ensino da 

língua materna à luz dos pressupostos teóricos da psicologia histórico-cultural, cuja 

base epistemológica ancora-se no materialismo histórico-dialético. Esta teoria anuncia a 

relação dialética entre os processos interpessoais e intrapessoais, afirmando a existência 

de alto grau de condicionabilidade entre a formação do psiquismo e os processos 

educativos e, portanto, defendendo a qualificação dos signos disponibilizados à 

internalização por meio de um ensino que promova a socialização dos conhecimentos 

representativos das máximas conquistas científicas da humanidade.  

 Para abordarmos a escrita ancorados em uma concepção histórico-cultural de 

psiquismo nos pautamos nos estudos de Martins (2011) a qual, à luz das principais 

obras vigotskianas, discorreu sobre a formação das funções psíquicas superiores em 

suas relações com a educação escolar, tomando como unidade mínima de análise a 

construção da imagem subjetiva da realidade objetiva.  

Tendo como estofo metodológico o materialismo histórico-dialético, vemos que o 

psiquismo humano é entendido como um sistema interfuncional cujo 

desenvolvimento identifica-se com a formação das funções psicológicas superiores, 

instituídas pela apropriação dos signos culturais; deste modo, o grau de 

desenvolvimento orgânico  juntamente com o grau de domínio sobre as objetivações 

culturais determinará a fidedignidade do psiquismo como imagem do real. 

Este processo se edifica por meio do desenvolvimento de um sistema composto 

por comportamentos complexos culturalmente formados, tais como sensação, 

percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, emoções e 

sentimentos. Estes, despontam subjugados às suas bases naturais e orgânicas, porém, 

ao longo do desenvolvimento cultural suplantam essa condição, adquirindo 
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possibilidades de expressão complexa, conformando, em última instância, as 

chamadas funções psicológicas superiores. 

 De acordo com Martins (2011) a sensação, percepção, atenção e memória atuam 

diretamente na formação de imagens psíquicas, condição tanto para os animais quanto 

para os homens orientarem-se na realidade. Porém, essas funções são requalificadas no 

momento de intersecção entre pensamento e linguagem, no qual alçamos a conquista 

ímpar de converter as imagens psíquicas em signos e construir o sistema de signos 

denominado linguagem; este processo culminará na fala internalizada, atuando como 

instrumento do pensamento e, portanto, instituindo-se como uma das funções 

psicológicas mais importantes ao possibilitar “a construção do mundo na interioridade 

subjetiva sob a forma de imagem consciente” (Martins, 2011, p. 142). 

 Abordando as peculiaridades entre a linguagem interna e a linguagem externa, 

Vigotski (2001) aponta, para além de outras constatações as quais fogem aos limites do 

presente artigo, a existência de diferentes formas de abreviações em ambas: na primeira 

encontramos a primazia do sentido sobre o significado e o estabelecimento de 

aglutinações de palavras na expressão de conteúdos complexos; na segunda, a 

manifestação condensada do pensamento e uma quantidade notavelmente menor de 

palavras. Neste sentido, Vygotski (2001, p. 327) postulou, então, que a linguagem 

escrita, como objetivação da linguagem exterior, representa a forma mais elaborada, 

mais exata e mais completa de linguagem, posto que nela o pensamento deve expressar-

se completa e predominantemente na face semântica das palavras, abordando com 

precisão os seus significados formais, socialmente convencionados. 

 Dada a grande complexidade desta forma de linguagem, o autor nos aponta 

que, equivocadamente, a escrita vem sendo concebida como um hábito motor 

complexo o qual deve ser adquirido por meio do treino constante do desenho das 

letras por parte do aluno. Esquece-se, portanto, que a escrita representa uma 

revolução, em termos cognitivos, no desenvolvimento da criança, de modo que sua 

concretização dependerá de grande esforço por parte do professor que mediará o 

processo de alfabetização e por parte do aluno que dele se beneficiará.  

 Este esforço deve ser norteado pelo entendimento de que a escrita consiste em 
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um instrumento cultural complexo o qual carrega consigo milhares de anos de 

cultura humana, dos quais o aluno terá que se apropriar em um curto espaço de 

tempo. Nas palavras de Vigostki, 

 

O desenvolvimento da linguagem escrita pertence à primeira e mais evidente 

linha do desenvolvimento cultural, já que está relacionado com o domínio do 

sistema externo de meios elaborados e estruturados no processo de 

desenvolvimento cultural da humanidade. Sem dúvida, para que o sistema 

externo de meios se converta em função psíquica da própria criança, em uma 

forma especial de seu comportamento, para que a linguagem escrita da 

humanidade se converta na linguagem escrita da criança são necessários 

complexos processos de desenvolvimento. (Vygotski, 1995, p. 185) 

 

 Sendo assim, deve-se considerar que o processo de alfabetização não tem início 

na sala de aula quando o professor alfabetizador ensina aos alunos os primeiros 

traços das letras. Ao longo do desenvolvimento pré-escolar, o aluno deve 

desenvolver uma série de habilidades as quais tornarão o processo de alfabetização 

significativamente mais acelerado.  

Segundo os estudos da pré-história da escrita realizados por Luria (2001) a 

escrita consiste em uma técnica auxiliar usada para fins psicológicos, de modo que 

constitui-se no uso funcional de linhas, pontos e outros signos para recordar e transmitir 

idéias, conceitos e relações. Luria (2001) também afirma que as origens do processo da 

escrita remontam à pré-história do desenvolvimento das formas superiores do 

comportamento infantil. Em seus estudos, o autor identificou que a pré-história da 

escrita descreve um caminho de gradual diferenciação dos símbolos usados. No 

começo, a criança se relaciona com as coisas escritas sem efetivamente compreender o 

significado da escrita. No primeiro estágio, escrever não é um meio de registrar algum 

conteúdo específico; trata-se de um processo autocontido, que envolve a imitação de 

uma atividade do adulto, mas que não possui, em si mesmo, significado funcional ou 

qualquer função mnemônica; esta fase é caracterizada por rabiscos não diferenciados. 
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Mais tarde, de acordo com o autor, começa a diferenciação:  o símbolo adquire um 

significado funcional e começa, graficamente, a refletir o conteúdo que a criança deve 

anotar. Diante destas constatações, é necessário que, no processo de alfabetização, 

adotemos estratégias no sentido de fazer com que a criança compreenda uma premissa 

básica da escrita: a necessidade de distinções específicas para registrar conteúdos 

diferentes.  

Para tanto, Luria (2001) constatou, em seus estudos, que se fosse ditada para a 

criança uma sentença, a qual deveria ser memorizada por ela, que dissesse respeito a 

um objeto bastante evidente por conta de sua cor, forma bem delineada ou tamanho, 

esse fator acelerava consideravelmente a diferenciação da escrita. Em tais casos, foi 

observado que a produção gráfica utilizada pela criança como um recurso mnemônico 

começou a apresentar grande semelhança com a pictografia primitiva. Através destes 

fatores, a criança chega à idéia de usar o desenho como meio de recordar e, pela 

primeira vez, o desenho começa a convergir para uma atividade intelectual complexa. 

Assim, o desenho transforma-se, passando de simples representação para um meio, e o 

intelecto adquire um instrumento novo e poderoso na forma da primeira escrita 

diferenciada. 

 Todavia, tanto Vygotski (1995) quanto Luria (2001) destacaram que, não obstante 

a imensa importância dessa conquista, existe uma diferença radical entre o desenho e a 

escrita; enquanto o desenho se configura em um símbolo de primeiro grau no qual 

radica uma relação direta entre a representação gráfica e o seu conteúdo, a escrita se 

configura em um símbolo de segundo grau, uma vez que não estabelece uma relação 

direta com um objeto, senão com a palavra que designa, do que resulta seu alto grau de 

abstração e complexidade. 

Porém, a escrita como símbolo de segundo grau, intermediado pela linguagem oral é um 

momento transitório no processo de alfabetização, já que o elo intermediário desaparece 

e a linguagem escrita se faz diretamente simbólica, percebida do mesmo modo que a 

oral, culminando na internalização dos signos simbólico-alfabéticos.  

 A formação do simbolismo da escrita reserva, como dito, grande complexidade e 

as condições objetivas nas quais ocorre desempenham um papel fundamental.  Essas 
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condições implicam, sobretudo, que a criança estabeleça uma relação diferenciada com 

o seu entorno e diferencie as coisas ao seu redor em dois grupos principais: o grupo dos 

objetos que são de seu interesse e o grupo dos objetos instrumentais que são utilitários 

para a aquisição de um objeto de seu interesse. Alem disso, a criança deverá aprender a 

controlar sua própria conduta utilizando-se destes subsídios. Concluímos que a 

superação dos complexos desafios presentes na aquisição da linguagem escrita subjuga-

se, sobretudo, às relações da criança com o mundo e à qualidade das 

mediações culturais que as sustentam. 

Assim, aspirou-se instrumentalizar os professores alfabetizadores, dentro das 

especificidades da psicologia, no processo de mediação da língua escrita, que se 

configura em instrumento básico do qual dependerão todos os demais processos de 

aprendizagem que compõem o universo escolar. 

 

3. Conclusões 

 

Concluímos o presente trabalho apontando que a insuficiência do atual quadro 

político-pedagógico em mediar a aquisição da escrita de forma satisfatória deve ser 

encarada com extrema seriedade. Tendo isso em vista, realizamos junto aos professores 

de primeiro ano um estudo aprofundado acerca do processo de alfabetização, 

respaldados em um arcabouço teórico que entende que o acesso ao patrimônio cultural 

objetivado pelas gerações precedentes requer uma atividade sistemática de apropriação 

do conhecimento a qual diferencia-se qualitativamente das aprendizagens espontâneas 

do universo cotidiano.   

Esses mesmos pressupostos nos guiaram na formulação de uma concepção 

teórico-metodológica provedora da mediação do processo de conversão da escrita em 

instrumento psicológico de decodificação do mundo e de ações sobre ele, pois é apenas 

a partir daí que educação escolar poderá desempenhar o papel social que lhe cabe: 

socializar o conhecimento científico possibilitando que todos os alunos desenvolvam 

formas superiores do pensamento para compreender a realidade em sua essência e 

transformar a sua prática social. 
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1. Introdução 

 

No Brasil contemporâneo, os dados sobre crianças e adolescentes que vivem em 

instituições de atendimento à infância e adolescência aumentam significativamente a 

cada ano. Um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através 

do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) revelou que, em 

janeiro de 2012, o Brasil possuía 36.437 crianças e adolescentes vivendo em abrigos, 

sendo que em fevereiro do mesmo ano esse número elevou-se para 37.240, registrando 

um aumento de 2,20%. Além disso, dados divulgados recentemente pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) apontam a existência de mais de 2,4 

mil instituições de atendimento à infância e adolescência espalhadas em diversos 

municípios brasileiros.  

Ao considerar esses dados estatísticos, convém lembrar que o modelo de 

desenvolvimento econômico vigente no Brasil, cuja base é o modo de produção 

capitalista, é marcado por relações de exploração de uma parte da população sobre a 

outra. Com efeito, temos fundamentalmente duas classes sociais que se opõem no 

processo de produção: de um lado, a classe que detém o poder econômico e político, e 

de outro, a classe trabalhadora que vivencia o desemprego ou que exerce atividades 

econômicas pouco rentáveis, que a levam à pobreza e à miséria extrema. 

Nesse contexto, o Estado organiza programas sociais de caráter emergencial, na 

maioria das vezes paliativos e ineficazes, para atender a grande massa da população. 

ONGs, entidades filantrópicas ou de caráter assistencial, proliferam-se e entram em 

cena, já que o Estado demonstra um crescente descomprometimento com o plano das 

políticas públicas. Estas entidades, por sua vez, surgem visando o cumprimento de três 
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objetivos, explícita ou implicitamente identificáveis: isolar do corpo social todos 

aqueles que, em razão de suas condições sociais e econômicas, constituem um entrave à 

reprodução e à permanência da ordem social vigente; limitar os espaços de liberdade de 

expressão e de ação dessa população considerada “indesejável”; e introduzir 

mecanismos disciplinares e de controle social para modificar essa parcela 

(discriminada) da população, segundo um modelo normativo criado pela sociedade 

neoliberal. 

Dentro desse panorama geral, ao voltar a atenção para uma instituição de 

atendimento à infância, localizada em um município da região de Campinas, procurou-

se inicialmente apreender as tramas que se construíam nessa realidade institucional, com 

o intuito de conhecer de fato quem eram as crianças institucionalizadas. 

No entanto, logo nos primeiros dias de observação, situações paradoxais 

tornaram-se evidentes e manifestaram-se com mais intensidade: crianças que não 

viviam em família, mas falavam o tempo todo de família; realizavam produções gráficas 

e outras atividades relacionadas às artes visuais cujo tema era família; e envolviam-se 

em situações de jogo simbólico, em que os protagonistas das cenas se referiam aos 

elementos que compunham uma família. 

Além desses aspectos, observou-se outras situações contraditórias: crianças que 

haviam vivenciado experiências de violência física/simbólica provocadas pelos pais, 

mas diziam que queriam voltar a viver com os mesmos; crianças que ora afirmavam que 

gostavam da instituição, ora que queriam sair de lá; e crianças que falavam do pai, 

falavam da mãe, mas “agarravam” os visitantes, chamando-os de pai ou de mãe, e 

pedindo para que os mesmos as levassem para casa. 

Estes fatos observados fizeram com que algumas questões começassem a ser 

colocadas: Quem são as crianças que vivem em instituições de atendimento à infância? 

Qual é o contexto histórico que situa o problema da institucionalização de crianças e 

legitima a existência da própria instituição? Se essas crianças não vivem em família, por 

que falam continuamente de família? De que modo e em que situações elas falam de 

família com os seus pares e com os adultos que trabalham na instituição ou que vão 
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visitá-las? Qual o impacto dessa experiência nas relações que se instauram entre 

adulto/criança e criança/criança na instituição? 

Nesse sentido, visando elucidar a essência do paradoxo observado, crianças que 

não vivem em família, mas falam continuamente de família, procurou-se analisar: quem 

são as crianças que vivem em instituições de atendimento à infância; o modo e as 

situações em que as crianças falam de família com seus pares e com os adultos que 

trabalham na instituição ou que vão visitá-las; e o impacto dessa experiência nas 

relações que se instauram entre adulto/criança e criança/criança na instituição. 

Considerando esses objetivos, o primeiro passo para dar continuidade ao 

processo de investigação foi situar a discussão sobre o problema da institucionalização 

de crianças. Para tanto, realizou-se um estudo bibliográfico com a intenção de verificar 

o modo como a sociedade civil e política e os teóricos de diversas áreas do 

conhecimento estavam discutindo esse tema denso e multíplice. 

Nesse momento, foi possível notar que a imprensa falada e escrita do país, as 

organizações governamentais e não-governamentais, e grande parte dos estudos de 

diversas áreas do conhecimento faziam referência às crianças que viviam em 

instituições de atendimento à infância como “crianças abandonadas”. Sem contar que, 

ao considerarem a família como referência simbólica fundamental que incide sobre o 

modo de pensar da criança e sobre sua maneira de se colocar frente ao mundo, estas 

diferentes instâncias estavam fazendo uma analogia entre a presença/a ausência da 

família e o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. 

Embora o eixo central desse trabalho não estivesse direcionado no sentido de 

empreender uma discussão teórica extensa sobre as condições de produção dos termos 

abandono e família, seria necessário ao menos situar e problematizar algumas 

polêmicas e indagações existentes sobre esses conceitos, para que fosse possível 

compreender quem eram as crianças que viviam em instituições de atendimento à 

infância e, principalmente, qual era a essência do paradoxo observado. 

 

2. (Re)significando os conceitos de abandono e de família 
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Em nossa sociedade ouvimos, partilhamos e muitas vezes assumimos certos 

modos de olhar e de pensar o fenômeno do abandono. Modos historicamente 

construídos que nos afetam e nos transformam no âmago das práticas culturais. Modos 

que configuram esferas específicas de conhecimento e atuação, que são legitimados e 

aceitos como válidos e imutáveis. O problema é que, na maioria das vezes, esses modos 

que se constituem nas práticas cotidianas se ancoram em um conhecimento secular, a-

crítico e a-histórico. 

Pensando sobre isso, após retomar algumas vozes (Marcílio, 1988; Venâncio, 

1999) que contribuíram de maneira especialmente profícua para a produção de 

conhecimento acerca do fenômeno do abandono, foi possível não somente perceber que 

há uma visão distorcida do próprio conceito de abandono, decorrente da ocultação da 

questão social que ele evoca, como também foi possível desvelar os pressupostos 

ideológicos que estão implícitos no uso deste termo. 

Assim, o conceito de abandono somente se configura como tal, a partir do 

momento em que o mesmo ganha uma conotação jurídica e passa a ser resultado de um 

não cumprimento de direitos garantidos por lei. 

Desse modo, se na Antiguidade e na Idade Média a criança ainda não era sujeito 

de direitos, então nesses períodos de nossa história não havia abandono de fato, uma vez 

que este fenômeno era aceito e em algumas situações até mesmo incentivado. Portanto, 

somente quando a criança passa a ser sujeito de direitos é que o conceito de abandono 

começa realmente a se configurar. 

Craidy (1993) e Martins (1993), ao aprofundarem seus estudos sobre a questão 

do abandono chamam a atenção para dois aspectos fundamentais a serem considerados 

nessa discussão. O primeiro deles refere-se ao equívoco de denominarmos as crianças 

como abandonadas, uma vez que a maioria delas tem família. O segundo aspecto refere-

se ao fato dessas crianças terem seus direitos cotidianamente violados e ignorados, por 

serem provenientes de famílias que vivem em condições subumanas. 

Atentando para tais aspectos, acreditar que a família abandona a criança porque 

os pais são irresponsáveis e não cumprem seus deveres, implica em mantermos a 
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ideologia da classe dominante e, consequentemente, em ocultarmos o foco da 

problemática; afinal, como garantir o núcleo familiar se não há habitação, saneamento 

básico, alimentação, assistência médica, educação, justiça e segurança social? 

Por outro lado, dizer que o Estado abandona a criança, da mesma maneira nos 

conduz a um modo de pensar equivocado que escamoteia as razões verdadeiras e 

distorce a questão das desigualdades sociais. Afirmo isso porque o Estado usa o 

argumento de que está cumprindo o seu papel ao legitimar a importância jurídica do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e ao criar e manter instituições de atendimento à 

infância de caráter compensatório e assistencialista. 

Portanto, o Estado, na restrita acepção da palavra, não abandona a criança; o que 

ele faz de fato, e é ainda mais inaceitável, é não reconhecer devidamente os direitos das 

crianças e jovens das camadas populares à cidadania. 

Em outros termos, o Estado não utiliza recursos necessários para que esse 

reconhecimento se concretize, fazendo com que as políticas empreendidas produzam 

situações de abandono. Portanto, para que haja o cumprimento dos direitos, a família 

precisa ter propriedade e a propriedade precisa ser construída pelo trabalho. Se a família 

não tem trabalho, ela não tem propriedade. E se a família não tem propriedade, ela não 

tem como garantir, através da moral, o núcleo familiar. 

De acordo com Lefebvre (1977, p. 72), as relações de propriedade que emergem 

e inserem-se no tecido da vida social, constituem um direito. No entanto, como as 

relações burguesas de propriedade formaram-se em função das relações de produção 

capitalista e tenderam desde então a estabilizar a sociedade burguesa, o direito 

estabelecido já não basta, é necessário mais que isso, é necessário que haja 

reconhecimento desse direito e condições para se adquirir a propriedade. 

Desse modo, se não há o reconhecimento devido dos direitos por parte do 

Estado, então o Estado joga a responsabilidade do problema do abandono de crianças à 

família, a fim de permanecer omisso em sua função de reconhecimento dos direitos do 

cidadão. O que nos permite pensar que o interesse do Estado por estas crianças tem 

muito mais a ver com objetivos de profilaxia social e de reprodução das atuais relações 
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de trabalho. Sob o pretexto de atendimento assistencial a essas crianças, o Estado monta 

um sistema de controle das massas operárias. 

Nessa ambiência, a dinâmica que se instaura é a de que o Estado e a sociedade, 

ao perceberem que a moral não está sendo cumprida, decidem denunciar 

inquestionavelmente a família, com o intuito de darem continuidade à falsidade da 

estrutura de família nuclear, já que a moral existe, justamente, para garantir o núcleo 

familiar. 

De acordo com Ribeiro (1987, p. 37), não se pode pretender a redução do termo 

família a um conceito fixo, já que este termo, ao ser historicamente construído a partir 

de variantes culturais, sociais e econômicas, não é constituído por um significado único 

e determinado com o qual se avalia todos os núcleos familiares existentes. 

Em relação a este aspecto, nota-se que a idealização do modelo burguês de 

família, criou, por contraste, o modelo de família desestruturada, desorganizada e 

incompleta. Esse modelo, por sua vez, passou a ser identificado como aquele existente 

nas famílias pertencentes às classes sociais economicamente desfavorecidas, uma vez 

que o sistema econômico e político dominante acusava, gratuitamente, estas famílias de 

serem incapazes de cuidar da educação das crianças e de oferecer-lhes as condições 

materiais básicas de subsistência. 

Nas sociedades contemporâneas, como a maioria das famílias não tem acesso 

aos bens necessários à manutenção da vida e, consequentemente, no interior das 

mesmas não há transmissão de patrimônio, as formas de obrigatoriedade social em que 

se pautam as relações familiares se debilitam e se dissolvem. 

Portanto, embora o modelo de família nuclear teoricamente exista e imponha 

regras, determinando aos pais, por exemplo, a obrigação de garantir de modo seguro a 

vida material de seus filhos, na prática esse modelo falha, pois se os pais não têm 

condições de suprir as necessidades básicas dos filhos, são acusados de abandoná-los. 

Nesse quadro, como toda relação familiar define certo conjunto de direitos e 

deveres, para conservar-se e perpetuar-se a família precisa continuar fundada no 

princípio biológico e do parentesco natural, bem como no afeto permutado e, acima de 
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tudo, na obrigação moral: deve-se amar, obedecer e respeitar os pais, da mesma maneira 

que se deve esperar afeto e respeito dos mesmos. Dever implica direito, assim como 

direito implica dever. Deveres e direitos são recíprocos. Os pais têm o dever de cuidar 

dos filhos; os filhos têm o direito de receber cuidados dos pais. Do mesmo modo, os 

filhos têm o dever de respeitar e obedecer aos pais, e os pais têm o direito de serem 

respeitados pelo filho. Entretanto, essa imagem de família sem conflitos que a sociedade 

burguesa nos impõe, na verdade é uma farsa. 

De qualquer forma, nesse contexto, marcado pelo modo de produção capitalista, 

onde se tem a exploração da força humana e a presença de uma sociedade que faz da 

condição econômica o critério que determina a qualidade das relações humanas, é 

possível perceber que a família é um tipo de vínculo que não faz parte da natureza; faz 

parte do mundo da cultura e, ainda, é possível depreender a partir de tudo o que foi 

discutido, que tanto o termo abandono, quanto o termo família, na verdade, são mitos. 

 

3. A presença da (aparente) ausência 

 

Lefebvre (1973) a partir de uma perspectiva materialista histórica, nos coloca 

diante da ideia de que na sociedade contemporânea, a representação social ocupa o lugar 

do mito, uma vez que esta, exprime à sua maneira a situação concreta, dissimulando a 

realidade e contribuindo para mantê-la e reproduzi-la. 

Nessa linha de argumentação, os termos abandono e família, da maneira como 

são tratados, tanto nas conversações cotidianas como no imaginário que subentende a 

legislação e as políticas sociais, revelam o seu verdadeiro papel: dissimular sob as 

aparências, mascarar o essencial do processo histórico, disfarçar as contradições e, 

consequentemente, velar a superação do modo de produção reinante, sob falsas 

soluções. 

Portanto, a representação social dos termos abandono e família é utilizada pelo 

Estado e por aqueles que detêm os meios de produção para assegurar determinadas 

funções e posições sociais. 
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A análise da representação social de família desmascara, por um lado, o modo 

como estão sendo reproduzidos e legitimados os valores de uma sociedade dominante 

que impõe preconceitos e estereótipos às crianças que vivem em instituições de 

atendimento à infância. E, por outro lado, tal análise revela que o paradoxo observado – 

crianças que não vivem em família, mas falam o tempo todo em família – é apenas um 

paradoxo aparente. Afinal, se viver em família não faz parte da natureza humana, mas 

faz parte do mundo da cultura, então pode-se dizer que as crianças observadas não estão 

propriamente falando de família. O que ocorre é que o paradoxo surge num contexto em 

que as crianças estão privadas do convívio familiar e falam o tempo todo de família. 

Mas se o paradoxo é aparentemente contraditório, onde está a essência da contradição? 

Se estas crianças não estão falando de família, então de que elas estão realmente 

falando? O que elas não têm e desejam? A que se referem as vozes insinuando o que 

está faltando? 

Com o intuito de buscar respostas para estas questões, procurou-se adotar um 

estilo coerente com a abordagem histórico-cultural em Psicologia, cujo principal 

representante é Vigotski (1996, 2009), e optar por uma orientação metodológica voltada 

para a escolha de técnicas e procedimentos que privilegiassem a obtenção de dados de 

natureza qualitativa e que permitissem uma análise semiótica centrada em minúcias 

indiciais, ou seja, em um relato minucioso dos acontecimentos, que conservasse a 

complexidade do fenômeno – considerando a conjuntura social, econômica, política e 

cultural que o produz – bem como a riqueza de seu contexto peculiar. 

Como decifrar e ler por meio de sinais, pistas e signos é rebuscar detalhes e 

estabelecer elos de coerência indeléveis entre eventos, o componente narrativo faz parte 

das interpretações indiciárias. 

Seguindo esta linha de pensamento, durante as visitas realizadas à instituição, 

uma vez por semana, no período de um ano, foi possível tecer as histórias das crianças 

dentro da História, priorizando os relatos orais das crianças, dos pais, dos visitantes 

(familiares ou não), dos especialistas e dos funcionários da instituição. Além disso, 

procurou-se observar as atitudes, os gestos, os desenhos, o silêncio, a linguagem 
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oral/escrita e as brincadeiras (jogo simbólico) das crianças nos momentos em que 

estavam sozinhas e, principalmente, nos momentos em que interagiam com as outras 

crianças, com os funcionários, com os familiares e com os visitantes. 

Em função dos objetivos propostos, passou-se igualmente a observar as 

situações recorrentes e peculiares que faziam parte do cotidiano da instituição tais 

como: a visita dos familiares, a chegada e/ou a saída definitiva de crianças da instituição 

e as festas realizadas em finais de semana ou em datas comemorativas. Seguindo as 

indicações de Thiollent (1980), todas estas observações, bem como a transcrição das 

gravações realizadas em áudio e em vídeo, foram registradas em diários de campo. 

Visando à efetivação desse estudo, também coletou-se como documento fotos, 

desenhos e produções escritas das crianças. Este material empírico, tal como preconiza a 

pesquisa em Educação, numa abordagem qualitativa (André & Ludke, 1986), sofreu 

alguns recortes e foi organizado em episódios, os quais se transformaram em objeto de 

análise. 

Nesse momento, os pressupostos teórico-metodológicos de Vigotski (1996, 

2009) e Lefebvre (1983, 1979) marcaram o modo de olhar, de tal forma que o não 

significativo transformou-se em pistas possíveis a serem seguidas, demarcando o 

terreno da investigação e revelando, conforme bem observaram Ezpeleta e Rockwell 

(1989), conflitos pouco visíveis na rotina diária da instituição. 

 

4. A busca pela concretização da cidadania 

 

A análise dos registros organizados mostrou fundamentalmente dois aspectos. O 

primeiro refere-se ao fato das crianças estarem desejando algo que supostamente 

consideravam ser a família, porque as pessoas, de um modo geral, chamavam isso a que 

elas se referiam de família. Em outros termos, as crianças estavam querendo dizer algo 

que não conseguiam expressar de outro modo. O segundo aspecto, e o mais importante, 

é que o que as crianças estavam desejando/reclamando e o que elas não tinham, eram 

determinadas funções ou papéis sociais a serem desempenhados pelas pessoas com as 
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quais elas entravam em relação. Na verdade, o que as crianças estavam procurando 

eram relações sociais de reconhecimento de seus direitos. Portanto, as crianças estavam 

falando aquilo de que estavam precisando e ninguém escutava. 

De acordo com Pino (2005), diversos textos de Vigotski (1996, 2000, 2009) 

sugerem que o termo função possui tanto o sentido sociológico de posição social, 

quanto o sentido de uma correspondência matemática entre dois elementos de um 

conjunto. Estes dois sentidos distintos, a partir de uma perspectiva dialética, podem ser 

combinados se aceitarmos que toda posição social é função de outra posição, ou seja, se 

admitirmos que só existe posição de pai se houver posição de filho, entre outras 

posições. 

Em nossa sociedade o sujeito pode ocupar simultânea e contraditoriamente 

diversas posições sociais. Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo: pai e filho, aluno e 

professor, patrão e empregado. Cada posição é acompanhada de funções que a 

sociedade determina, uma vez que as posições sociais são criadas pelos homens a partir 

das estruturas das organizações sociais próprias do mundo da cultura. 

Conforme Pino (1996) bem observou, como “essas funções, na sua origem, são 

‘relações sociais entre pessoas’, as quais, ao serem internalizadas, tornam-se funções da 

pessoa” (Pino, 2005, p. 102, grifo do autor), pode-se dizer que é através das relações 

sociais que o indivíduo assume a posição que lhe cabe frente ao outro dentro da relação. 

A posição social de pai é função da posição social de filho, assim como a 

posição social de filho é função da posição social de pai. Do mesmo modo que uma 

posição não pode ser pensada sem a outra, as funções que cada sujeito desempenha 

dependem da posição social recíproca que cada um deles ocupa. Cada uma dessas 

posições sociais se constitui a partir da oposição e da negação que uma exerce sobre a 

outra. 

Em nossa sociedade, por exemplo, a posição de pai significa ao filho as funções 

ou papéis sociais da paternidade, funções estas que a sociedade determina: o pai deve 

garantir as necessidades materiais básicas do filho, bem como dar segurança, proteção, 

carinho. Do mesmo modo, e em sentido contrário, o filho deve exercer as funções ou 
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papéis da filiação determinados de acordo com o grupo cultural do qual faz parte, 

funções sociais estas de respeito, carinho, obediência. Estas são as funções das relações 

que convencionalmente se esperam deles. 

No entanto, como cada sujeito vivencia um processo semiótico que lhe permite 

atribuir, de forma pessoal, significação social às múltiplas relações em que está 

envolvido ao longo da sua história pessoal, o modo de desempenhar as funções das 

relações pode ser diverso dentro de uma sociedade, favorecendo práticas sociais, tipos 

de interação e experiências também diversos, que dependem da história da sociedade, 

dos discursos circulantes, das esferas institucionais e da relação entre os eventos 

singulares e os outros planos da cultura. 

Com base nessas considerações, pode-se afirmar que a significação das relações 

não só depende da mediação da sociedade, que atribui significação às respectivas 

“posições de sujeito” que estão em relação, como também depende da mediação do 

outro que ocupa posição simultânea e contrária. 

Daí a importância de se pensar as funções que os sujeitos desempenham uns em 

relação aos outros em determinada sociedade e as atitudes, os sentimentos, os modos de 

linguagem, que se esperam deles em razão das posições sociais que ocupam 

socialmente. 

Ao termo dessa discussão surge, necessariamente, a contribuição de Peirce 

(1975) ao propor uma estrutura relacional onde o signo é posto em relação com seu 

objeto em função de um terceiro elemento (interpretante), que é a razão ou o princípio 

da relação. 

Considerando que existe uma semelhança entre essa estrutura triádica de signo 

de Pierce (1975) e a estrutura de qualquer relação, cuja relação social é um tipo 

específico, pode-se dizer que S1 ocupa o lugar do signo, S2 ocupa o lugar do objeto e Z, 

é o significado dessa relação. Desse modo, se S1 se contrapõe a S2, ao mudar a posição 

social de S1, consequentemente irá mudar não somente a posição social de S2, como 

também a função da relação que se estabelece entre eles. Dessa maneira, não podemos 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

12 

 
nos esquecer que as posições sociais implicam funções e as funções se manifestam 

através de relações. 

Transpondo esse raciocínio para a estrutura das relações sociais, é possível 

depreender daí que o outro que as crianças analisadas chamam de pai e/ou de mãe pode 

ser representado como S1; a criança que, supostamente poderia ser chamada de filho, 

seria representada como S2 e as relações entre eles seriam representadas como Z. 

Todavia, se no mundo da cultura existe um espaço instituído, relacional e 

simbólico, chamado família, onde o pai ou a mãe (S1) entram em relação com o filho 

(S2), historicamente não importa se as pessoas que ocupam S1 mudam (se são os pais, os 

avós, os tios, ou se é uma pessoa qualquer); o que importa é a função da relação que se 

estabelece entre S1 e S2. Desse modo, como as funções das relações estão em contínua 

transformação, o que está em jogo é Z, ou seja, o conjunto de funções recíprocas e 

dialéticas. 

Nesse momento, é inevitável supor que as crianças analisadas estão, na verdade, 

falando de relações sociais com o outro, lugar simbólico que tanto pode ser ocupado 

pelo pai, pela mãe, pela avó, pela tia, quanto pelos funcionários da instituição, pelos 

visitantes, ou por qualquer outra pessoa que possa dar o que elas têm por direito: 

reconhecimento, educação, respeito, proteção, cuidados, afeto, carinho, segurança; 

afinal, as necessidades básicas com relação aos aspectos materiais, de alguma forma 

estavam sendo satisfeitas pela instituição. 

Considerando que as relações sociais pertencem a uma estrutura ampla, pois são 

decorrentes do sistema social do modo de produção capitalista na qual estamos todos 

envolvidos e, ainda, considerando que dentro desse quadro geral, estão as relações 

pessoais entre os sujeitos, pode-se afirmar que as crianças que vivem em instituições de 

atendimento à infância não estão simplesmente em busca de relações humanas, de 

caráter pessoal, porque as funcionárias da instituição oferecem esse tipo de relação à 

elas: as alimentam, as trocam, as colocam para dormir, não as maltratam. 

Portanto, as crianças entravam em relação com o outro, esperando que esse 

outro exercesse determinadas funções ou papéis sociais de reconhecimento e de 
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respeito, na falta de uma sociedade que as tratava com indiferença e de um Estado que 

as ignorava e que não lhes dava condições para que as funções sociais de que elas 

necessitavam fossem vivenciadas. 

No entanto, como essas crianças carregam as marcas das relações sociais das 

classes de baixa renda, ou melhor, como são o resultado de relações injustas em nossa 

sociedade que têm como referência as relações de trabalho, elas estão reclamando de 

uma sociabilidade que é justamente falha do próprio modelo de desenvolvimento 

econômico que predomina em nosso país. 

Por fim, fica explícito que as crianças que vivem em instituições de atendimento 

à infância não estão falando propriamente de família; na realidade, elas estão 

reclamando da ausência de relações sociais de reconhecimento, já que o Estado/a 

sociedade ignoram os seus direitos, impondo-lhes como destino a situação em que 

foram geradas: a pobreza, a realização de tarefas socialmente desvalorizadas e a 

participação no sistema produtivo como exército industrial de reserva. Nesse cenário, 

bem se vê que por trás das vozes silenciadas e audíveis dessas crianças há um drama: a 

busca incessante pela concretização dos direitos à vida e não a qualquer forma de 

existência. 
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1. Introdução 

 

A década de 1980 no Brasil marcou o início de um período de intensa 

mobilização da população que, organizada, suscitou um conjunto de ações direcionadas 

à ampliação dos direitos sociais. Dentre outras conquistas legitimou-se, por meio do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, o direito à escolarização que inclui a 

garantia do ingresso e permanência em escola pública e gratuita, colocando ao Estado o 

dever de assegurar o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um” (ECA, 1990, artigo 54, inciso V). 

Contudo, temos acompanhado, no campo educacional, situações que 

denunciam o desrespeito a esses direitos conquistados. Trata-se de um longo processo 

de exclusão que inclui desde a falta de oportunidade de acesso à escola por um número 

significativo de crianças, sobretudo aquelas oriundas das camadas mais pobres da 

população, associada a elevados índices de evasão e repetência até o que, atualmente se 

revela como um processo de “(...) permanência nas escolas por longos períodos de 

tempo de crianças e jovens que nunca chegam a se apropriar de fato dos conteúdos 

escolares.” (Meira, 2011, p. 91-92). Para essa parcela da população, que conseguiu 

ingressar na escola, mas não exerce o direito de se apropriar efetivamente dos 

conhecimentos elaborados historicamente, resta lidar com um constante movimento de 

rupturas e tentativas de re-aproximação com a mesma no intuito de fazer valer seus 

direitos. Nesse processo está presente o Conselho Tutelar, instância idealizada pelo 
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ECA que visa garantir os direitos das crianças e adolescentes no que tange ao processo 

de escolarização dos mesmos. 

Identificar e refletir acerca dos problemas enfrentados por crianças, jovens e 

seus familiares na relação que os mesmos mantêm com a escola tem sido uma atividade 

complexa para o estudante, profissional e/ou pesquisador que realiza seu trabalho na 

interface da Psicologia com a Educação. Este estudo, de natureza teórica, pretende 

problematizar a relação entre a produção e o encaminhamento das demandas escolares e 

o Conselho Tutelar, órgão criado originalmente para defender os direitos da infância e 

da juventude e que se coloca como destinatário de uma problemática de caráter 

educativo.  

O trabalho teve como ponto de partida a leitura e análise de um conjunto de 

documentos oficiais publicados no período de 1990 a 2013 que preconizam os direitos 

de crianças e adolescentes no que tange a educação escolar. Em seguida foi analisado 

outro conjunto de trabalhos originados da Psicologia escolar que, numa perspectiva 

crítica, marcam a trajetória de estudos e pesquisas ao longo dos últimos vinte e cinco 

anos que denunciam os modos de produção do fracasso escolar. Finalmente, neste 

processo procurou-se demonstrar como tem acontecido a relação entre Conselho Tutelar 

e demandas escolares colocando à Psicologia a tarefa de refletir sobre seu papel no 

enfrentamento dessas questões tendo em vista romper com o processo de produção da 

exclusão educacional. 

 

2. A Conquista de Direitos Sociais de Crianças e Adolescentes e alguns 

apontamentos sobre a Educação no Brasil 

 

De acordo com o relatório da UNICEF/2009
1
 Situação da Infância e da 

Adolescência Brasileira (Brasil, 2009a), no quesito escolarização, o país vem 

vivenciando, desde o final do século XX, um período de melhoria significativa em todos 

os indicadores que medem as oportunidades de acesso, permanência, aprendizagem e 

                                                             
1 Esses dados estão disponíveis em www.unicef.org.br 
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conclusão da Educação Básica. A análise da evolução do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) revela progressos que devem ser considerados: mais de 70% 

dos municípios brasileiros superaram ou atingiram as metas do IDEB referentes aos 

anos iniciais do Ensino Fundamental para 2007, acordadas com o Ministério da 

Educação, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

Ainda segundo o mesmo relatório, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2007, 

revela que 97,6% das crianças entre sete e quatorze anos estão na escola, o que 

representa cerca de 27 milhões de estudantes.  Além disso, grandes investimentos têm 

sido realizados desde a década de 90 com o objetivo de ampliar o acesso à educação e, 

como resultado, hoje o país está muito próximo da universalização do Ensino 

Fundamental, portanto na última década do século XX, a sociedade brasileira avançou 

no que diz respeito a assegurar, de forma legal, os direitos da criança à educação.  

No Brasil, a questão das políticas públicas em Educação – em destaque nos 

últimos vinte anos – é um processo que vai se fortalecendo a partir de um momento 

político nacional em que se intensificam os movimentos sociais pela redemocratização 

da sociedade brasileira. Data dessa época a Constituição Federal de 1988, um marco na 

afirmação dos direitos da criança no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/1990), a Declaração de Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca 

(1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), o Plano 

Nacional de Educação (Lei 10.127/2001), entre outros. Esse ordenamento legal trouxe 

ganhos significativos ao atendimento educacional oferecido à infância brasileira.  

A década de 1980 também fomentou discussões sobre a temática da infância e 

juventude que tiveram influência direta das normativas internacionais asseguradas na 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 (Brasil, 2009b). Como resultado de 

toda essa articulação foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 

em 1990, o qual estabeleceu o caminho para a intervenção popular nas políticas de 

assistência, traçando as diretrizes dos modelos de atendimento.  
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O Estatuto da Criança e do Adolescente referendou a criança como sujeito de 

direitos e sensibilizou a sociedade para os cuidados com a infância. Ao inscrever os 

direitos da população infanto-juvenil na agenda contemporânea dos Direitos Humanos, 

o ECA inaugurou um novo paradigma ético-político e jurídico na sociedade brasileira, 

estabeleceu direitos como o acesso a educação e os cuidados com a saúde desde o pré-

natal, além de regulamentar as situações nas quais pode ocorrer o trabalho dos 

adolescentes.  

A partir do ECA, foram geradas as Comissões Municipais e os Conselhos 

Tutelares. De alguma forma, estes têm sensibilizado a sociedade civil e os governos 

para o direito social de proteção à infância e, dentre eles, à educação. Ao lado da 

Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente outros documentos 

foram criados para assegurar o direito de acesso e permanência da criança num contexto 

escolar de qualidade. É o caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), da Política Nacional de Educação Infantil, dos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – RCNEIs (1998), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil e, mais recentemente, a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (2010). Em 04/04/2013 deu-se a 

aprovação da Lei 12.796 que altera a LDB quanto à idade de ingresso obrigatório da 

criança na Educação Infantil. No seu artigo 6º. a nova lei refere que: “É dever dos pais 

ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na Educação Básica a partir dos 4 

(quatro) anos de idade”, salientando que a obrigatoriedade da educação no Brasil se 

coloca, a partir de agora, dos quatro aos dezessete anos. 

Entretanto, se por um lado, a sociedade brasileira dispõe de um conjunto 

avançado de documentos que colocam a criança na condição de sujeito de direitos, isso 

por si só, não tem assegurado à mesma uma educação de qualidade que subsidie o seu 

pleno desenvolvimento.  

Ao contrário do que esses documentos preconizam e do que os relatórios 

oficiais sobre a situação educacional no país publicam, o panorama da aprendizagem e 

do desenvolvimento das crianças e adolescentes que freqüentam a escola pública 
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brasileira revela que há uma significativa parcela dos estudantes que, a despeito de 

permanecerem muitos anos no interior da escola, não tem conseguido se apropriar 

efetivamente dos conteúdos escolares. O mesmo pode ser dito de algumas crianças que, 

em idade bem precoce e tendo ingressado na escola há pouco tempo, já experienciaram 

a situação do não-aprender e do fracasso escolar. De acordo com Meira (2011, p.92): 

 

Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) do ano de 

2003, no que se refere ao domínio da Língua Portuguesa entre alunos da 4ª. 

Série (...). Do total de alunos avaliados, 18,7% apresentaram índice considerado 

muito crítico, 36,7%, nível crítico, 39,7% nível intermediário e 4,8% nível 

adequado. Isso significa que menos de 5% dos alunos estavam alfabetizados ao 

final da metade do ensino fundamental.  

 

A mesma autora refere que a Síntese de Indicadores Sociais de 2007 divulgada 

pelo IBGE/2008 mostra que “(...) do total de alunos de sete a 14 anos matriculados em 

escolas brasileiras, 27,5% estavam atrasados em relação à série recomendada e 7,4% 

foram denominados ‘iletrados escolarizados’. Em outras palavras, analfabetos (...)” 

(Meira, 2011, p.93).  

Assim, é razoável afirmar que os processos de produção da exclusão na 

educação brasileira continuam presentes no cotidiano escolar apesar dos avanços na 

conjuntura político-jurídica e das conquistas sociais que a sociedade brasileira obteve ao 

longo do último século. Dentre essas conquistas destaca-se a figura do Conselho Tutelar 

já referido como órgão representativo de defesa dos direitos conquistados pela 

população infanto-juvenil quando da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

3.O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar 
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No que tange às questões relativas à proteção social de crianças e adolescentes, 

a Constituição Federal de 1988 previu constitucionalmente seus direitos no artigo 227 

que define como: 

 

(...) dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (p.325) 

 

Até o final da década de 1980, a lei que definia diretrizes de cuidado e atenção 

à criança e ao adolescente no Brasil denominava-se Código de Menores. Datado de 

1979 este documento era aplicado àqueles que se encontravam em situação irregular, 

seja por violarem regras sociais, seja por não terem suas necessidades básicas atendidas.  

A denominação “menor” gerava um aviltamento das pessoas nessa faixa etária, 

refletindo um padrão hegemônico social do adulto, já que naquela época ainda não se 

reconhecia as crianças e adolescentes como cidadãos de direitos. O Código de Menores 

era utilizado como instrumento para disciplinar crianças e adolescentes por meio de 

medidas repressivas e de controle social, pois os mesmos poderiam representar um risco 

para a sociedade. 

A superação do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA – foi uma conquista baseada no compromisso assumido por 

diversos países, dentre eles o Brasil, junto à Convenção dos Direitos da Criança (1989), 

de fazer cumprir os direitos da infância e da adolescência previstos na Declaração dos 

Direitos da Criança de 1959. O ECA institui o princípio da proteção integral, rompe 

com a visão de menoridade e conduz à idéia da criança e do adolescente como cidadãos, 

com direitos e deveres, atribuindo-lhes prioridade junto às políticas públicas. Essa 

doutrina não faz discriminação entre crianças em situação irregular ou não, aplicando-se 
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a todas as crianças e adolescentes indistintamente. Além disso, o estatuto implanta 

outras formas de relação do Poder Público com a comunidade, destacando-se o canal de 

organização e de participação da sociedade civil denominado Conselho Tutelar.  

A partir da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, teve início 

um conjunto de estratégias e ações comprometidas com as exigências e obrigações 

propostas por essa nova legislação. Por meio desse estatuto definiu-se que todos os 

municípios da Federação deveriam assegurar a constituição de órgãos e equipamentos 

sociais destinados às crianças e adolescentes mediante propostas de criação de políticas 

públicas voltadas, especificamente, para o atendimento de suas necessidades. 

Alguns deles focalizam diretamente os cuidados com as crianças e 

adolescentes, outros se preocupam com a inserção dos mesmos no contexto familiar e 

social, outros ainda existem para oferecer abrigo temporário àqueles em situação de 

risco pessoal. Dentre eles está o Conselho Tutelar, criado a partir do Artigo 88 do ECA 

e definido como um órgão civil autônomo, que não integra o poder judiciário e está sob 

a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

tem por função controlar as políticas públicas municipais voltadas à criança e ao 

adolescente, zelando para que sejam cumpridos os princípios da Convenção dos 

Direitos da Criança de 1989 e do ECA.  

Com a finalidade de envolver a sociedade civil no papel de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da infância e da adolescência, o Conselho Tutelar é indicado 

pela comunidade para executar medidas constitucionais e legais na área da infância e 

adolescência (Sêda, 1997) e está vinculado às prefeituras municipais, sem, no entanto, 

subordinar-se a elas. São atribuições do Conselho Tutelar atender crianças e 

adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados por ação ou 

omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos responsáveis ou até 

mesmo em razão de sua própria conduta, inclui ainda o atendimento aos pais e/ou 

responsáveis e, junto ao Judiciário e ao Ministério Público, zela pela fiscalização das 

entidades municipais de atendimento à criança e ao adolescente.  



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
8 

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no capítulo IV, artigo 53, os 

direitos das crianças e dos adolescentes referentes à escolarização. São eles: o direito a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; de ser respeitado por 

seus educadores; de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; o direito de organização e participação em entidades estudantis e 

de acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência (ECA, 1990). Dessa 

forma, faz parte das atribuições dos Conselhos Tutelares fiscalizar o cumprimento de 

tais direitos e, no caso de violação dos mesmos, executar as medidas cabíveis.  

 

4. O Conselho Tutelar como destinatário das demandas escolares 

 

Estudos têm demonstrado que grande parte dos encaminhamentos ao Conselho 

Tutelar se dá por questões escolares (Souza; Teixeira & Silva, 2003; Sequeira; Monti & 

Braconnot, 2010; Fernandes & Aragão, 2011). Estes têm problematizado o vínculo 

entre escola e Conselho Tutelar, alegando que esta relação, por vezes, se restringe à 

procura, pela escola, de um respaldo legal em situações consideradas graves e que 

envolvam crianças e adolescentes, delegando ao Conselho Tutelar a tarefa de assumir 

uma posição de “autoridade vigilante”.  

De acordo com Fernandes e Aragão (2011), quando a escola encaminha um 

caso de indisciplina ao Conselho Tutelar, em grande parte das vezes as medidas 

tomadas se restringem a orientações de cunho moralista recomendando como os 

familiares devem agir. Estes autores (2011) entendem a ação do Conselho Tutelar junto 

à escola como uma ação paliativa, que busca solucionar casos urgentes e aliviar as 

tensões dentro da mesma. Além disso, mencionam que muitas demandas de conteúdo 

escolar são encaminhadas pelo Conselho para atendimento psicológico, por serem 

percebidas como da ordem do individual, do familiar, demonstrando, segundo os 

autores, um cotidiano psicologizado. Coimbra (1995 apud Fernandes e Aragão, 2011, 

p.227) argumenta que essa psicologização ocorreu, principalmente, a partir da década de 

1970 com a ascensão da psicologia e da psicanálise. Dessa forma, os Conselhos 
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Tutelares, as famílias e as escolas seriam herdeiras de uma prática comum àquela época. 

Os autores referem que:  

 

Como explicitado no estudo de Patto (1999), e também em nosso estudo, vimos 

uma experiência escolar avaliada sem que se considerem as singularidades do 

aluno extra muro escolar. Dentro do Conselho, há pessoas informadas por 

pseudoconhecimentos científicos que culpam os alunos pelo fracasso escolar. 

Essas práticas ainda têm sido disseminadas e apropriadas pelas famílias que 

utilizam o serviço do Conselho Tutelar (Fernandes & Aragão, 2011, p.227). 

 

Dessa forma, vale ressaltar que apesar dos avanços trazidos pelo ECA, a lógica 

culpabilizante do indivíduo ainda permeia o imaginário coletivo e se faz presente em 

muitas políticas públicas e equipamentos sociais destinados a atender crianças e 

adolescentes.  

Esse quadro de encaminhamentos coloca à Psicologia alguns desafios: o 

primeiro deles é o de refletir sobre a figura do Conselho Tutelar e sobre o modelo de 

atenção que o mesmo destina à demanda de origem escolar. Outro desafio diz respeito a 

encontrar um lugar nesse percurso de produção de encaminhamentos, que contribua 

para a desmistificação do que acontece no cotidiano escolar que produz demandas para 

a saúde, para a assistência social e para a própria psicologia. E, finalmente, localizar 

nesse contexto, uma possibilidade de interferir na maneira de o Conselho Tutelar 

compreender e atender às demandas escolares, contribuindo para a elucidação dos 

mecanismos internos e externos à escola que freqüentemente são desconsiderados 

quando se trata do não-aprender ou não-se-comportar.   

Para tanto, faz-se necessário voltarmos nossa atenção para as chamadas 

dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de comportamento relacionados à escola, 

os quais são denominados queixas escolares e estão entre os principais motivos de 

encaminhamento de crianças para atendimento especializado nos sistemas públicos de 

saúde e em outras instâncias como o próprio Conselho Tutelar.  



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
10 

Autores que desenvolvem seus trabalhos na interface com a psicologia e a 

educação (Collares & Moysés, 1996; Patto, 1999; Souza, 1996, 2002; Meira & Antunes, 

2003; Machado, 2004; Souza, 2007) destacam que o aumento expressivo do número de 

crianças encaminhadas para atendimento evidencia um processo cada vez mais 

freqüente na sociedade contemporânea, que desloca a origem e possíveis soluções de 

um problema coletivo, de ordem política, econômica e social, para o plano individual 

e/ou familiar. 

Desde o final da década de 1970 e início dos anos 80, as pesquisas na área da 

psicologia escolar (Patto, 1984, 1999) propõem uma análise e revisão crítica das 

relações entre psicologia e educação, buscando compreender os funcionamentos 

escolares produtores e/ou intensificadores das dificuldades de aprendizagem das 

crianças, desvelando, assim, os mecanismos ideológicos presentes no interior da escola 

que atribuem especialmente às crianças provenientes da rede pública de educação, a 

culpa pela não-aprendizagem, evasão e fracasso, apresentando a escola como vítima de 

uma clientela inadequada e despreparada. Outras pesquisas do final da década de 1990 

(Collares & Moysés, 1996, Moysés & Collares, 1997; Machado, 1996; Patto, 1997) 

denunciavam a presença dos testes e laudos psicológicos que, a partir dos 

encaminhamentos de escolares para diagnóstico, buscavam justificar cientificamente a 

desigualdade, a exclusão e a marginalidade social como expressão de deficiências 

biopsicológicas.  

Pesquisadores da área da psicologia escolar (Checchia & Souza, 2003; 

Machado, 1996, 2002, 2003, 2004; Souza, 1996, 2002, 2004; Souza, 2007) destacam, 

ainda, que os profissionais que recebem essas crianças, muitas vezes, desconhecem a 

complexa rede de relações imbricadas na constituição e manifestação da queixa escolar, 

deixando à margem determinações sociais e institucionais que influenciam na produção 

das dificuldades escolares, o que conduz a uma representação da queixa escolar como 

problema individual pertencente à criança encaminhada ou à sua família. 

Essa forma de compreender e atender as demandas escolares possibilita 

pensarmos nas dificuldades que ainda persistem em diversos setores de atuação 
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profissional que recebem essa parcela da população, tais como a saúde, a educação ou a 

assistência social evidenciando um modelo de atenção que, além de não ter um alcance 

efetivo na solução dos problemas enfrentados pelas crianças e adolescentes no contexto 

escolar, ainda os coloca na condição de um grupo social marcado pelo desrespeito a um 

conjunto de direitos sociais que foram conquistados num longo e difícil processo de 

organização da sociedade civil.  

Redirecionando nosso olhar para o Conselho Tutelar como destinatário dessa 

demanda, é possível verificar com base em estudos recentes que a escola tem se dirigido 

a esse órgão em busca de respostas e soluções para problemas que poderiam ser 

resolvidos internamente. Souza, Teixeira e Silva (2003) referem que em relação às 

modalidades de queixas levadas ao Conselho Tutelar, 31,7% apontam a disciplina, 30% 

o aproveitamento e 21,7% a ausência escolar, ou seja, segundo os autores a relação da 

escola com o Conselho é marcada por questões “periféricas”, por problemas com os 

quais a mesma não consegue lidar e solicita encaminhamentos e providências, uma 

relação que se restringe à simples comunicação formal de episódios protagonizados por 

crianças e adolescentes.  

Ainda no que tange à análise das relações entre escola e Conselho Tutelar, 

Fernandes e Aragão (2011) discutem que a escola ainda demonstra desconhecimento 

acerca do trabalho desse órgão e que as ações dos conselheiros diante dos 

encaminhamentos escolares, por vezes, denotam uma conduta profissional individual 

tomando as decisões sobre cada caso independentemente do coletivo. As autoras (2011) 

referem ainda que, dentro da amostra analisada, todas as crianças chegaram ao 

atendimento psicológico porque seus problemas eram interpretados como de ordem 

puramente psicológica, individual e/ou familiar, o que reforça o entendimento de que as 

queixas escolares que chegam ao Conselho Tutelar são tratadas de forma singular e 

restritas à área da saúde, predominantemente a psicologia, dado que segundo o estudo 

afirma um cotidiano esvaziado politicamente, tornando invisíveis formas de dominação 

e exploração em que conflitos e demandas são transformados em patologias. Santana, 

Paz e Barbosa (2008) reiteram um distanciamento entre Conselho Tutelar e escola, 
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afirmando que não tem havido um esforço conjunto em promover medidas que 

viabilizem uma comunicação mais efetiva entre ambos. 

Esses estudos analisados (Souza; Teixeira & Silva, 2003; Santana; Paz; 

Barbosa e Freitas, 2008; Fernandes & Aragão, 2011) trazem em comum o fato de o 

Conselho Tutelar ainda ser visto como um órgão disciplinar, associado à vigilância e 

punição. Além disso, o Conselho Tutelar também carece de um contato sistemático com 

as escolas, falta clareza com relação à sua atuação em questões educacionais e diretrizes 

de ação quanto ao atendimento à queixa escolar que ultrapasse o mero encaminhamento 

para profissionais de outras áreas.   

No bojo dessas análises cabe dizer que, na relação com as demandas escolares, 

aquilo para o qual o Conselho Tutelar foi constituído, ou seja, garantir os direitos de 

crianças e adolescentes à educação, ainda se encontra distante de uma aplicação efetiva. 

Se o Conselho Tutelar deve atuar nos casos de violação de direitos fundamentais, ainda 

não se faz presente nas queixas a violação de direitos principais como a qualidade do 

ensino e a permanência dos alunos nas escolas públicas, assim como os casos de 

sucessivas experiências de insucesso, fracasso e abandono escolar vividas por um 

número significativo de estudantes. 

As queixas que chegam aos conselheiros referem-se, tão somente, a casos 

individualizados considerados, pela escola, como problemáticos e difíceis de lidar, que 

escapam ao seu controle e desafiam formas instituídas de permanência em seu interior. 

Pouco se discute acerca da eficácia das políticas públicas dirigidas à rede pública de 

educação que tem afetado diretamente as camadas mais empobrecidas da população, 

usuária de uma escola precarizada e refém de um ensino de má qualidade. A eficácia 

dessa educação e a dinâmica institucional que conforma a produção das queixas 

escolares e encaminhamentos nem chegam a ser questionados porque sucumbem a uma 

análise superficial da situação das crianças e famílias consideradas em situação de 

vulnerabilidade social.  

Pensar a relação entre escola e Conselho Tutelar de forma a viabilizar uma 

parceria na garantia dos direitos da população infanto-juvenil à educação requer 
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questionar, dentre outros aspectos, o papel das políticas públicas educacionais
2
 que vem 

se constituindo ao longo do tempo em ferramentas mantenedoras do processo de 

produção da exclusão educacional no que concerne à qualidade do ensino.  

Entendemos que o fato de a escola aparecer como protagonista dos 

encaminhamentos ao Conselho Tutelar, aliado a uma atuação ainda incipiente por parte 

do mesmo, dado que denota a fragilidade da relação entre ambos, pode ser indicativo de 

uma possibilidade de inserção da Psicologia nesse contexto como forma de ofertar um 

conhecimento teórico-prático que contribua para a aproximação entre crianças, 

adolescentes e o conhecimento escolar garantindo, efetivamente, seu direito à 

aprendizagem e ao desenvolvimento. 

 

5. Para Finalizar... 

 

É possível pensar o lugar da Psicologia na atenção aos direitos de crianças e 

adolescentes à educação numa ação conjunta com o Conselho Tutelar?  

Em primeiro lugar é preciso ponderar que, no contexto dos equipamentos 

sociais que destinam atenção às crianças e adolescentes, devem-se considerar algumas 

contribuições que a Psicologia poderia oferecer de forma a promover a saúde dessa 

parcela da população. No caso do Conselho Tutelar, Sequeira, Monti e Braconnot 

(2010, p.865) referem que “a oferta de um espaço de acolhimento e escuta do 

sofrimento da comunidade pode fazer desta instituição, de fato, uma instituição de 

proteção social”. Contudo, entendemos como necessário advertir para o risco de não 

transformar esse momento de escuta em trabalho clínico individual desvinculando as 

demandas escolares das situações e relações institucionais que dão origem ao 

encaminhamento. A Psicologia construiu ao longo dos últimos vinte e cinco anos um 

referencial teórico que lhe permite uma análise crítica acerca da produção de demandas 

advindas da Educação, evidenciando um conjunto de elaborações que demonstram a 

                                                             
2 Para uma análise crítica acerca das políticas públicas educacionais, ver Asbahr, Viégas & Angelucci, 

2006. 
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necessidade de superação do modelo clínico de atuação em direção a um modelo 

institucional. No que tange a esse pressuposto o Conselho Regional de Psicologia do 

Estado de São Paulo – CRP/SP – incorporando uma série de contribuições realizadas 

por profissionais nos últimos anos publicou uma nota técnica (2010)
3
 reiterando que 

“(... ) a atuação do psicólogo em contextos escolares e educacionais deve ser pautada 

em uma dimensão institucional”. Sendo assim, a parceria entre Psicologia e Conselho 

Tutelar, com respeito às demandas escolares, encontra nessa interface a possibilidade de 

prover essa relação com instrumentos teórico-metodológicos e práticos que permitam 

identificar e refletir sobre a problemática que dá origem aos encaminhamentos e propor 

modelos de ações que congregue escolas e Conselhos Tutelares, reafirmando a 

necessidade de uma parceria entre as duas instâncias. 

Outra possibilidade que se vislumbra com a parceria Psicologia-Conselhos 

Tutelares diz respeito aos encaminhamentos sugeridos pelo Conselho Tutelar aos 

serviços da comunidade. Ocupando o lugar de mediadora entre a escola, as famílias e os 

encaminhamentos, o serviço de Psicologia poderia estabelecer critérios de 

acompanhamento, verificando se a atenção acontece, como ocorre e os resultados 

obtidos. Neste processo entende-se que a presença do psicólogo pode servir como 

disparadora de novos modos de pensar e fazer a relação das crianças e jovens com as 

políticas públicas, já instituídas, levando-os a problematizar a condição de 

vulnerabilidade a que estão submetidos com o intuito de superá-la.  

O que se propõe é a possibilidade de inserção da Psicologia na atenção que o 

Conselho Tutelar dispensa às demandas escolares e que chegam a esse equipamento de 

forma cada vez mais freqüente. O investimento nessa parceria também requer um 

trabalho intelectual crítico que assegure rupturas epistemológicas com antigos 

paradigmas, os quais ainda permanecem simplificando e individualizando as demandas 

produzidas no interior da escola, e uma prática profissional que contribua para a 

                                                             
3 Consultar www.imprensaoficial.com.br – Conselho Regional de Psicologia do estado de São Paulo. 
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superação do processo de exclusão educacional que ainda coloca crianças e 

adolescentes numa condição de alienação em relação aos direitos conquistados. 
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1. Introdução 

 

Este texto apresenta o resultado de um esforço intelectual e acadêmico no 

sentido de efetivar uma proposta que articulasse ensino, pesquisa e extensão, 

reconhecendo a interligação essencial entre essas atividades, na medida em que 

possibilitam uma reflexão rigorosa e apresentação de alternativas para as demandas ou 

problemas da comunidade acadêmica e escolar. Articula-se na interface dos campos 

teóricos da Psicologia e da Educação por seu propósito de favorecer o uso com 

propriedade, pelos futuros pedagogos, dos instrumentos necessários a construção dos 

conhecimentos pedagógicos e científicos pertinentes à atividade docente. 

A proposta desta pesquisa surgiu do exercício de pensar a dinâmica dada à 

disciplina regular do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras de 

Araraquara/Unesp oferecida em 2012, no sétimo semestre do curso, sob a 

responsabilidade do Departamento de Psicologia da Educação. A referida disciplina 

intitula-se Ações Pedagógicas Integradas, possui uma carga horária de 90 horas e uma 

natureza teórico-prática. A disciplina tem como objetivo, através do contato com o 

contexto das creches e pré-escolas, ampliar os conhecimentos já adquiridos pelos 

futuros pedagogos nas disciplinas de fundamentos, didática e metodologias, permitindo-

lhes caracterizar diversos elementos intra-escolares, que vão desde a estrutura e 

mailto:nadiasantosalves@gmail.com
mailto:thaisinha.85@hotmail.com
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funcionamento das instituições, até uma caracterização mais específica que diz respeito 

aos aspectos do desenvolvimento intelectual das crianças ali atendidas, com vistas à 

proposição e execução de ações pedagógicas que se mostrem necessária pela análise dos 

dados obtidos a partir das observações realizadas pelos alunos do curso de Pedagogia. 

Nesta última proposição está o foco principal da pesquisa realizada e da 

dinâmica motriz da atividade de ensino. A disciplina de API
1
 se apresenta articulada ao 

conhecimento da Psicologia que, como as demais disciplinas constantes no currículo do 

curso de Pedagogia, visam o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação em Pedagogia (CNE/ CP nº 01/ 2006) que 

estabelece em seus diversos artigos e parágrafos, a prática pedagógica como eixo de 

formação docente e por essa razão um componente curricular privilegiado a ser 

consolidado pela articulação entre a teoria e prática. 

 Sob a perspectiva das DCNs
2
 (Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006, 2006), 

evidenciamos que a centralidade na formação do Pedagogo está em favorecer sua 

compreensão da escola como organização complexa que promove a educação e 

cidadania dos indivíduos. Este princípio é correspondente ao objetivo previsto na 

ementa da disciplina de API, que busca favorecer por parte dos futuros pedagogos, o 

reconhecimento e mapeamento das instituições de educação, bem como as demandas e 

necessidades formativas das crianças e sujeitos da escola. Noutro parágrafo das DCNs 

(2006), estabelece-se que é central na formação, a pesquisa, a análise e a aplicação dos 

resultados de investigações de interesse da área educacional. Este parágrafo é 

complementar ao parágrafo XIV, do artigo 5º que nos diz (Resolução nº 1, de 15 de 

maio de 2006, 2006):  

 

Realizar pesquisas que propiciem conhecimentos, entre outros: sobre os alunos e 

alunas e a realidade sócio-cultural em que estes desenvolvem suas experiências 

                                                
1 Doravante usaremos a sigla API para referir-nos à disciplina objeto deste projeto que se intitula: Ações 

Pedagógicas Integradas. 
2 Doravante a sigla DCNs para referir-nos à Resolução do Conselho Nacional de Educação, nº 01 de 15 

de maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, na modalidade Licenciatura.   
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não-escolares; sobre os processos de ensinar e aprender, em diferentes meios 

ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização do 

trabalho educativo e práticas pedagógicas (pp. 02-03) 

 

Obter conhecimento sobre os alunos das escolas, implica em reconhecê-los como 

sujeitos afetados por diversos condicionantes que vão desde os ligados às questões 

macro-estruturais, em sua maioria de natureza extra-escolar, e mais especificamente 

aqueles que corroboram para o seu pleno desenvolvimento intelectual, buscando neste 

âmbito em específico, identificar o que as diversas ações e práticas educativas 

acrescentam ao desenvolvimento das crianças atendidas nas instituições de Educação 

Infantil.  

Por outro lado, fomos movidos, ao investigar os componentes cognitivos, por uma 

preocupação eminentemente pedagógica de assegurar, às crianças da pré-escola, por 

meio da proposição de atividades intencionais e refletidas pelos dados da pesquisa, a 

aquisição de novas capacidades cognitivas na área da linguagem e consequentemente, a 

aquisição de novos conhecimentos. Portanto, a intenção não era criar um parâmetro para 

dizer o que as crianças ainda não fazem ou o que devem fazer.  O desenvolvimento 

psíquico das crianças acontece no processo de educação e ensino realizado pelos 

adultos, que organizam a vida da criança, criando condições determinadas para seu 

desenvolvimento e lhe transmitindo a experiência social acumulada pela humanidade no 

período precedente de sua história. Os adultos são os portadores desta experiência 

social. Segundo Elkonin (1969), através dos adultos a criança assimila um amplo 

círculo de conhecimentos adquiridos pelas gerações precedentes, aprende as habilidades 

elaboradas socialmente e as formas de conduta que se têm criado na sociedade. À 

medida que assimilam a experiência social se formam nas crianças distintas 

capacidades. 

Assim, os objetivos da pesquisa resumiam-se em desenvolver com os alunos de 

Pedagogia, instrumentos de observação que se mostrassem eficientes para a coleta dos 

dados pretendidos, refletir sobre o trabalho educativo escolar como o meio mais 
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importante de adaptação e desenvolvimento das principais estruturas cognitivas das 

crianças e ainda compreender criticamente as contribuições e limites que as áreas de 

conhecimento, mais especificamente a Psicologia, dão aos processos educativos. 

A pesquisa respaldou-se integralmente nas contribuições dos autores da teoria 

Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica. A perspectiva materialista dialética 

que as sintetiza, proporciona, especialmente no campo da Psicologia da Educação, a 

possibilidade de leitura critica dos futuros pedagogos quanto aos limites e contribuições 

da Psicologia à Educação e ao mesmo tempo, permite-os identificar a educação escolar 

como um fenômeno que precisa ser compreendido em sua materialidade.  

Esta perspectiva dialética anuncia a criança, sujeito da escola, como um ser 

histórico e situado que precisa apropriar-se da cultura produzida historicamente. 

Todavia, para que essa apropriação ocorra, não basta o contato direto com as 

objetivações humana. O ser humano só estará inserido na história, através da educação. 

No âmbito escolar o professor transmite o conhecimento elaborado e sistematizado para 

as gerações mais novas, ou seja, as crianças. Na seção seguinte descrevemos os passos 

metodológicos percorridos, apresentamos os dados e as análises pertinentes. 

 

2. As mediações como instrumento de passagem de conceitos cotidianos aos 

não- cotidianos. 

  

Para fins metodológicos, elaboramos o instrumento de coleta e observação de 

dados, a respeito do domínio de palavras novas pelas crianças. Foram realizadas as 

sondagens da relação entre o uso de conceitos cotidianos e não-cotidianos com 104 

crianças de 05 anos de idade, atendidas em três Centros de Recreação e Educação do 

município de Araraquara/SP.    

Produzimos um protocolo de anotações e registro dos dados, bem como cartazes 

com imagens ilustrativas de uma bola, um leão, um carro e uma árvore que serviram 

como mediação para as respostas que as crianças dariam às solicitações dos 

pesquisadores. Operacionalmente a metodologia utilizada consistia em pedir às 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

5 

 

 

crianças, que dissessem o que viam nos cartazes e em seguida eram feita três perguntas. 

A primeira relacionava-se a uma propriedade explícita no objeto desenhado, a segunda 

tratava de um estado do objeto e a terceira, de uma propriedade abstrata. A título de 

exemplo, diante da figura da árvore perguntavámos: Pergunta 01: Ela é amarela? 

(propriedade explicita no objeto); Pergunta 02: Ela está quebrada?(estado do objeto); 

Pergunta 03: Ela é frutífera? (propriedade abstrata).  Para as duas primeiras perguntas a 

criança só respondiam, sim ou não. Na terceira pergunta, diante da resposta positiva das 

crianças pedíamos a elas que justificassem. Anotávamos as justificativas, pois elas 

evidenciavam o uso consciente ou não daquele conceito, traduzindo assim as 

possibilidades de as crianças generalizarem um conceito não-cotidiano a partir de um 

conceito cotidiano, desde que mediado pelos objetos simbólicos (cartazes), criados para 

esta finalidade mediática. 

Predominantemente, as crianças não respondiam conscientemente à terceira 

pergunta, embora respondessem positivamente a ela. A incapacidade em dar uma 

definição consciente aos conceitos de: frutífera, circular, selvagem e veloz, nos faz 

concluir que estes lhes apareceram pela primeira, apoiados na mediação feita pelos 

cartazes (objetos metodológicos) e em seus possíveis conceitos cotidianos de: fruta, 

círculo, selva e velocidade.  O objetivo da sondagem era verificar a compreensão de 

conceitos novos pelas crianças à partir dos que elas já dominam, pela via das mediações 

realizadas pelas ações pedagógicas. A ordem dos cartazes apresentados era: árvore, 

bola, carro e o leão. Em respostas às perguntas sobre a árvore, de um total de 104 

crianças, 77 responderam sim à pergunta três. Nas demais figuras os números são 

respectivamente: 71, 60 e 79. Como se pode ver, os dados indicam que a maioria das 

crianças conseguia identificar a propriedade abstrata do objeto. Sendo assim nos parece 

que o desenvolvimento dos conceitos não-cotidianos é uma questão de ensino e 

aprendizagem. 

Esta conclusão evidencia uma vez mais um dos princípios da matriz Histórico-

Cultural que concebe as contribuições psicológicas à educação pelo princípio dialético 

de que as propriedades típicas das funções intelectuais psicológicas superiores, possuem 
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origem no social e que a cultura vai se integrando à natureza de cada indivíduo. É por 

essa razão que a teoria educacional de Vygostsky é uma teoria de transmissão cultural, 

tanto quanto do desenvolvimento.  

De acordo com Vigotski (2004), o desenvolvimento dos conceitos não-

cotidianos torna-se possível à criança depois que esta  atingiu um certo nível de 

desenvolvimento nos conceitos espontâneos, ou seja, conceitos situados na zona de 

desenvolvimento atual, revelando seu domínio autônomo por parte das crianças. Por sua 

vez, os processos educativos escolares devem acrescentar-lhes as operações e formas 

que surgem somente sob a orientação do professor. Trata-se, segundo Vigotski (2004) 

de um pensamento há muito conhecido e estabelecido pela pedagogia, “o 

desenvolvimento mental da criança não se caracteriza só por aquilo que ela conhece, 

mas também pelo que ela pode aprender” (p.537). E o procedimento de formação dos 

conceitos, é primordial para o controle dos processos psicológicos, durante o uso prático 

do signo.  

 Os conceitos não-cotidianos possuem uma pré-história explicitada pelos 

conceitos cotidianos que se desenvolvem muito antes da entrada da criança na escola. 

Entretanto, esta entrada significa um novo caminho na construção dos conceitos e 

consequente desenvolvimento do pensamento. Na pré-escola, a criança terá a 

possibilidade de assimilar conceitos com os quais normalmente já opera, porém quando 

questionada sobre estes, ela terá dificuldades em explicitá-los em sua totalidade ou 

âmbito mais geral. Este descompasso é o principal aspecto que diferencia as linhas de 

desenvolvimento dos conceitos cotidianos e não-cotidianos. 

 Para Vigotski (2004) os conceitos cotidianos produzem-se pelo contato imediato 

das crianças com objetos, fenômenos ou relações que, embora lhes sejam explicitados 

pelos adultos são reais e por essa razão, ao longo de seu desenvolvimento as crianças 

tornam-se capazes de dar-lhes alguma definição, de “discriminar de certo modo as 

relações lógicas que se estabelecem entre eles”. (p. 527).  A aquisição desses conceitos 

lhes assegura a comunicação com seus pares, o domínio de forma autônoma de algumas 
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ações com base no sentido que está atribuído a elas pelas crianças e principalmente, 

condiciona seu processo de apropriação das relações e objetos sociais.  

Entretanto revela-se contraditoriamente a essa constatação, o fato de que o 

domínio e as relações causais que as crianças têm sobre esses conceitos são 

inconscientes, ou seja, o fato dos conceitos cotidianos originarem-se da experiência 

imediata da criança permite-lhe elaborar o esquema referente ao conceito e aplicá-lo 

sem precisar entendê-lo. Vigotski (2004) nos explica que a criança chega muito tarde à 

conscientização verbal de um conceito cotidiano e por isso, embora apresente bastante 

desenvoltura para relacionar-se e operar involuntariamente com este cotidianamente, 

apresentará dificuldade em relacionar-se com seu significado puro, visto que o 

desenvolvimento deste significado tende a ser mais fraco onde por trás está a 

experiência da criança. Neste sentido, embora os conceitos não-cotidianos estejam de 

certa forma, vinculados aos cotidianos, o desenvolvimento daqueles se dá no momento 

em que a criança compreende uma definição geral do conceito que está sendo ensinado, 

permitindo-lhe estabelecer relações lógicas com um, Vigotski (2004) “determinado 

círculo de conhecimentos, que são comparados a outro círculo já conhecido, e se fazem 

diferentes formulações desse conhecimento” (p. 526). 

Após a sistematização dos dados obtidos com as sondagens realizamos a etapa 

também prevista na disciplina de API que é a proposição de atividades a serem 

desenvolvidas com as crianças/sujeitos, tomando como eixo para a proposição dessas 

atividades, os conceitos investigados com o intuito de demonstrar que a partir de ações 

pedagógicas intencionais e planejadas, o nível de desenvolvimento já alcançado de um 

dado componente cognitivo pode ser alterado. Isso corresponde à finalidade das práticas 

educativas escolares que se propõem a realizar nas crianças, sua condição de 

humanidade. 

Compreendemos que a formação de conceitos e predomínio dos conceitos não 

cotidianos sob os conceitos cotidianos são etapas a serem desenvolvidas na criança e 

sua aquisição pelas crianças inseridas na pré-escola, se dá pela atividade intencional e 

sistematizada própria das ações previstas pela educação escolar. 
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3. A educação escolar e o desenvolvimento psicológico na criança 

 

O segundo objetivo previsto pela pesquisa era demonstrar como o trabalho 

educativo escolar, auxilia no processo de adaptação e desenvolvimento das funções 

psíquicas na criança, e reforçar que a educação escolar é colocada no âmbito de um 

processo excepcional de transmissão dos conhecimentos que lhe possibilita a 

apropriação do conhecimento historicamente sistematizado.   

Segundo Saviani (2012) o objetivo da educação diz respeito, de um lado, “à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 

espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, 

à descoberta das formas mais adequadas para atingir esses objetivos” (p. 13). 

Das diversas implicações decorrentes da afirmação acima, destacamos o ofício 

da escola, entendendo que este implica numa cuidadosa escolha dos conteúdos a serem 

transmitidos. Esses conteúdos têm que comtemplar o saber sistematizado e não o saber 

espontâneo, a cultura erudita e não a popular. Desse modo, Saviani (2012) denomina o 

“clássico” como critério para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico.  

A função da educação escolar, mesmo a educação pré-escolar, é trabalhar na 

direção de promover a socialização dos conhecimentos universais. Essa que pode 

parecer uma premissa teórica básica, na verdade vem sendo negligenciada, na medida 

em que não há uma compreensão hegemônica que funda uma negatividade desta tarefa 

como fundamental da escola. O ensino informal está opondo-se ao ensino formal, 

produzindo assim um esvaziamento do conteúdo escolar e relativizando sua aquisição 

como finalidade educativa.   

Este movimento já denunciado por autores diversos, entre eles, (Arce, 2004), 

(Arce & Martins, 2007), (Duarte, 2004), Moraes (2003), é extensivo à educação pré-

escolar onde predominam teses contemporâneas, sejam do campo psicológico, seja da 

recente matriz da Sociologia da Infância (Sirota, 2001) que apontam para uma 

especificidade da infância e das práticas pedagógicas. O objetivo primeiro da educação 
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pré-escolar não é portanto, o ensino de conceitos, mas os processos de constituição da 

criança, a imaginação, o brinquedo, a criatividade, o afeto, etc, considerando-a para 

isso, portadora de uma cultura que lhe é própria, sujeito e ator desses mesmos 

processos. Destacamos que o desenvolvimento desses processos, são também 

considerados por nós, uma tarefa relevante a ser viabilizada pela educação pré-escolar, 

sem opô-la entretanto, à transmissão de conhecimentos que, em nada se apresenta como 

contraditória ao desenvolvimento daqueles processos. 

Na pré-escola a criança não aprende aquilo que sabe fazer sozinha (zona de 

desenvolvimento atual), mas aquilo que ainda não sabe e que se torna disponível em 

colaboração com o professor e sob sua orientação (zona de desenvolvimento imediato). 

Trabalhar nas zonas de desenvolvimentos é uma das ideias mais difundidas por Vigotski 

em suas pesquisas. Para, ele o nível de desenvolvimento atual, é identificado pelas 

tarefas e ações que as crianças fazer por si só. Martins (2011) esclarece que [..] “quando 

a criança realiza uma ação e demonstra a assimilação de uma operação ou conceito, o 

desenvolvimento destes não está finalizado, mas apenas começando” (p. 224). 

Na zona de desenvolvimento imediato Vigotski explica que os processos 

psíquicos da criança ainda não estão estabelecidos, ou seja, como os processos internos 

não estão assegurados é a hora da atuação do ensino. De acordo com Martins (2011): 

 

Por isso, a proposição de Vigotski segundo a qual o bom ensino se adianta ao 

desenvolvimento para poder promovê-lo não significa “ensinar” à criança aquilo 

que ela ainda não é capaz de aprender, mas inserir o ato de ensino nas relações 

mútuas entre as possibilidades e limites que se põem de manifesto no 

desempenho da criança, limites que, uma vez superados, avançam sob a forma 

de novas possibilidades (p. 224). 

 

Os conceitos cotidianos correspondem ao repertório encontrado na zona de 

desenvolvimento atual e os não-cotidianos fundam-se como repertório da zona de 

desenvolvimento imediato, compreendendo conceitos cujas relações de abstração e 
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generalização por eles exigidas somente se realizam através da mediação de outras 

pessoas.   

Conceitos que implicam em intervenções e mediações dos professores são 

aqueles divergentes, até certo modo, das possibilidades das crianças de compreendê-los 

de forma independente. Neste caso, o professor considera o caminho já percorrido pela 

criança (conceitos cotidianos e nível de desenvolvimento atual) tomando-o como ponto 

de partida para operar em uma zona de desenvolvimento imediata, onde as 

possibilidades de aprendizagem não estão completamente amadurecidas.  

Portanto, para que haja um ensino competente que de conta do ensino e 

aprendizagem nas áreas da zona de desenvolvimento real e na zona de desenvolvimento 

iminente, é preciso que o professor instrumentalize o saber sistematizado, que elabore 

atividades educativas com mediações eficientes, para assim alcançar desenvolvimento 

na criança. A educação escolar tem como objetivo o desenvolvimento multilateral, ou 

seja, para que haja o domínio dos processos funcionais da criança, a escola tem que 

trabalhar sobre a zona de desenvolvimento iminente, fazer surgir o novo, que só será 

concretizado com a mediação do adulto, na escola especificamente, o professor. 

Nossas conclusões, amparadas tanto nos dados empíricos aqui apresentados, 

bem como nas sistemáticas observações realizadas pelas atividades de extensão, 

indicam práticas educativas que pouco ou quase nada têm acrescentado às crianças, 

impedindo-as de avançarem em seu processo de desenvolvimento psicológico e cultural. 

No desenvolvimento de novos conceitos e palavras, fica a evidencia de que isso se torna 

possível pelas mediações simbólicas e verbais realizadas pelas professoras, porém a 

falta de sistematização das experiências cotidianas com as não-cotidianas, faz com que 

as crianças passem pela pré-escola operando com conceitos espontâneos e saia da 

mesmo, operando intelectualmente no senso comum, a partir de conceitos espontâneos, 

ou como nos diz Martins (2011), “operando nos limites do pensamento empírico.” (p. 

240). Tendo isso em vista, queremos reafirmar que a escola, desde os primeiros anos, 

permita que as crianças alcancem o mais elevado nível de conhecimento. 
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Por fim, a pesquisa e também este texto tinha como objetivo revelar os limites da 

contribuição da Psicologia à Educação. Nesta pesquisa, tomamos um aspecto do 

desenvolvimento, a apropriação de novos conceitos como objeto, também com a 

finalidade de demonstrar que, se por um lado, a psicologia e todo seu arcabouço teórico 

e metodológico, nesse caso, especificamente, a teoria Histórico-Cultural tem algo a 

dizer sobre os processos de desenvolvimento em geral e a aprendizagem, por outro, é no 

campo da educação que essas contribuições se convertem em instrumentos pedagógicos, 

respeitando é claro, a diferença da natureza dos processos estudados pela Psicologia e as 

práticas pedagógicas. Em outras palavras, é preciso reconhecer que os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem descritos pelas teorias psicológicas figuram como 

pressupostos relevantes ao trabalho educativo, mas não exclusivamente, sob pena de 

perdermos de vista que a criança escolar não é somente um aglomerado de funções 

psíquicas, não é uma idealização, é antes de tudo um ser cujo desenvolvimento é 

condicionado pela qualidade das apropriações que realiza.  

É, portanto, no universo da relação entre o desenvolvimento humano e os 

objetivos da educação escolar que situamos esta pesquisa. Isso implica reconhecer que 

se o desenvolvimento humano consiste na construção de uma série de estruturas que 

determinam a amplitude e natureza das relações dos indivíduos com seu meio sócio-

cultural, então um dos objetivos da educação escolar deve ser o favorecimento daquele 

(Coll & Martí, 1996). Porém, cientes de que todo tipo de educação é essencialmente 

uma prática social, ficamos obrigados a reconhecer que sua função primordial é a 

transmissão dos saberes historicamente construídos e culturalmente organizados, 

despertados, predominantemente, pela aprendizagem escolar. 

Entendemos que o primeiro passo para que se estabeleçam os limites e 

possibilidades da relação entre a Psicologia da Educação e as práticas educativas 

escolares, é relacioná-la com uma reflexão sobre a natureza e função da educação 

escolar na sociedade. Tal função consolida-se em um projeto pedagógico e proposta 

curricular que comportam sempre um projeto sócio-cultural e uma visão do tipo de 

sociedade que se pretende promover com a escola. Neste sentido, a educação designa o 
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conjunto de atividades que garantirão às novas gerações a apropriação da experiência 

social historicamente acumulada e culturalmente organizada. 
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1. Introdução 

 

 A história da educação no Brasil é marcada por inconstâncias nas políticas 

públicas e grandes desigualdades educacionais, mas ao longo dos séculos, sob uma 

perspectiva histórica é possível perceber que ocorreram diversas mudanças nas políticas 

educacionais Brasileiras que contribuíram para a melhoria da educação nacional. 

Nesse percurso, o primeiro contato do povo brasileiro com a educação escolar 

ocorreu através do ensino oferecido pelos padres jesuítas, caracterizado por ensinar a 

cultura geral e a ideologia católica aos homens (apenas aos homens índios e brancos), 

apresentando conhecimentos descontextualizados da realidade da colônia,sem 

preocupar-se com a formação para o trabalho. O ensino oferecido pelos Jesuítas foi 

substituído pelas políticas pombalinas (referente às reformas de Marquês de Pombal) 

que foram mais prejudiciais que benéficas à educação. A chegada da família real 

Portuguesa ao Brasil foi acompanhada pela política educacional Joanina, cujo objetivo 

do ensino era a preparação dos indivíduos para a defesa militar da até então colônia e a 

formação de pessoas capacitadas para a constituição de uma burocracia estatal. 

 O Período Imperial trouxe avanços significativos da perspectiva legal para a 

educação, pois a Constituição de 1824 estabelecia que a educação primária deveria ser 

gratuita para todos os cidadãos, contemplando enfim as mulheres e negros. Os avanços 

legais continuaram e em 1827 foi promulgada a primeira lei que tratava da educação. 

mailto:marlizibetti@yahoo.com.br
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 Os anos da República brasileira (1889-1963) foram marcados por grandes 

mudanças nas formas de governo, o que deu origem a muitas alterações no campo da 

educação. Dentre as mudanças, recebem destaque a descentralização, estabelecida pela 

Constituição de 1891; a formação de mão-de-obra especializada para o trabalho 

(aproximadamente em 1930);a omissão do Estado em expandir o ensino público e 

garantir sua gratuidade, gerando um retrocesso no Período do Estado Novo (1937-

1945), e uma das características do “sistema educacional” dessa época que 

(infelizmente) existe até hoje é a descontinuidade das políticas educacionais, 

denominada por Saviani (2008, p. 11) de movimento pendular ou metáfora do zigue-

zague. “A metáfora do ziguezague indica o sentido tortuoso, sinuoso das variações e 

alterações sucessivas observadas nas reformas; o movimento pendular mostra o vai-e-

vem de dois temas que se alternam sequencialmente nas medidas reformadoras da 

estrutura educacional.” 

Por fim, em 1946 uma nova Constituição é promulgada e nela é reafirmada a 

idéia de que a educação é um direito de todos.  

 No Período Militar (1964-1985) diversos educadores foram perseguidos e o 

ensino da época era caracterizado pela ênfase na técnica e no método, colocando os 

professores, alunos e a relação entre eles em função dos métodos de ensino 

(tecnocracia). Encerrado o Período Militar, em 1988 foi promulgada uma nova 

Constituição e em 1996 uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, 1996). 

Observar a educação de uma perspectiva histórica é importante, pois nos ajuda a 

compreender os avanços alcançados nessa área, mas sabe-se (e este estudo evidencia) 

que a educação brasileira ainda está aquém do estabelecido na Constituição. Nesse 

sentido, os artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal (1988) afirmam que a 

educação é um direito de todos, será obrigatória (inicialmente o ensino fundamental) e 

deve ser oferecida com base em um padrão de qualidade, conforme descrito abaixo: 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] 

VII- Garantia de um padrão de qualidade. 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. [...] 

(Constituição, 1988, grifos nossos.) 

 

 Atualmente, o Brasil é um país dito democrático que não conseguiu 

democratizar o acesso da população a um ensino de qualidade. Hoje, quase 30 anos após 

o texto promulgado em cinco de outubro de 1988, o país ainda encara a triste realidade 

das desigualdades educacionais, fato revelado nessa pesquisa, por meio dos dados 

trazidos pelos colaboradores e confirmado por diversos estudiosos da área (Castro,2009; 

Freitas, 2007; Libâneo, 2012). 

O presente artigo evidencia as desigualdades educacionais por meio de uma 

pesquisa de campo, realizada com voluntários de alta e baixa escolaridade no município 

de Porto Velho – Rondônia. Para a pesquisa foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com sete colaboradores, de ambos os sexos, cuja idade varia entre 40 e 60 

anos. Com a devida autorização dos participantes, as entrevistas foram gravadas, 

transcritas e analisadas, para a realização deste estudo. 
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As falas dos colaboradores confirmam o fato de que a educação brasileira é 

desigual e elas estarão distribuídas ao longo do texto revelando a realidade e a 

dificuldade das desigualdades. Primeiramente, a desigualdade será considerada sob a 

perspectiva da regionalização, revelando que regiões diferentes do Brasil têm condições 

diferentes de ensino. Posteriormente, analisaremos como as desigualdades 

socioeconômicas dificultam o acesso, e em alguns casos impedem que alguns 

brasileiros tenham uma educação de qualidade. Por fim, esse fato será analisado a partir 

da perspectiva das políticas públicas com o intuito de refletir a respeito da atuação do 

psicólogo educacional na melhoria do ensino brasileiro. 

 

2. Desigualdades Regionais 

 

As desigualdades educacionais podem ser percebidas levando em consideração 

diferentes critérios de análise; a regionalização é um fator que evidencia as diferenças 

de acesso e qualidade oferecidas aos estudantes das distintas regiões do Brasil. 

Pesquisas revelam (Castro, 2009) que ao analisar-se a média de anos de estudo, 

o analfabetismo, as condições de acesso e permanência na escola, considerando também 

os índices de conclusão dos diferentes níveis de ensino, as desigualdades entre as 

diferentes regiões do país são expressivas.  

 A região Norte (semelhante ao que ocorre com a região Nordeste) apresenta 

grandes dificuldades educacionais quando comparada às demais regiões do país, fato 

verificado, por exemplo, pela taxa de analfabetismo. De acordo com Castro (2009, p. 

681) a taxa de analfabetismo verificada em indivíduos com mais de 15 anos em 2007 na 

região Norte era equivalente a 10,9 % da população, índice que equivale ao dobro dessa 

mesma taxa na região Sul, cujo percentual correspondia a 5,4 % da população. 

 O problema do analfabetismo revela outros aspectos das desigualdades: o 

analfabetismo é mais frequente na população negra, é concentrado na população de 

baixa renda (desigualdade socioeconômica), sendo mais acentuado em municípios de 
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pequeno porte, zona rural e regiões menos desenvolvidas, (Castro, 2009, p.683), o que 

permite a compreensão dos elevados índices na região Norte. 

 Na tentativa de reduzir o índice de analfabetismo e outros problemas 

educacionais, alguns programas específicos (por exemplo, a Educação de Jovens e 

Adultos) foram desenvolvidos para o público adulto. Apesar das tentativas, as taxas de 

analfabetismo não têm uma redução significativa e os programas nem sempre alcançam 

seu público alvo.  

Dentre os diversos fatores que dificultam o sucesso dos programas educacionais 

voltados para os adultos, é importante considerar os problemas pedagógicos, pois em 

alguns casos a metodologia utilizada para aqueles que tiveram alguma dificuldade com 

a escola, não está de acordo com os conhecimentos prévios dos alunos e com suas 

necessidades específicas, dificultando o retorno e a permanência do aluno na sala de 

aula. 

Outro fator que dificulta o sucesso dos programas de alfabetização de adultos é a 

dificuldade dos alunos de conciliar a necessidade de trabalhar com a necessidade de 

estudar. A esse respeito, o depoimento de um colaborador que estudou até a sétima série 

do ensino fundamental revela que este não pretende voltar a estudar e afirma: “[...] 

como comerciante não vejo o estudo como uma forma de futuro, o meu futuro é agora, 

trabalhar e construir algo que amanhã possa me manter pro resto da vida.” 

Uma terceira situação que praticamente impossibilita o êxito desses programas é 

a sua oferta reduzida. Dessa forma, muitos municípios de pequeno porte que ficam 

próximos à zona rural (normalmente são os municípios que tem o maior índice de 

analfabetismo e, portanto, os que mais precisam dessas ações) não oferecem esses 

programas específicos, dificultando o acesso dos que mais precisam, retirando desses 

indivíduos uma nova (e em alguns casos a primeira) oportunidade de estudo. 

Corroborando essa idéia, Castro (2009, p. 191) afirma que “[...] o acesso é um problema 

grave para a categoria Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois metade dos 

municípios brasileiros não a oferece”.  
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As dificuldades de acesso citadas acima faziam e ainda fazem parte da realidade 

brasileira, agravando-se na região Norte devido à sua ampla extensão. As afirmações de 

uma colaboradora de 47 anos que possui a primeira série do ensino fundamental 

denuncia esta realidade: “[...] a gente morava longe demais e não tinha condição de ir”; 

a escola “era, muito longe; a gente tinha que ir de barco.” A mesma situação foi 

apontada por outro entrevistado de 60 anos que não concluiu a primeira série do ensino 

fundamental: “Aquele tempo era um sacrifício né? Aquele tempo nós tínhamos que 

andar [...] 11 quilômetros pra ir, 11 quilômetros pra voltar. Quando tinha cavalo ia de 

cavalo, quando não tinha cavalo, ia a pé” 

Ao tratar da educação de jovens e adultos na região Norte, um colaborador que 

venceu os entraves educacionais e chegou à pós-graduação e atualmente leciona em 

instituições de ensino superior, ao tratar do tempo em que fez supletivo, lembrava que 

“várias vezes eu saia de casa pra fazer as provas [...] em outubro, então era tempo de 

chuva, chuva, chuva, chuva [...]. A gente então saía três e meia, quatro horas da manhã 

pra fazer vinte e dois quilômetros a pé no meio do barro, pra vim pegar ônibus [...] que 

passava oito horas da manha [...]. Isso eu fiz pelo menos uma meia dúzia de vezes.” 

As mesmas dificuldades enfrentadas pelos entrevistados há 40 anos ainda são 

encontradas atualmente. As dificuldades educacionais são uma realidade no Brasil. As 

diferentes taxas de analfabetismo e as dificuldades de acesso tão acentuadas na região 

Norte revelam as desigualdades educacionais existentes nas diferentes regiões do Brasil. 

Um outro aspecto que revela grandes desigualdades é o aspecto socioeconômico. 

 

3. Desigualdades Socioeconômicas 

 

 Dentre as formas de desigualdades presentes na sociedade capitalista, a 

desigualdade socioeconômica é a mais evidente, pois perpassa todas as relações e 

ambientes sociais, reproduzindo-se no dia-a-dia. Considerando essa realidade, é possível 
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compreender a influência dos fatores econômicos na educação e a forma como atuam no 

aumento das desigualdades educacionais. 

Desse ponto de vista, “Nossa sociedade produz tamanha desigualdade social que 

as instituições que nela funcionam, se nenhuma ação contrária for adotada, acabam por 

traduzir tais desigualdades como princípio e meio de seu funcionamento.” (Freitas, 

2007, p. 969). 

Uma das formas de perceber a influência das condições socioeconômicas no 

fenômeno educativo é analisando a quantidade média de anos de estudo da população 

de acordo com a renda de cada grupo. Dados do ano de 2007 entre indivíduos maiores 

de 15 anos revelaram que os indivíduos do primeiro quinto (os de menor renda) tinham 

cerca de cinco anos de estudo, enquanto os membros do último quinto (os mais ricos da 

população) tinham uma média de 10,3 anos de estudo. Esses dados apontam que as 

diferenças de renda influenciam no acúmulo de escolarização. Dessa forma, os 

indivíduos mais ricos possuem em média cinco anos a mais de estudos que os 

indivíduos mais pobres da mesma população. 

A pequena quantidade de anos de estudo apresentada pelos indivíduos de baixa 

renda, deve-se em grande parte aos índices de reprovação e abandono, levando-os a 

deixar a escola antes de concluírem a educação básica.  

Quando os índices de conclusão são analisados considerando-se as diferentes 

regiões do Brasil revelam uma desigualdade educacional, pois enquanto na região Norte 

o índice de conclusão era de 81%, na região Sul esse índice chegava a ser de 95%, 

gerando uma diferença de 14% entre as diferentes regiões. A relação existente entre 

desigualdades regionais, fatores socioeconômicos, abandono escolar e necessidade de 

trabalhar é profunda, de forma que esses temas estão intimamente relacionados. 

Dentre os diversos fatores que levam o indivíduo a abandonar os estudos (como 

a distância da escola e ausência de transporte), as condições econômicas exercem maior 

influência. Muitas crianças e adolescentes pressionados pela necessidade de ajudar na 
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renda familiar abandonam os estudos à procura de um emprego que lhes ofereça 

condições mínimas de contribuir para a manutenção da família.  

Nesse sentido, Barreto (2006, como citado em Castro, 2009) ao tratar das 

dificuldades de conclusão do ensino fundamental afirma que isso se deve 

principalmente às  

 

(...) características do próprio alunado, mais especificamente, das condições 

econômicas e sociais adversas de grande proporção de alunos da rede pública. 

[...] Essa é uma evidência da exclusão dos alunos pobres durante o ensino 

fundamental. Entre as razões encontram-se a acumulação de repetências e a 

necessidade de auferir renda, especialmente quando mais velhos, levando-os a 

abandonar a escola antes de concluí-la. (p. 689, grifo nosso) 

 

A necessidade de abandonar os estudos para trabalhar esteve presente no 

discurso de alguns dos nossos entrevistados. Uma percepção que expressa o citado 

anteriormente é a fala de um comerciante ao dizer: “[...] na época nós tínhamos que 

trabalhar pra sobreviver e isso impediu que agente seguisse uma carreira acadêmica.” 

Da mesma forma, uma auxiliar de serviços gerais precisou deixar a escola (após 

finalmente ter conseguido ingressar nesta) pela necessidade de trabalhar após a morte do 

pai para ajudar a mãe no sustento da família. Outro colaborador lembra que foi retirado 

da escola pelo pai com 12 anos de idade, na sétima série, devido a necessidade de ajudar 

no cuidado da família por já ser “grande”. 

Esses depoimentos evidenciam situações enfrentadas pela população de baixa 

renda, que muitas vezes tem que abandonar os estudos para trabalhar e garantir a 

sobrevivência da família.  

Outro aspecto que ao mesmo tempo influencia e revela as desigualdades 

educacionais é a localização dos estudantes, fator que possui implicações sociais e 

normalmente é determinado por situações econômicas. 
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Ao tratar da localidade domiciliar, deve-se considerar que as pessoas que moram 

na zona rural, em cidades de pequeno porte e em regiões periféricas da cidade 

vivenciam algumas dificuldades extras, relacionadas também à questão do acesso à 

escola.  

Um colaborador que durante a infância morou em uma capital brasileira 

afirmou: 

 

[...] eu morava em uma favela e a nossa aula era na parte da manhã; fazia muito 

frio e a gente saía, era uns oito quilômetros o colégio longe de casa e a gente saía 

ainda de noite, escuro, de casa... Os dedos praticamente congelavam, ficavam 

roxos, as unhas doíam de tanto frio no meio do caminho e a gente ía descalço 

para a sala de aula. 

 

 As desigualdades citadas revelam apenas alguns aspectos da desigualdade 

educacional brasileira. Os dados apresentados e as falas dos colaboradores mostram 

como a realidade escolar é influenciada pelas condições socioeconômicas. As diferentes 

condições econômicas dão origem a diferentes escolas para diferentes alunos. Nesse 

sentido, é importante considerar que 

 

As raízes da insuficiência de ensino oferecido na maior parte das escolas 

públicas só podem ser alcançadas se não esquecermos que a escola é uma 

instituição social, que a sociedade que a incluí é uma sociedade extremamente 

desigual e injusta e que a política educacional é um dos instrumentos de 

reprodução desse estado de coisas. (Patto, 2010, p.49) 

 

4. Psicologia Escolar/educacional e Políticas Públicas: caminhos de atuação 
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É nesse contexto de desigualdades que caracterizam a educação brasileira que o 

psicólogo escolar e educacional desenvolverá seu trabalho, mas para atuar de forma 

comprometida, é necessário conhecer o contexto em que essa educação se desenvolve. 

Nesse sentido, as pesquisas acadêmicas contribuem ao revelar e discutir a realidade 

educacional brasileira, que precisa ser conhecida pelos profissionais que nela irão atuar.  

 Ao analisar a prática do psicólogo escolar, diversos estudos (Collares & Moysés, 

1998; Patto, 1990) têm revelado os problemas decorrentes de uma atuação clínica nas 

escolas. Através dessa atuação e da aplicação de testes que “comprovem um problema 

no aluno” ao invés de auxiliar o estudante a descobrir e desenvolver suas capacidades de 

aprendizagem, o psicólogo rotula o aluno, carimba e assina um diagnóstico de fracasso 

que na maioria das vezes é resultado de um péssimo ensino e de uma educação desigual, 

discutida anteriormente. 

 Atualmente os estudos desenvolvidos em Psicologia a partir de uma perspectiva 

crítica, apontam dentre outras possibilidades, duas formas de atuação na Psicologia 

Educacional: a) atuação nas escolas por meio de intervenções coletivas (já que os 

problemas “no aluno” se desenvolvem e são reforçados na coletividade); b) atuação dos 

psicólogos em políticas públicas, tema a ser discutido neste trabalho. 

 Os dados apresentados e as experiências dos colaboradores revelam que os 

problemas educacionais não estão no passado brasileiro, mas ainda são uma realidade. 

Durante anos, diversas políticas públicas têm sido elaboradas com o intuito de resolver 

esses problemas educacionais. Souza (2006, p. 234) afirma que as “[...] principais 

políticas públicas educacionais da década de 1990 têm em comum o discurso de 

enfrentamento da exclusão social, marcada pelos altos índices de repetência e de 

abandono da escola regular [...]”.  

Apesar das políticas elaboradas para enfrentar a exclusão social, é importante 

refletir que “[...] a escola, historicamente, produziu o fracasso escolar e a exclusão” 

(CFP, 2010, p.19) e que os problemas educacionais continuam. Dessa forma, é 

importante pensar a respeito da eficácia dessas políticas e das possíveis contribuições da 
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Psicologia para a melhoria desse cenário. Com esse intuito consideraremos algumas 

contribuições da Psicologia presentes em documentos elaborados pelo Conselho Federal 

de Psicologia: Contribuições da Psicologia para a Conferência Nacional de Educação 

(CFP, 2010), Referências Técnicas para a atuação de Psicólogas(os) na Educação 

Básica (2013) e em estudos da área (Patto, 2010). 

 Para atuar de forma a contribuir com o desenvolvimento do estudante e da 

educação, o Psicólogo primeiramente precisa conhecer a realidade escolar. Esse 

conhecimento deve ser tanto teórico como prático, conforme recomenda o documento 

de Referências Técnicas para a atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica: 

“Portanto, conhecer a forma como as políticas são implantadas, as questões postas pelos 

educadores com relação às concepções e perspectivas, as condições e circunstâncias em 

que se realiza o trabalho é fundamental para que educadores e psicólogas(os) atuem na 

Educação Básica.” (CFP, 2013, p.35). 

 Além de conhecer a realidade da escola é importante que o psicólogo 

compreenda as legislações que organizam o funcionamento da escola e tratam dos 

direitos dos estudantes, dentre elas a Constituição Federal (1998) e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (1996). 

 Ao compreender como deve ser o funcionamento da escola, os direitos e deveres 

dos estudantes e professores, o psicólogo poderá atuar auxiliando os professores a 

organizar formas de transmitir o conhecimento sistematizado aos estudantes e poderá 

auxiliar os alunos a terem suas necessidades educacionais atendidas, de acordo com a 

recomendação do CFP (2010), segundo a qual, “A Psicologia deverá [...] atuar 

articuladamente com as políticas de Educação, para que os alunos tenham atenção 

integral as suas necessidades e que os professores possam planejar e compor ações 

continuadas” (p. 16). 

O psicólogo também pode atuar na elaboração de políticas educacionais. As 

políticas educacionais brasileiras são caracterizadas por desconsiderarem as 

necessidades das escolas (propondo programas descontextualizados do chão da escola), 
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estando presentes mudanças constantes que não permitem à escola alcançar os objetivos 

propostos em atividades de longo prazo, repercutindo em descontinuidade nas políticas 

de educação, pois “É importante ressaltar ainda que, embora denominadas de políticas 

públicas, muitas das ações no âmbito de estados e municípios não passam de programas 

de governo e que, em muitos casos, sofrem devido à falta de continuidade.” (CFP, 2013, 

p. 35). 

 Ao analisar as políticas públicas educacionais, Patto (2010) denuncia o descaso e 

desorganização que caracterizam as políticas brasileiras as quais prejudicam a escola. 

Nesse sentido, é possível perceber que no Brasil há “[...] anos e anos de uma política 

educacional que tem na base o descaso pela boa qualidade da escola para o povo, num 

país extremamente desigual, do ponto de vista socioeconômico, e secularmente marcado 

pelo cinismo diante dos direitos dos cidadãos [...].” (Patto, 2010, p. 19). 

Diante dessa realidade, o ConselhoFederal de Psicologia (2010) entende que o 

psicólogo pode contribuir para a educação ao auxiliar na elaboração das políticas 

públicas, buscando“[...] atuar crítica e propositadamente na construção, gestão e 

execução das políticas públicas para a promoção e garantia dos direitos da criança e do 

adolescente, na perspectiva da educação para todos” (p.15). 

O psicólogo educacional deve ter clareza da função da escola (transmitir o 

conhecimento sistematizado produzido pela humanidade), permitindo que esta 

instituição faça a diferença na vida dos estudantes, oferecendo não apenas assistência 

social, mas principalmente o acesso à ciência e a cultura. Nesse sentido, o psicólogo 

deve “[...] 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.” (CFP, 2010, p. 19) 

 A Psicologia também pode atuar por meio da produção acadêmica, estudando e 

denunciando a realidade das escolas e políticas educacionais brasileiras, buscando 

tornar acessível para toda a população, a educação que deveria ser um direito de todos, 

mas ainda hoje é o privilégio de alguns. Assim o psicólogo e o estudante de psicologia 
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devem “pautar as ações em práticas críticas, de modo que sejam consideradas as 

necessidades sociais da população envolvida, e fundadas em produção de conhecimento, 

que podem ser incrementadas por parcerias com as universidades.” (CFP, 2010, p. 24) 

 Por fim, 

 

É preciso que os que trabalham e aprendem nas escolas saibam que o lugar 

sombrio que habitam é resultado da forma perversa como os poderosos lidam 

com a instrução pública: a partir de verdadeiro horror à educação como 

formação- como lugar de preservação dos valores humanistas e de construção de 

pessoas reflexivas, capazes de pensamento próprio e desejosas de igualdade e de 

justiça. (Patto, 2010, p. 37) 

 

 Ao compreendermos a escola, seu funcionamento, ao considerarmos sua 

verdadeira função e reconhecermos a origem e os motivos das políticas públicas, 

poderemos ter uma atuação crítica e efetiva que traga contribuições não apenas para 

nossas necessidades pessoais, mas, sobretudo, para aqueles que constituem a escola. 

 

5. Considerações Finais 

 

As desigualdades educacionais são uma realidade no Brasil e surgem como 

consequência das desigualdades regionais e socioeconômicas. Ao analisar as 

desigualdades regionais é possível perceber o expressivo atraso da região Norte quando 

comparada as regiões Sul e Sudeste em questões de analfabetismo, percentual de 

conclusão dos níveis de ensino, etc. 

 As desigualdades socioeconômicas influenciam no contexto escolar, de forma 

que os que estão à margem da sociedade, normalmente encontram-se à margem do 

processo educativo. 
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 A educação pode influenciar nessa realidade ao fornecer aos estudantes os 

conhecimentos sistematizados; ao se apropriar desses conhecimentos o estudante pode 

desenvolver um pensamento crítico e utilizar a educação como uma ferramenta a mais 

para superar a marginalidade. 

 As desigualdades afetam a realidade da sala de aula da escola pública, pois a 

quem mais precisa de escolarização de qualidade, menos é oferecido, uma vez que as 

escolas mais sucateadas e com menores condições de funcionamento são aquelas 

localizadas em comunidades mais pobres.  

 É nosso papel compreender a importância da escola na superação das 

desigualdades, e a contribuição da psicologia enquanto ciência e profissão na busca 

deformas de melhorar essa realidade, auxiliando no avanço da educação e na luta pelos 

direitos de todos os brasileiros pelo acesso ao conhecimento. 
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1. Introdução 

 

Nas últimas décadas houve uma ampliação do acesso dos estudantes à educação 

superior a partir de algumas medidas implementadas pelo governo brasileiro como o 

Plano Nacional de Educação (PNE) em 2001, o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) em 2007, e alguns programas especiais como o Programa Universidade para 

Todos – ProUNI
1
 e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – Reuni
2
.  Mas, uma preocupação que surgiu a partir da inserção 

deste grande número de alunos diz respeito a como garantir sua permanência e 

conclusão, nos cursos de graduação escolhidos por eles, com sucesso e bem estar 

(Oliveira, 2011). Tal fato se justifica em função de que o aumento do ingresso de 

estudantes trouxe para as universidades brasileiras uma diversificação da população de 

alunos e, como consequência, a necessidade de políticas públicas que resultem em 

                                                             
1 Criado em 2004, pela Lei 11.096/2005, tem com finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e 

parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior. As instituições que aderem ao programa recebem isenção de 

tributos. (Ministério da Educação/Brasil). 
2 Tem como meta dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e 

permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos mesmos. (Ministério da Educação/Brasil).  

mailto:crismaganha@yahoo.com.br
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suporte efetivo a eles (tanto educacional quanto financeiro), especialmente nos anos 

letivos iniciais. 

Devido a essa diversificação, nota-se que é crescente o número de estudantes 

que apresentam algum tipo de dificuldade no processo de ensino-aprendizagem durante 

o seu percurso acadêmico, fazendo com que a universidade necessite atuar na 

proposição e implantação de políticas institucionais de atendimento às necessidades 

educacionais especiais (NEE) observadas em seus alunos. 

De acordo com Genghini (2006), não se pode aquietar ou negar a existência dos 

problemas de aprendizagem na Educação Superior. Em sua pesquisa sobre os programas 

de atendimento aos alunos com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, foi 

verificada a urgência do aprimoramento dos serviços de atendimento a eles, bem como a 

troca de experiências entre os diversos profissionais que atuam com este público e que 

buscam a valorização do diálogo, acreditando no sujeito enquanto construtor do 

conhecimento.  

Assim, faz-se necessário refletir acerca de uma nova postura dos profissionais 

que atuam nestes contextos, principalmente do psicólogo que deve estar interessado não 

apenas no rendimento acadêmico, mas também na qualidade das relações interpessoais  

dos ingressantes na educação superior (Sampaio, 2010). Para estes profissionais, as 

Instituições de Ensino Superior (IES) ainda são consideradas contextos pouco 

explorados, e quando os psicólogos escolares estão presentes em seu interior acabam 

reproduzindo o que tem sido realizado em suas práticas de atuação no ensino 

fundamental e médio.  

A partir dessa afirmação elegemos os seguintes questionamentos para 

direcionarmos esta investigação: Quais são os programas/atividades que vem sendo 

desenvolvidos pelas Instituições de Ensino Superior Brasileira (IES) para o suporte às 

dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de ensino-aprendizagem? Quais são 

as possíveis ações do psicólogo escolar a serem realizadas nestes programas/atividades?  
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Para responder a estas questões, o presente trabalho tem como objetivo analisar 

as experiências nos serviços de atendimento aos alunos com dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem no âmbito da educação superior brasileira, apontando as possíveis 

práticas do psicólogo escolar neste contexto, além de apresentar uma proposta de 

intervenção que está sendo realizada na Diretoria de Ensino (DIREN), da Pró-Reitoria 

de Graduação (PROGRAD), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).  

A proposta foi desenvolvida utilizando-se de um estudo teórico-bibliográfico, 

que consiste na localização e consulta de fontes seguras de informação escrita para 

coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema (Almeida, 1989). 

Foram selecionados para leitura estudos relacionados ao acesso, adaptação e rendimento 

acadêmico dos alunos no ensino superior (Almeida, Guisande, Saavedra & Soares, 

2006; Cunha & Carrilho, 2005; Genghini, 2006); à inclusão de alunos no ensino 

superior (Ramalho & Carneiro, 2008; Ferreira, 2007; Pereira, 2006); e à atuação do 

psicólogo no ensino superior (Rodrigues & Santana 2010; Oliveira, 2011; Almeida, 

Bisinoto & Marinho, 2010; Sampaio, 2010; Pereira & Santana, 2009; Serpa & Santos, 

2001).  

Tais estudos apontam para a importância de ampliar as discussões sobre este 

tema, visando contribuir com os profissionais envolvidos no atendimento aos discentes 

com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem na Educação Superior, e é neste 

sentido que está sendo proposto o presente texto, ou seja, refletir sobre os programas de 

atendimento ao aluno com NEE e a atuação do psicólogo escolar frente a estes.  

 

2. O ingresso na educação superior e as dificuldades do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem: possibilidades de atuação do psicólogo escolar 

 

O ingresso dos jovens estudantes nas IES caracteriza-se como um momento 

marcante para o seu desenvolvimento psicossocial, representando desafios e mudanças 

em seus relacionamentos interpessoais, familiares e na relação professor-aluno. Essas 
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transformações dizem respeito, dentre outras, ao estabelecimento de novas amizades, a 

redefinição do papel de estudante, ao gerenciamento do tempo e das atividades de modo 

mais autônomo, que podem desencadear um aumento nos níveis de estresse, conduzindo 

ao desajustamento, fracasso e abandono acadêmico. (Almeida et al. 2006; Almeida, 

Guisande, Paisana & Soares, 2007).  

Nessa perspectiva, percebe-se que os alunos da educação superior apresentam 

dúvidas, ansiedades, problemas socioeconômicos, conquistas e derrotas (Genghini, 

2006), que possuem frustrações e motivações, sendo diferentes uns dos outros e que se 

assemelham apenas no que diz respeito à esperança e aos sonhos dos quais carregam.  

Diante disso, durante o processo de transição para o ensino superior, as barreiras 

mais evidenciadas referem-se às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e no 

relacionamento com os colegas, seguidas das dificuldades econômicas, de organização 

das tarefas escolares e do relacionamento com os professores (Boyer et al. 2001; 

Pereira, 2003; Reavy et al. 2005 citado por Almeida et al. 2006).  

Em um estudo realizado por Boyer et al. (citado por Almeida et al. 2006), um 

dos fatores apontados pelos alunos como causador de dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem em seu ingresso na vida acadêmica é a novidade das matérias 

curriculares. Verificou, ainda, que os alunos desfavorecidos socialmente sentem mais a 

defasagem entre seu meio de origem e cultura e o ensino superior, e que as estudantes 

do sexo feminino são mais organizadas e empenhadas para realizar efetivamente seu 

papel, porém, são mais ansiosas e menos confiantes em sua capacidade para lidar com 

as avaliações.  

Tais dados apontam para a percepção de que os alunos universitários se sentem 

vulneráveis às pressões da Educação Superior, e que isso se deve, muitas vezes, à 

inexistência ou ineficiência dos serviços de apoio que contribuam para solucionar a 

crise psicossocial gerada pelo ingresso na IES. Como consequência, ele acaba sendo 

prejudicado em sua formação acadêmico-profissional, o que interfere, de modo 
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negativo, nas relações interpessoais (aluno-aluno, aluno- professor, aluno-coordenador) 

que ele estabelece no contexto educacional. 

É neste cenário que a Psicologia Escolar se insere nas Universidades tendo como 

objetivo possibilitar ao profissional atuar em um contexto institucional de educação 

superior, por meio de intervenções que contribuam para a aprendizagem e a formação 

de alunos de graduação que necessitam de atendimento especial em seu processo 

educacional. Tais práticas tem se apresentado de diversas formas de acordo com as 

intervenções utilizadas, desde as mais tradicionais, centradas no sujeito, através de 

serviços remediativos voltados para a superação de problemas e dificuldades dos 

alunos; aos serviços preventivos, como programas de desenvolvimento interpessoal por 

meio de rede de aconselhamento entre pares, recepção e acolhimento de estudantes 

ingressantes ou pela promoção de desenvolvimento das potencialidades dos mesmos 

(Almeida et al., 2010). 

Dentre as funções atribuídas ao psicólogo escolar na educação superior, Witter 

(citado por Almeida et al., 2010, p. 107) apresenta: 

 

assessoria ao processo de ensino-aprendizagem; participação nos processos de 

seleção e treinamento do corpo docente e técnico; docência/ensino em 

Psicologia e em outras áreas do conhecimento; realização de pesquisas de 

diferentes naturezas; envolvimento com publicação científica em Psicologia 

Escolar; planejamento, desenvolvimento e avaliação de programas e cursos na 

área da Psicologia, e outras. 

  

Mas, para Serpa e Santos (2001), a formação de psicólogos escolares no Brasil 

não condiz com a realidade educacional do país, sendo sua atuação voltada para a área 

remediativa, desvinculada do contexto educacional, prevalecendo uma intervenção 

voltada para a escolarização inicial e não para o trabalho a ser realizado no ensino 

superior. 
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Em contrapartida, a ausência de programas de atendimento ao estudante no 

ensino superior pode levar ao surgimento de vários problemas decorrentes, dentre outras 

questões, da formação básica insuficiente ou inadequada, falta de habilidades de leitura, 

escrita e estudo, insegurança na tomada de decisões. Tais dados apontam para a 

necessidade de um olhar diferenciado da psicologia escolar para esse campo de atuação. 

(Witter, Almeida, Santos citado por Serpa & Santos, 2001). 

Considera-se que para que haja êxito, a Psicologia Escolar deverá desenvolver 

ações que contribuam para o sucesso acadêmico do aluno. Porém, para que o mesmo 

ocorra, são necessárias mudanças no enfoque predominante sobre o indivíduo e suas 

limitações que, por vários anos, norteou as intervenções da área. Assim sendo, podemos 

afirmar que o bom e o mau desempenho acadêmico devem ser entendidos como 

advindos da integração de distintos fatores relacionais, institucionais, sociais, polít icos e 

ideológicos, indo além dos fatores individuais (Almeida, 2010).  

Com o intuito de analisar as experiências nos serviços de atendimento aos alunos 

com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem no âmbito da educação superior 

brasileira, apontando as possíveis práticas do psicólogo escolar, a seguir será 

apresentado um panorama de algumas intervenções que vem sendo desenvolvidas. 

 

3. A atuação do psicólogo escolar nos serviços de apoio psicológico nas IES 

brasileiras 

 

Um estudo foi realizado por Serpa e Santos (2001) sobre a estrutura e o 

funcionamento dos programas/serviços de orientação nas IES brasileiras e acerca da 

atuação do psicólogo escolar nesses contextos. A partir de dados obtidos em 61 

instituições (públicas, privadas e de caráter comunitário), foi constatado que 80% das 

IES declararam possuir serviços específicos de orientação, sendo mais presentes 

naquelas que são comunitárias, seguidas das públicas e das privadas. Nestas, o 

psicólogo escolar estava presente em 75% dos serviços, desenvolvendo ações voltadas 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

7 

 

para programas de orientação individual, seguidos por encaminhamentos internos e 

externos, acompanhamento individual, orientação de grupos, atendimento à família e 

programas especiais cujas ações não foram bem definidas. Verificou-se também que 

tanto as IES sem quanto aquelas com serviço de atendimento recorrem a 

encaminhamentos externos dos alunos que apresentam algum tipo de NEE. Tal fato 

aponta para a importância da criação de estruturas de apoio e atendimento universitário.  

Rodrigues e Santana (2010), com o objetivo de estudar as possíveis ações dos 

psicólogos nesse contexto, realizaram uma pesquisa em uma universidade na região 

Centro-Oeste do país, que possui um programa de apoio criado em 1999 a partir de 

discussões iniciadas na década de 1980. Este atende alunos com NEE, sendo gestado 

por uma equipe multidisciplinar, com sete grupos de trabalho coletivo (profissionais da 

pedagogia, psicologia, serviço social, arquitetura, jornalismo, docentes de vários 

departamentos da instituição e alunos com NEE, além do coordenador geral da equipe, 

vice-coordenador e uma secretária). Sua gestão é caracterizada como participativa, e o 

apoio psicológico é realizado através de consultoria de psicólogos do serviço de 

orientação ou do Instituto de Psicologia. 

Dentre as metas do programa de apoio estavam garantir e propiciar a igualdade 

de condições de desempenho acadêmico das pessoas com NEE, formar profissionais 

especializados, atuar em projetos e pesquisas na área, socializar o acesso e a 

permanência dos discentes com NEE no ensino superior e construir políticas que 

possibilitem a integração de todos.  

Rodrigues & Santana (2010) constataram com este trabalho que o programa, de 

acordo com o proposto, apresentava um caráter inclusivo, pois assegurava o acesso e a 

permanência das pessoas com NEE, por meio de ações de suporte com políticas 

permanentes de atenção a elas que tinham como propósito garantir-lhes a igualdade de 

oportunidades para melhorar o seu desempenho acadêmico. Além disso, o programa 

também desenvolvia, dentre outras, ações como: formar profissionais especializados em 

educação especial, atuar em projetos de eliminação das barreiras arquitetônicas, criação 
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do Programa Tutorial Especial (PTE) que consiste no apoio acadêmico a estudantes da 

universidade com NEE, realizado pelos próprios estudantes da universidade, sob a 

supervisão de um professor. 

Esse programa de tutoria especial também é desenvolvido pela Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB). Ramalho e Carneiro (2008) relatam que este começou a 

ser implantado em 2006 com o objetivo de oferecer assistência pedagógica aos alunos 

com NEE matriculados em cursos de graduação da UEPB, assim como proporcionar ao 

aluno Tutor experiências que contribuam para o seu processo de formação. A 

metodologia utilizada pelo programa se inicia com a seleção de estudantes regularmente 

matriculados para a função de Tutor Especial, e esses recebem uma bolsa de incentivo e 

uma capacitação, cumprem uma carga horária de doze horas semanais e são orientados 

por um professor da universidade. 

Pereira (2006) reflete acerca do papel social da universidade no processo de 

inclusão dos alunos com NEE, no que se refere ao acesso e permanência dos mesmos. 

Para isso, apresenta o projeto de articulação desenvolvido pela Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul (UERGS) em parceria com a Fundação de Articulação e 

Desenvolvimento de Políticas Públicas para pessoas portadoras de deficiências e altas 

habilidades no Rio Grande do Sul (FADERS). Este programa possui como objetivo 

expandir as políticas públicas com o intuito de democratizar os espaços acadêmicos, 

através do diagnóstico das dificuldades apresentadas pelos discentes, por meio de 

suporte e assessorias adequadas. Criou-se, então, o Núcleo de Políticas Inclusivas para 

apoio do aluno com NEE, com a missão de garantir esse acesso e permanência com 

sucesso no contexto acadêmico, por meio da construção das relações, resgate da 

identidade e desenvolvimento da autonomia dessas pessoas. 

Para identificar as dificuldades e limitações demandadas pelos discentes fez-se 

necessário refletir sobre a realidade atual do ambiente educacional, sendo o primeiro 

passo o diagnóstico do número de alunos e os tipos de deficiências em cada unidade 

acadêmica. E a partir dessa identificação, realizou-se entrevistas com os estudantes que 
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apresentam alguma dificuldade, com os coordenadores das unidades, com os 

professores e com os alunos com deficiências que se evadiram, para posteriormente, em 

conjunto com a comunidade acadêmica desenvolver ações de acordo com as 

especificidades encontradas. A entrevista com os alunos evadidos ocorreu para localizar 

a causa do abandono e, assim, buscar novas alternativas para as dificuldades 

identificadas, caso essas tenham sido motivadas pela universidade.  

O projeto ainda se encontra em fase de implantação, mas Pereira (2006) destaca 

como fundamental no trabalho com alunos com NEE no ensino superior realizar o 

diagnóstico situacional, observar os espaços do entorno da própria universidade, 

ampliar as articulações com outras Instituições, investir no processo de conscientização 

dos alunos com NEE acerca da importância do acesso de todos aos recursos que a IES 

produz e dispõe independente de suas dificuldades. Além de ser essencial a 

sensibilização, esclarecimento e discussão das questões referentes à diversidade humana 

com a comunidade acadêmica, para garantir o acesso e permanência com sucesso do 

aluno de maneira inclusiva e não assistencialista e paternalista. 

Já Ferreira (2007) apresenta a proposta desenvolvida pela Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) através do Programa de 

Orientação Psicopedagógica e Profissional – POPPE, na prevenção de graves problemas 

pessoais, acadêmicos e de saúde dos estudantes. Tal iniciativa parte do pressuposto de 

que quando os estudantes iniciam o ensino superior é que surgem ou se intensificam os 

conflitos existenciais paralelos às tomadas de decisões para a sua vida atual e futura.  

Em Belo Horizonte, a Fundação Universitária Mendes Pimentel - FUMP, da 

UFMG, desenvolve programas voltados à vida universitária com ações de caráter 

socioeducativo (Rezende citado por Ferreira, 2007). Foi observado que os casos mais 

cotidianos atendidos pelos psicólogos da equipe nesses programas são de estudantes 

com crises depressivas, surtos psicóticos, fobias, desadaptação ao ambiente 

universitário e à vida em outra cidade. 
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Ferreira (op. cit) cita também o Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno 

(CEDEM, 1994), criado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

para os cursos de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, que 

tem como propósito “auxiliar na discussão dos aspectos psicológicos da formação 

médica, nas pesquisas relacionadas a fatores de risco para suicídio, depressão e 

ansiedade, e na relação professor-aluno”. (Ferreira, 2007, p. 46).  

Em desenvolvimento também na Universidade de São Paulo existe a “USP 

Legal” (2005), com uma proposta que visa garantir aos funcionários, estudantes e 

docentes com deficiência, a acessibilidade física e pedagógica, mediante 

conscientização e sensibilização da comunidade uspiana, e a inserção do tema 

deficiência nos espaços regulares de ensino, pesquisa e extensão. 

Preocupados em manter os estudantes com NEE na instituição, a Universidade 

Federal de Paraná possui um grupo de trabalho que faz o assessoramento aos docentes e 

estudantes e realizam ações para implantar tópicos ou disciplinas sobre a educação 

especial nos mais diversos cursos. Para os profissionais que o compõe, o maior 

empecilho na construção da universidade inclusiva são as barreiras atitudinais reveladas 

no cotidiano da instituição, para as quais “são propostos cursos aos docentes e 

funcionários” buscando-se sua transposição. (Moreira citado por Ferreira, 2007, p. 47). 

Assim, as ações do psicólogo escolar no ensino superior e nos demais níveis e 

contextos educativos devem contemplar além do aluno, toda a comunidade acadêmica, 

assim como a família e outros envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, através 

de uma ação e participação coletiva. Destaca-se, desse modo, a importância de uma 

ação preventiva ampliada, que não privilegie apenas as questões cognitivas voltadas 

para o desenvolvimento e desempenho acadêmico (Serpa & Santos, 2001).  

Percebe-se que ainda não se tem nas IES brasileiras uma maneira para se 

construir setores de prestação de Serviços de Atendimento Psicopedagógico que ofereça 

auxílio aos alunos com dificuldades de aprendizagem, por isso é fundamental buscar 

constantemente trocar experiências com os envolvidos no processo de ensino-
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aprendizagem para que se conceba um projeto de Psicopedagogia Institucional 

adequado ao contexto das diversas instituições de ensino superior no país. (Genghini, 

2006). 

Em busca de contribuir para a reflexão e a proposição de ações que contribuam 

para a permanência e o sucesso dos alunos nos cursos de graduação da Universidade 

Federal de Uberlândia, a seguir, apresentaremos uma proposta de intervenção que está 

sendo realizada pela Diretoria de Ensino desta instituição. 

 

4. Psicologia escolar e ensino superior: uma proposta de intervenção da UFU 

junto aos alunos com dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

 

A partir do estágio realizado na área de Psicologia Escolar, o qual apresenta 

como objetivo possibilitar ao futuro profissional de Psicologia atuar em um contexto 

institucional de educação superior para executar diagnóstico, propondo e realizando 

intervenções que contribuam para a aprendizagem e a formação de alunos de graduação 

que necessitam de atendimento especial em seu processo educacional, está sendo 

possível desenvolver uma proposta de intervenção, ainda em andamento, na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

No primeiro momento, a proposta é realizar um levantamento, junto aos 

coordenadores dos cursos da UFU, dos alunos de graduação que necessitam de 

atendimento especial em seu processo educacional. Devido ao grande número de cursos 

existentes na instituição optou-se por começar pelos cursos de licenciatura que totalizam 

22
3
, sendo que o levantamento desses dados com os demais cursos será realizado 

posteriormente. Tal escolha se justifica pela proximidade de contato com os cursos de 

                                                             
3 Campus de Uberlândia: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, 

Enfermagem, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Química e 

Teatro; Campus de Ituiutaba: Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia e 

Química. 
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licenciatura, pois o estágio se realiza dentro da Divisão de Licenciatura (DLICE), da 

Diretoria de Ensino da UFU. 

Para coletar esses dados elaborou-se uma entrevista semi estruturada com 

questões acerca do perfil dos coordenadores (identificação, formação acadêmica e 

percurso profissional) e outras relacionadas à identificação, caracterização, que deverá 

ser realizada com os coordenadores dos cursos de graduação na própria instituição. Esta 

deverá ser gravada e em seguida transcrita, mediante o consentimento dos participantes, 

por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Anteriormente, 

os diretores e coordenadores dos cursos receberão um memorando interno explicando 

sobre a proposta a ser realizada e solicitando a colaboração deles no levantamento das 

informações necessárias. 

Dessa maneira, inicialmente será realizado um mapeamento institucional da 

realidade acadêmica, que oferecerá subsídios para propor ações de acompanhamento 

aos alunos de graduação que necessitem de atendimento especial; elaborar e executar 

oficinas de formação continuada para coordenadores e professores dos cursos da UFU 

visando orientação quanto às necessidades educacionais especiais apresentadas pelos 

alunos dos cursos de graduação advindos do levantamento inicial realizado.   

  De acordo com Marinho-Araujo, Almeida (citado por Pereira, 2009, p. 9) 

“entende-se que a etapa básica do processo de intervenção institucional é o mapeamento 

institucional, com o objetivo de criar, inicialmente, subsídios para a compreensão da 

realidade estudada”. E sob a perspectiva crítica os dados serão analisados, lembrando 

que não se deve limitar o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem aos aspectos 

cognitivos e comportamentais, dentre outros, mas se deve investigar outros como a 

motivação e a satisfação que envolve os atores da instituição, relacionando as 

diversidades e complexidade do processo educativo (Mitjáns Martinez citado por 

Pereira, 2009).  

 Assim, temos como objetivo realizar o proposto por Tanamachi e Meira (citado 

por Pereira, 2009, p.10) no que se refere aos quatro passos que caracterizam o processo 
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de intervenção em Psicologia Escolar: “avaliação da realidade escolar e ou institucional, 

discussão dos resultados preliminares, com todos os seguimentos da instituição 

educacional, elaboração e de execução do plano de intervenção”.      

  

5. Considerações finais 

 

A ampliação do acesso ao ensino superior no país diversificou a população de 

alunos, trazendo à universidade novos públicos, o que contribuiu para que surgissem 

novas demandas, e com estas o aumento do número de estudantes que apresentam 

algum tipo de dificuldade no processo de ensino-aprendizagem.    

Devido às novas exigências e mudanças ocasionadas pela transição para a 

educação superior torna-se fundamental a presença de serviços de atendimento a 

comunidade acadêmica, pois estes contribuem para a formação integral do indivíduo, 

não apenas como profissional, mas também como cidadão, solucionando a crise 

psicossocial gerada pelo ingresso neste nível de ensino.  

Desse modo, a presença do psicólogo nestes serviços de atendimento torna-se 

essencial, entretanto suas ações ainda apresentam-se embrionárias e fragmentadas na 

maioria das IES brasileiras, sendo o atendimento aos alunos com NEE voltadas para a 

intervenção remediativa.  

 Nesse sentido, percebe-se a importância da ampliação de estudos e a proposição 

de intervenções a serem implementadas no ensino superior, visando uma atuação do 

psicólogo no sentido de mediar e construir, juntamente com os envolvidos (alunos, 

professores e comunidade acadêmica), possibilidades que contribuam para desenvolver 

suas habilidades e potencialidades para que, assim, possam alcançar o sucesso 

acadêmico. 

Para isso ocorrer, a atuação do psicólogo nas IES teria que deixar de ser mera 

reprodução do que ele aprendeu na clínica e nos níveis de ensino anteriores (educação 

infantil, ensino fundamental e médio), basicamente em escolas de ensino privado que 
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tem o objetivo de supervisão e controle do comportamento do aluno. Ademais, seria 

importante que houvesse mudanças significativas em sua maneira de intervir, visto que 

ainda prevalece a perspectiva remediativa, que não considera o contexto acadêmico 

como um espaço de formação integral do indivíduo. (Sampaio, 2010). 

Outro aspecto fundamental é que os psicólogos que atuam na Educação Superior 

devem comprometer-se e buscar constantemente trocar experiências com os envolvidos 

no processo de atendimento aos alunos com NEE, para que desenvolvam ações que 

contribuam para o sucesso acadêmico dos mesmos. 

Nessa perspectiva, deve se conscientizar-se de seu importante papel de refletir 

acerca da postura dos profissionais que atuam nestes contextos, propondo novas formas 

de intervenção, sendo o mapeamento institucional da realidade acadêmica o primeiro 

passo para que possa identificar as demandas existentes no ambiente educacional e, 

posteriormente, propor transformações.  
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1. Introdução 

 

 O enfoque no processo de escolarização atualmente incide na importância dada 

aos problemas referentes à aprendizagem, relacionados em grande parte ao fato de que o 

sucesso do indivíduo está ligado ao bom desempenho escolar.  Assim, segundo Faria 

(2011) o não aprender tem uma função tão integradora quanto o aprender. 

 Na escola considerando aprender pouco, uma dificuldade, e ensinar mal, uma 

variável, a problemática contorna a ênfase do desconhecimento do professor com 

relação aos problemas comportamentais e distúrbios de aprendizagem, que levam a uma 

atuação equivocada no processo educacional (Ciasca, 2007). 

  Por esse motivo, ter conhecimento sobre dificuldades e distúrbios de 

aprendizagem pode ajudar o professor, já que estudos demonstram que o professor é o 

intermediário para a procura dos pais aos serviços de saúde, com queixas de distúrbios 

ou dificuldades de aprendizagem (Ciasca, 2007). Desta forma, o encaminhamento do 

aluno para diagnóstico é fundamental, evitando um tratamento tardio e prejuízos 

significativos no processo de aprendizagem. 

 As dificuldades de aprendizagem podem ser fatores secundários a outros quadros 

de diagnósticos com exceção dos transtornos e distúrbios de aprendizagem, tais como: 

mailto:patricia.bodoni@aedu.com
mailto:paula.gladenucci@aedu.com
mailto:marli.goncalves@aedu.com
mailto:aninhapo_84@hotmail.com
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doenças neurológicas e deficiências diversas, pois as dificuldades específicas para 

aprendizagem se referem aquelas situações que ocorrem com crianças que não 

acompanham as etapas escolares compatíveis com sua capacidade cognitiva e que não 

apresentam problemas auditivos, visuais, sensoriais ou psicológicos importantes, que 

possam justificar tais dificuldades (Ohweiler, 2006, p.127).  

 O intuito de estudos como este, consiste na melhor compreensão da situação real 

de tais diagnósticos sobre Transtornos e Distúrbios de aprendizagem, para auxiliar o 

professor no seu exercício docente, com alunos que apresentam dificuldades em 

aprender e se comportar no âmbito escolar. 

 Portanto, faz-se imprescindível diferenciar o que é dificuldade, distúrbio e 

transtorno de aprendizagem. Durante muito tempo, os transtornos e distúrbios de 

aprendizagem foram entendidos equivocadamente como diagnósticos com poucas 

implicações (Ciasca, 2003).  

Em relação à dificuldade de aprendizagem, Moreira (2004) refere-se como uma 

discapacidade (inabilidade) para a aprendizagem, numa ou mais áreas acadêmicas. O 

aluno com DA é um aluno com um potencial para a aprendizagem médio, ou acima da 

média, sendo este aspecto um fator de grande importância a transmitir-lhe no sentido de 

o ajudar a situar-se e a compreender as suas áreas fortes e necessidades educativas. 

Outro aspecto que merece melhor delineamento consiste na especificação, 

quanto ao conceito de distúrbio de aprendizagem, Brito (2006) diz que a palavra 

distúrbio pode ser traduzida como anormalidade patológica por alteração violenta na 

ordem natural. Portanto, um distúrbio de aprendizagem obrigatoriamente remete a um 

problema ou a uma doença que acomete o aluno em nível individual e orgânico. 

 Em relação aos transtornos de aprendizagem Rotta e cols. (2006), compreendem 

como uma inabilidade específica, como de leitura, escrita ou matemática, em indivíduos 

que apresentam resultados significativamente abaixo do esperado para seu nível de 

desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual.  

 A descrição nosológica dos transtornos da aprendizagem é encontrada nos 

manuais internacionais de diagnóstico de doenças: CID – 10 e DSM- IV.  

           Segundo a CID - 10, todos os transtornos incluídos na categoria Transtornos do 

desenvolvimento psicológico (F80 - 89), inclusive os Transtornos específicos do 
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desenvolvimento das habilidades escolares (F81), possuem os seguintes aspectos em 

comum: início que ocorre invariavelmente no decorrer da infância; um 

comprometimento ou atraso no desenvolvimento de funções que são fortemente 

relacionadas à maturação biológica do sistema nervoso central; um curso estável que 

não envolve remissões (desaparecimentos) e recaídas que tendem a ser características de 

muitos transtornos mentais. 

 As nosologias dos Transtornos e distúrbios de aprendizagem, de acordo com a 

CID 10: E 40.4 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas,  F 20.9 

Esquizofrenia não especificada,  F 70.1 Retardo mental leve - comprometimento 

significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento,  F 71.1 Retardo 

mental moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo 

vigilância ou tratamento,  F 80.0 Transtorno específico da articulação da fala,  F 81.2 

Transtorno específico da habilidade em aritmética, F 81.9 Transtorno não especificado 

do desenvolvimento das habilidades escolares F84.0 Transtorno Autista, F84.8 Outros 

transtornos globais do desenvolvimento,  F 90 Transtornos hipercinéticos, F 90.8 Outros 

transtornos hipercinéticos, F 91.9 Transtorno de conduta não especificado,  F 99 

Transtorno mental não especificado em outra parte, G 43.1 Enxaqueca com aura 

(enxaqueca clássica), G 80.3 Paralisia cerebral discinética, G 91.0 Hidrocefalia 

comunicante,  H 90.1 Perda de audição unilateral por transtorno de condução, sem 

restrição de audição contralateral, Q 05.9 Espinha bífida não especificada,  Q 95.5 

Sujeito com sitio autossômico frágil e  S 06.2 Traumatismo cerebral difuso.  

2.  Diagnósticos de transtornos e distúrbios de aprendizagem 

Diagnosticar, o aluno com Distúrbio ou Transtorno de Aprendizagem é uma 

tarefa difícil e para fazê-lo de modo preciso e eficiente há que se ter a participação de 

uma equipe interdisciplinar e a utilização de diferentes instrumentos de avaliação 

(Ciasca, 2003). 

Para Faria (2008) ao se estabelecer um diagnóstico precoce de transtornos de 

aprendizagem, cria-se uma organização de atendimento e estruturação de apoio que 

visam suprir as necessidades e o desenvolvimento de estratégias compensatórias destes 

indivíduos.  
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Muitas crianças em fase escolar apresentam certas dificuldades em realizar as 

atividades propostas em sala de aula, que podem surgir por diversos motivos, por isso a 

necessidade de se haver um diagnóstico preciso e detalhado, para que o professor possa 

traçar estratégias de trabalho das dificuldades apresentadas pelos alunos mediante o 

diagnóstico, pois a Organização Mundial da Saúde (CID – 10, 1993, p. 237) define 

transtornos de aprendizagem como sendo, grupos de transtornos manifestados por 

comprometimentos específicos e significativos no aprendizado de habilidades escolares. 

             As parcerias por meio de convênios entre o setor educacional e instituições de 

ensino e saúde, apontaram um crescente número de encaminhamentos para diagnóstico 

e tratamento em locais especializados, devido à atenção que foi dada a criança na idade 

escolar, mas o trabalho ainda é deficitário. 

Apesar de muitas vezes o “diagnóstico” do D.A ser feito em primeira instância 

pelo professor na sala de aula e, depois, por diversos especialistas estanques, não 

existem metas estipuladas, que permitam a médio e longo prazo padronizar normas, 

instrumentos que possam criar um protocolo de investigação (Ciasca, 2003).  

Portanto o enfrentamento, que se verifica ainda hoje segundo Ciasca (2003) são 

as diferentes condutas diagnósticas realizadas por diferentes profissionais, que pouco 

auxiliam no diagnóstico e tratamento do aluno com dificuldade de aprendizagem. Assim 

o trabalho em equipe é de suma importância, pois, os profissionais envolvidos nos 

diagnósticos necessitam estabelecer parcerias para prescrição de um diagnóstico mais 

detalhado e realizem orientações eficazes ao tratamento de cada aluno. 

 

3. A legislação brasileira e suas implicações para os alunos com dificuldades 

de aprendizagem 

 

 Conforme constante da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), “entende-se por educação especial (...) a modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

necessidades especiais.” (Art. 58). 

 Em seu Art. 59, estabelece também que “os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com necessidades especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos 
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educativos e organização específica, para atender às suas necessidades; III – professores 

com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração 

desses educandos nas classes comuns. 

 As Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica (Parecer 

CNE / CEB No. 17/2001), aprofunda o conceito, estabelecendo a “Educação Especial: 

modalidade da educação escolar; processo educacional definido em uma proposta 

pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 

casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação 

escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da 

educação básica” (2.1.). 

 Com isso atualmente é possível verificar a existência de salas de recursos ou 

multifuncionais nas escolas regulares, para o atendimento de alunos com deficiência 

intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e 

transtornos funcionais específicos. Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional N° 9394/96; o Decreto Federal N° 7611, de 17 de novembro de 

2011 e os preceitos legais que regem a Educação.  

 A sala de Recursos Multifuncionais, na Educação Básica é um atendimento 

educacional especializado, de natureza pedagógica que complementa a escolarização de 

alunos que apresentam deficiência, transtorno e ou distúrbio que prejudiquem e atrase 

seu desenvolvimento escolar, matriculados na Rede Pública de Ensino. Essas salas de 

recurso têm por objetivo apoiar o sistema de ensino, com vistas a complementar a 

escolarização de alunos com deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, 

transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. 

 Embasados nestas concepções, o presente estudo visa identificar os casos de 

Transtornos de aprendizagem diagnosticados na rede municipal de ensino de Bauru, 

para que seja feita uma análise estatística da demanda de alunos que necessitam de 

recursos mais específicos para sua aprendizagem.  
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4. Objetivos 

 

 O presente estudo teve como objetivo realizar levantamento quantitativo dos 

distúrbios e transtornos de aprendizagem diagnosticados na rede municipal de Educação 

do município de Bauru. Para isso foi necessário levantar quantitativamente os casos de 

transtornos e distúrbios na rede municipal de educação; apresentar nosológicamente os 

transtornos e distúrbios encontrados; analisar a predominância dos distúrbios e 

transtornos levantados estatisticamente.  

 

5. Metodologia 

 

 A coleta de dados foi realizada nas Escolas Municipais de Educação 

Fundamental – EMEF, totalizando 16 unidades distribuídas no município de Bauru. 

 Após o deferimento da Secretaria de Educação Municipal, foi realizado o 

levantamento do número de escolas, localização e o mapeamento para ser efetuada a 

coleta de dados, para acesso as informações nos prontuários dos alunos.  

 A coleta de dados foi realizada em cada unidade escolar por meio da observação 

documental (prontuários dos alunos). Os prontuários apresentam o nome do aluno, data 

de nascimento, data do inicio de atendimento e o Código Internacional de Diagnóstico 

(CID 10). Tais dados foram organizados por uma instituição assistencial, entidade 

contratada pelo município, para atendimento aos alunos da rede municipal. Como 

critério de inclusão para este estudo foi adotado o diagnóstico concluído.  

 Antes do convênio, alguns alunos portadores de deficiência já diagnosticados 

tinham acesso ao atendimento em uma das duas instituições especializadas existentes 

em Bauru, outros alunos, a deficiência foi diagnosticada quando ao apresentar a 

dificuldade e ou transtorno, o aluno foi encaminhado pela unidade de ensino ao 

atendimento dos Núcleos de Saúde e estes encaminhavam aos serviços especializados 

do Sistema Único de Saúde - SUS. Devido a demanda, do encaminhamento até chegar 

na triagem, diagnóstico e início do tratamento, o aluno era prejudicado porque muitos 

desses eram provenientes de famílias carentes com dificuldades de entendimento entre 
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outras. Atualmente, após o convênio com as instituições especializadas existentes em 

Bauru, que foi firmado no final de 2009, o sistema foi agilizado.  

 Os alunos que apresentam algum tipo de dificuldade na aprendizagem são 

encaminhados pelo professor para avaliação, o que vem  justificar o grande número de 

crianças, que aguardam o atendimento tanto para triagem, como para o diagnóstico da 

dificuldade existente. Este fato pode ser um indicador de que o professor atualmente não 

tem a preparação para tais encaminhamentos.  

 Assim com base nas informações dos prontuários dos alunos, nas escolas 

visitadas para a coleta de dados, foi realizado um registro de informações, por meio de 

uma planilha objetivando a coleta de dados demográficos, informações do histórico 

escolar, triagem, início do atendimento e diagnóstico. 

6. Resultados, discussão e análise dos dados 

 Os resultados coletados (casos diagnosticados como transtornos e/ou distúrbios 

de aprendizagem) serão apresentados quantitativamente. 

 A análise subsequente corresponderá, em uma subdivisão inicial, em dois grupos 

de crianças diagnosticadas e atendidas: o primeiro como diagnóstico principal o 

distúrbio e/ou transtorno de aprendizagem (83%) e o segundo dos casos em que o 

distúrbio e/ou transtorno de aprendizagem confunde-se com a dificuldade de 

aprendizagem como consequência de outro diagnóstico principal (17%), havendo a 

necessidade de compreensão de comorbidade. 

 

 

Figura 1- Gráfico do percentual de alunos atendidos pelas duas instituições especializadas 

existentes na cidade, no decorrer dos anos de 2003-2012. 
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 Na Figura 1, pode–se observar o aumento do número de alunos atendidos pelas 

instituições especializadas existentes nesta cidade de 2003 a 2012, no ano de 2003 

apenas 0,84% dos alunos possuíam atendimento, em 2005 1,68%, 2006 2,24%, 2007 

1,68%, 2008 5,87%, a partir de 2009 o aumento foi bem significativo alcançando 

13,69%, 2010 13,68%, atingindo 50,09% em 2011. Em 2012 os dados apresentados são 

apenas dos quatro primeiros meses do ano, sendo assim houve apenas um aumento de 

10,06%. Como vimos, já haviam crianças sendo atendidas desde 2003, mas o convênio 

com essas instituições iniciou-se apenas em 2009, essas crianças já possuíam 

atendimento, pois traziam o transtorno e/ou distúrbio de aprendizagem em comorbidade 

com outro diagnóstico principal, são citadas no segundo grupo que o distúrbio e/ou 

transtorno de aprendizagem confunde-se com a dificuldade de aprendizagem como 

consequência de outro diagnóstico. 

 De acordo com a Lei da Inclusão 1989 – Lei nº 7.853/89, que  

dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social.  

Define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um 

estudante por causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja ele 

público ou privado, basearam-se naqueles alunos, que de alguma forma são “excluídos” 

com alterações biológicas, genéticas, neurocognitivas, paralisia cerebral, lesão cerebral 

traumática, entre outras, que são atendidos em “salas de reforços” ou “especiais” pelo 

professor de ensino especializado, caracterizando dessa forma, necessidade por 

atendimento prioritário e assistência multiprofissional especializada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm
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Figura 2- Dados quantitativos dos diagnósticos de acordo com CID 10 

 

 Na figura 2, são apresentados os dados quantitativos de alunos das escolas 

municipais do 1º ao 9º ano, diagnosticados e atendidos nas instituições conveniadas à 

Prefeitura Municipal, neste gráfico observam-se os transtornos e distúrbios 

diagnosticados nos alunos, de acordo com a CID 10, tais como:  E 40.4 outras epilepsias 

e síndromes epilépticas generalizadas (0,79% meninas), o F 20.9 Esquizofrenia não 

especificada (0,43% meninos), F 70.1 Retardo mental leve - comprometimento 

significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento (4,76% meninas e 

5,98% meninos), F 71.1 Retardo mental moderado - comprometimento significativo do 

comportamento, requerendo vigilância ou tratamento (0,43% meninos), F 80.0 

Transtorno específico da articulação da fala (1,59% meninas e 0,85% meninos), F 81.2 

Transtorno específico da habilidade em aritmética (1,59% meninas), F 81.9 Transtorno 

não especificado do desenvolvimento das habilidades escolares  F84.0 Transtorno 

Autista (1,59% meninas e 0,43% meninos), F84.8 Outros transtornos globais do 

desenvolvimento (1,59% meninas e 1,28% meninos), F 90 Transtornos hipercinéticos 

(4,76% meninas e 8,55% meninos), F 90.8 Outros transtornos hipercinéticos (1,59% 

meninas e 0,43% meninos), F 91.9 Transtorno de conduta não especificado (0,43% 

meninos), F 99 Transtorno mental não especificado em outra parte (0,85% meninos), G 
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43.1 Enxaqueca com aura (enxaqueca clássica) (0,79% meninas), G 80.3 Paralisia 

cerebral discinética (0,79% meninas e 0,43% meninos), G 91.0 Hidrocefalia 

comunicante (0,43% meninos), H 90.1 Perda de audição unilateral por transtorno de 

condução, sem restrição de audição contralateral (0,79% meninas), Q 05.9 Espinha 

bífida não especificada (0,79% meninas e 0,43% meninos), Q 95.5 Sujeito com sitio 

autossômico frágil (0,43% meninos) e S 06.2 Traumatismo cerebral difuso (0,43% 

meninos). 

 Os dados da figura 2 foram obtidos da seguinte maneira: o aluno é encaminhado 

à instituição, passa por triagem, em seguida por equipe multidisciplinar composta por: 

Médico Neurologista, Médico Psiquiatra, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Psicopedagogos, 

Pedagogos, Terapeutas Ocupacionais.  

 Com relação à análise das variáveis que caracterizam os portadores de distúrbios 

e/ou transtornos de aprendizagem, as questões de gênero merecem destaque. Aferiu-se 

um índice maior para os meninos. As queixas mais frequentes referiam-se a meninos 

(65%) do que meninas (35%), o que corrobora os resultados de diversas pesquisas 

realizadas desde a década de 60, conforme refere Souza (1997).  

 Nos encaminhamentos para atendimento psicológico a predominância é para o 

sexo masculino, sendo que a maioria dos comportamentos em que os meninos superam 

as meninas faz parte dos chamados “problemas de conduta”, enquanto os 

comportamentos em que estas superam os meninos fazem parte dos chamados 

“problemas de personalidade”. Vários estudos apresentam à prevalência de 

encaminhamentos de crianças do sexo masculino e considerando, segundo Graminha 

(1994), que existem diferenças entre os sexos na manifestação de problemas emocionais 

e comportamentais no decorrer do desenvolvimento, é imprescindível que se possa ter 

um conhecimento prévio dos comportamentos esperados conforme o gênero da criança, 

para que se possa compreender e avaliar os desvios de conduta da infância. 

 Diante de tais dados é possível apontar também que o Transtorno não 

especificado do desenvolvimento das habilidades escolares (F 81.9) como o 

predominante, porém na CID 10 seria a categoria que deve ser evitada tanto quanto 

possível e deve ser usada apenas para transtornos não especificados nos quais há uma 

incapacidade significativa de aprendizado que não pode ser justificada. [...] Sendo 
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assim, ele pode incluir as dificuldades na leitura, linguagem, escrita matemática, 

habilidades sociais e funções cognitivas. Alguns problemas emocionais e 

comportamentais podem acompanhar esse transtorno, ausência de suportes adequados 

causa impactos significativos no desenvolvimento emocional e social, como: 

dificuldades de relacionamento, isolamento, ansiedade, depressão e comportamento 

agressivo (p. 244). 

 Pode-se dizer que o objetivo do encaminhamento do aluno para a realização do 

diagnóstico permitiria orientar os profissionais da educação em relação ao transtorno ou 

distúrbio e apresentar subsídios para o trabalho com os discentes a fim de promover a 

aprendizagem. Como se refere Ciasca (2004 citado por Christopher, 1989) por ênfase 

apenas ao CID e não as possíveis intervenções que venham a desenvolver e respeitar a 

singularidade da criança do ponto de vista da aprendizagem.  Antes de olhar a criança, 

olha-se a classificação, o que dificulta a transformação do espaço escolar. 

Não é mais suficiente que o aluno seja recebido burocraticamente na escola, mas 

que participe efetivamente do processo de ensino e aprendizagem e dele absorva 

instrumentos e ferramentas para participar ativamente em sociedade (Gonçalves, 2008). 

 De um lado encontramos um aluno que não está conseguindo aprender por 

possuir um distúrbio ou transtorno de aprendizagem e do outro um professor que não 

sabe como trabalhar com esse aluno, pois ele não tem subsídios que o auxilie no seu 

trabalho. Sendo que na maioria das vezes esse aluno com diagnóstico de transtorno não 

especificado pela ausência de indicativos, fica “deixado de lado” em sala de aula e a 

justificativa para seu baixo desempenho acaba sendo o próprio distúrbio ou transtorno. 

E esse aluno com diagnóstico passa a ser apenas mais uma classificação dentro da 

escola. 

 Diante de pesquisa realizada em artigos que se referem ao F 81.9 em site de 

publicações científicas Scielo, percebe-se a ausência de pesquisas que venham justificar 

o uso desse CID em diagnóstico por não ser especificado, e ser atribuído a uma criança 

que foi avaliado por equipe multidisciplinar.   

 Com esse levantamento dos diagnósticos dos alunos observa-se que 83% dos 

alunos trazem apenas transtornos e/ou distúrbios de aprendizagem e os outros 17% em 
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seus diagnósticos trazem alguma outra deficiência e/ou doença que acarretam o 

distúrbio e/ou transtorno de aprendizagem.  

 

7. Considerações finais 

 

        Ao realizar-se a coleta de dados houve dificuldade no acesso as informações 

presentes nos prontuários dos alunos, isto é, o levantamento dos casos dos alunos 

atendidos e diagnosticados pelas instituições conveniadas no município de Bauru. Por 

um lado a preocupação do pesquisador em coletar dados verídicos e do outro lado a 

possível desconfiança de alguns profissionais que tentavam evitar o contato direto do 

pesquisador com o documento. 

 Em uma primeira análise, pode-se afirmar que, contraditoriamente, que a 

sociedade exclui para incluir. Explicando melhor: a adaptação dos sujeitos a um modelo 

de escola que, conforme a legislação para inclusão está longe da realidade, porque os 

alunos de certa forma estão dentro da escola e continuam “excluídos” pela falta de 

convivência social.  

 Nas salas especiais depara-se com a realidade de profissionais qualificados e 

comprometidos com os alunos e outros despreparados, assim como a deficiência no 

atendimento de alguns alunos pela dificuldade de interação com o professor e demais 

crianças, principalmente por apresentarem descontrole em sala de aula a escola utiliza o 

horário de frequência escolar, quando deveria ser no período alternativo. A justificativa 

para o atendimento no horário de frequência é para evitar a evasão escolar, tanto do 

aluno problema como para os demais. 

 Quanto ao predomínio do diagnóstico F81.9, será que a justificativa para a uma 

Educação falha, ou melhor dizendo para o fracasso escolar está nessa concepção? Não 

se pode aceitar apenas o diagnóstico e sim solicitar o acompanhamento, para que haja 

orientações quanto às estratégias e alternativas para cada caso indicado. 

 Levando-se em consideração esses dados, vê-se a importância da atuação de 

profissionais capacitados continuamente na área da educação especial e sala regular, 

para que consigam suprir as necessidades apresentadas por essas crianças, segundo 

Vygotsky (1984), a criança cujo desenvolvimento foi comprometido por alguma 



13 

 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

 

deficiência, não é menos desenvolvida do que as crianças ‘normais’, porém é uma 

criança que se desenvolve de outra maneira. 
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A busca do método se converte em uma das 

tarefas de maior importância da investigação.  

O método (...) é ao mesmo tempo premissa e 

produto, ferramenta e resultado da 

investigação. 

 

Lev. S. Vigostki. 

 

1. Introdução 

 

O elevado estatuto epistemológico que Lev S. Vigotski (1896-1934) concedeu 

ao método de pesquisa - e por extensão à metodologia da investigação-, não é um 

segredo para psicólogos, pedagogos e ditadas. Certamente, Vigotski dedicou uma parte 

importante de sua obra a refutar os métodos da psicologia experimental que lhe 

antecedeu, e, ao mesmo tempo, a buscar o princípio organizativo de seu próprio método. 

 Digamos, desde já, que o procedimento principal de pesquisa criado pelo autor 

foi o denominado método genético-histórico. (Vigotski, 2010a). Esse método, sempre 

em relação com o problema-objeto de pesquisa, adquiriu diferentes formas: análise das 

unidades (Vigotski, 2010a), método instrumental (Vigotski, 1989), experimento 

genético (Vigotski, 2000), experimento de dupla estimulação (Vigotski, 2010b), dentre 

outros. O autor o expressou da seguinte maneira:  
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A técnica concreta pode adotar formas variadas segundo seja o conteúdo do 

problema que se estuda (memória, pensamento, etc.), a personalidade do sujeito 

(a criança de idade e tipo diferente), as tarefas específicas da investigação 

concreta (análise, gênese de algum processo) e, finalmente o caráter da 

investigação (experimental, clínica). (Vigostki, 2000, p. 48) 

 

Uma das premissas metodológicas vigotskianas diz respeito à ideia de que entre 

objeto e método de investigação deve existir uma unidade dialética. Isso significa que o 

método precisa se ajustar ao objeto estudado, pois qualquer um dos métodos disponíveis 

não pode ser utilizado arbitrariamente para a abordagem do objeto. Essa premissa, no 

fundo, está assinalando um problema epistemológico fundamental, muito comum em 

nossos dias: o translado arbitrário de procedimentos de pesquisa de uma matriz 

epistemológica para a outra. A genialidade de Vigotski o levou a compreender a 

necessidade de que seu método de pesquisa estivesse estreitamente ligado à matriz 

dialética materialista, a qual lhe servia de base. O seu esforço criador o levou a elaborar, 

como já foi dito, novos métodos para novos problemas da psicologia do homem. 

Considerou que a pesquisa quando se relaciona com a busca de um método novo, 

adequado ao problema de estudo, adquire forma e desenvolvimento novo. Nesta linha 

de pensamento, Vigostki formulou a tese de que “toda formulação essencialmente nova 

dos problemas científicos, conduz inevitavelmente a novos métodos e técnicas de 

pesquisa” (Vigotski, 2000, p. 47). 

No seu entendimento, a fundamentação principal do método e seu conhecimento 

é condição indispensável para entender todas as etapas de uma pesquisa. Os fatos 

coletados e tratados, as leis que se descobrem, as bases das generalizações formuladas, 

as conclusões do estudo, etc., estarão determinados no fundamental pelo método de 

pesquisa; ou seja, pelo procedimento com ajuda do qual foram abstraídas e 

generalizadas às conclusões e leis descobertas. 
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Assim sendo, entende-se a necessidade de contar com um método autêntico e 

devidamente fundamentado, conhecendo seus pontos fortes e débeis, assim como suas 

relações com outros procedimentos de pesquisa. Isso permite utilizá-lo adequadamente, 

assim como elaborar um enfoque correto e científico da investigação. O dito enfoque 

deveria garantir uma coerência entre a teoria que serve de base, o objeto da pesquisa e o 

método geral da investigação. Dessa maneira, é possível supor que se eliminam os 

riscos do ecletismo teórico - metodológico na pesquisa. 

O propósito fundamental do presente trabalho é explicitar o princípio 

organizativo que deu origem ao experimento genético, criado por Lev Vigotski, assim 

como compreender a evolução posterior desse método na forma do experimento 

didático formativo, utilizado por didatas e formadores de professores na área 

educacional. Resenha-se a utilização do método do experimento didático formativo na 

Didática e na formação continuada de professores em quatro pesquisas em andamento. 

Nesta exposição seguiu-se o método da análise hermenêutica e interpretativa de textos 

clássicos de autores principais da teoria histórico-cultural como L. Vigotski e V. 

Davidov.  

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1 A procura do método 

 

Na busca de um método próprio, condizente com a matriz dialético-materialista, 

com a nova psicologia do homem, e tendo como objeto de pesquisa a história da 

formação das funções psíquicas superiores, Vigotski realiza um rigoroso estudo 

científico dos métodos de investigação empregados pelas diferentes escolas e vertentes 

da psicologia até os anos vinte do século XX. O seu olho crítico passa revista à 

psicologia behaviorista, à reflexologia, à psicologia experimental criada por Wundt, à 

psicologia estruturalista, à psicologia infantil e à fisiologia reflexológica de I. P. Palov. 
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O autor descobre que a fórmula E-R (estímulo-resposta) é o denominador comum a 

todos os enfoques, escolas de psicologia e modalidades de pesquisa aplicadas pelos 

psicólogos até a data. 

 

Assim, vemos que o esquema indicado subjaz no experimento psicológico por 

muito diversas que sejam as formas que adote nas investigações de diversas 

tendências, e independentemente do âmbito do psicológico em que se aplique. O 

esquema E-R abrange todas as tendências desde a psique associacionista até a 

estruturalista, todos os campos de investigação desde os processos elementares 

até os superiores, todas as áreas da psicologia, desde a geral até a infantil.  

(Vigotski, 2000, p. 60) 

 

Ou seja, que sob o esquema E-R ocultam-se os enfoques mais diversos e até 

opostos de estudo da psique e do comportamento humano, as tarefas e objetivos de 

investigação mais divergentes, assim como zonas de pesquisa muito distantes umas de 

outras. Mais Vigotski vai ao fundo da questão: como explicar que todo método 

experimental em psicologia, até a data examinada, esteja embasado na fórmula E-R? 

Qual é a essência que subjaz e unifica as mais variadas formas e tipos de experimento 

psicológico? A resposta é a seguinte: 

 

O rasgo comum que unifica todos os tipos e formas de experimento psicológico 

e que é inerente a todos eles em distinta medida, e na medida em que todos se 

apoiam no princípio E-R, é o enfoque naturalista da psicologia humana: só 

sacando à luz a existência desse enfoque e superando-o será possível achar um 

método adequado para a investigação do desenvolvimento cultural da conduta. 

(Vigotski, 2000, p. 61). [O destaque é nosso]. 

 

Destarte, o pesquisador descobre que a essência da questão é um problema de 

tipo epistemológico ou paradigmático. A crítica vigotskiana ao enfoque naturalista da 
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conduta, que inclui o estudo das funções psíquicas superiores, está endereçada ao que 

essa visão não tem em conta, ou seja, a diferença qualitativa entre a história dos animais 

e a história humana. Esse enfoque não permite compreender que as funções psíquicas 

superiores formaram-se no desenvolvimento histórico da sociedade e da conduta 

humana. Claro está que Vigotski pode chegar a essas conclusões porque tem assumido 

uma epistemologia diferente de sua ciência. Por isso não duvida em sustentar o seu 

ponto de vista com o subsídio de Engels
1
. 

 

Se aceita a tese de Engels de que o emprego das ferramentas ‘pressupõe a 

atividade especificamente humana, a reação transformadora do homem sobre a 

natureza, a produção’ (...), resulta impossível admitir que o trabalho, que tem 

modificado tão essencialmente o modo de adaptação do homem à natureza, não 

guarde relação com as mudanças produzidas na sua conduta. Acaso não há nada 

na psicologia do homem que se corresponda com as diferenças que distinguem o 

homem dos animais no plano natural? A essa diferença se referia Engels quando 

disse que ‘o animal utiliza a natureza exterior... enquanto que o homem, por 

meio de suas mudanças... a governa’, que ‘a ação planejada de todos os animais 

não tem logrado estampar sobre a terra o selo de sua vontade. Para isso teve que 

vir o homem’. (Vigotski, 2000, p. 62). 

 

O autor reconhece, com absoluta honestidade científica, a importância real da 

psicologia experimental, embasada no modelo E-R, e como esta psicologia preparou o 

caminho para a criação do novo método. Mas, o pesquisador deixa claro que a fórmula 

E-R, juntamente ao enfoque naturalista da psicologia humana que se esconde por detrás 

dela, pressupõem a passividade
2
 do comportamento humano como o seu rasgo 

principal. Faz-se evidente que tal fórmula e seu substrato epistemológico não são 

                                                             
1 Todas as referências que Vigotski faz à obra de Engels correspondem a Dialética da natureza. 
2 Vigotski usa a palavra passividade no sentido convencional em que o termo se aplica ao caráter passivo 

da adaptação dos animais ao meio, diferentemente da adaptação ativa do homem. 
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suficientes para servir de base ao desenho de um método de investigação adequado às 

formas da conduta especificamente humana. Precisa-se de um novo método, capaz de 

captar as qualidades novas do comportamento humano. 

Assim sendo, o autor formula sua tese principal: concorda com Hegel a respeito 

de que algo é o que é, e o porquê tem uma qualidade específica, e quando essa 

qualidade se perde, deixa de ser o que é. O experimento do tipo E-R não se esgota na 

complexidade das relações entre estímulos e reações, já conhecidas na psicologia 

animal. Também não se exaure pelo caminho do aumento quantitativo e o incremento 

dessas relações. Assim, formula Vigotski a sua dedução principal a respeito: 

 

Há no seu centro [do experimento E-R] um salto dialético que modifica 

qualitativamente a própria relação entre o estímulo e a reação. Poderíamos 

formular a nossa dedução principal dizendo que a conduta humana se distingue 

pela mesma peculiaridade qualitativa – comparada com a conduta animal – que 

diferencia o caráter da adaptação e do desenvolvimento histórico do homem 

comparado com a adaptação e o desenvolvimento dos animais, já que o processo 

de desenvolvimento psíquico do homem é uma parte do processo geral de 

desenvolvimento histórico da humanidade. Assim, pois, nos vemos na 

necessidade de buscar e encontrar uma fórmula nova para o experimento 

psicológico. (Vigotski, 2000, p. 62). 

 

Para o achado do principio organizativo que sustenta o experimento psicológico 

de novo tipo, Vigostki utiliza o procedimento da dedução hipotética que Engels lhe 

sugere. O autor considera que o primeiro tem expressado exatamente o significado 

metodológico de seu pensamento nas palavras que seguem: 

 

A forma em que se desenvolvem as ciências naturais quando pensam é a 

hipótese. Observam-se novos fatos que vêm a fazer impossível o tipo de 
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explicação que até agora se dava dos fatos pertencentes ao mesmo grupo. A 

partir desse momento faz-se necessário procurar explicações de novo tipo, ao 

princípio embasado somente num número limitado de fatos e observações, até 

que o novo material de observação depura estas hipóteses, elimina uma e corrige 

outras e chega, por último a estabelecer a lei em toda sua pureza. Se 

houvéssemos querido esperar a que o material estivesse preparado em sua forma 

pura para a lei, houvéssemos tido que deixar em suspenso até esse momento a 

investigação pensante, e por esse caminho jamais se chegaria a manifestar a lei. 

(Engels, F. Apud. Vigotski, 2000, p. 63). [Destaque no original]. 

 

O autor inicia sua análise pelo estudo das funções psicológicas rudimentares; ou 

seja, por formações da conduta complexas e históricas, pertences a épocas remotas no 

desenvolvimento psíquico do homem. São formas da conduta humana que aparecem de 

maneira estereotipada em determinadas circunstancias; formas psicológicas petrificadas, 

fossilizadas e surgidas em tempos remotos, nas etapas mais primitivas do 

desenvolvimento cultural do homem.  Segundo o autor, essas formas fossilizadas da 

conduta se conservam como vestígios históricos em estado pétreo e ao mesmo tempo 

vivas na conduta do homem atual. São funções inativas, resíduos vivos do 

desenvolvimento histórico da conduta e não da evolução biológica. Por isso o estudo 

das funções rudimentares deve ser o ponto de partida para investigar, mediante o 

experimento psicológico, a perspectiva histórica. Elas unem num mesmo ponto o 

passado e o presente. “A luz da história ilumina o presente e nos encontramos 

simultaneamente em dois planos: o que é e o que foi. É o final do fio que une o presente 

com o passado, as etapas superiores do desenvolvimento com as iniciais”. (Vigotski, 

2000, p. 65).  

Mas a análise dessas formas rudimentares da conduta nos proporciona apenas o 

início de sua gênese e ao mesmo tempo o ponto de partida de todo o método, nada mais. 

O autor insiste em que não se podem olvidar as diferenças existentes entre as funções 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

8 

 

rudimentares e as ativas. “O conhecimento da estrutura das funções rudimentares nunca 

poderá nos fazer conhecer nem a estrutura nem o caráter da atividade, das funções 

superiores vivas, nem todo o caminho de seu desenvolvimento” (Vigotski, 2000, p. 66). 

Essas funções são apenas o ponto de partida, mas não um quadro completo de todo o 

processo, e por isso não se pode prescindir da pesquisa posterior do desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores.  

Na sua análise Vigotski estuda três funções psicológicas rudimentares inativas: a 

função eletiva da sorte: o individuo que precisa decidir entre dois estímulos que o 

mantem na indecisão e coloca a mão nas cartas para jogar a decisão na sorte; a função 

rudimentar da memória cultural: o nó no lenço ou a mudança de dedo para se colocar o 

anel, como recursos de lembranças de algo que não pode ser esquecido, o que permitirá 

ativar a memória mais tarde; a função de contar com os dedos: trata-se de uma forma 

rudimentar da aritmética cultural que no seu momento histórico teve enorme 

importância. Nos três casos estudados pelo pesquisador observam-se como rasgos novos 

e especificamente humanos, impossíveis nos animais, a capacidade do homem para 

introduzir meios artificiais e auxiliares na memorização, a criação ativa do sujeito e o 

emprego de estímulos em qualidade de instrumento da memória ou da decisão a ser 

tomada. Nestes casos, a conduta humana não está determinada por estímulos presentes, 

senão por uma nova situação psicológica criada pelo próprio homem. 

Dessa maneira, o autor demonstra que o velho ponto de vista embasado no 

esquema E–R, fundamentado numa concepção naturalista da psique humana, é 

inadequado para a pesquisa do novo objeto; ou seja, as formas novas e superiores da 

conduta humana. O único que consegue o velho enfoque é captar aquilo que as formas 

rudimentares têm em comum com as formas superiores – o velho princípio conservado 

na forma nova de comportamento –, mas não percebe o distintivo da nova forma, aquilo 

que as diferencia das inferiores. O velho enfoque não capta o novo princípio que se 

superpõe ao velho. Em outras palavras, o velho princípio não é adequado para revelar 

corretamente a diferença essencial entre o comportamento do homem e o 
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comportamento do animal, não é capaz de “revelar adequadamente a estrutura das 

funções psicológicas superiores”. (Vigotski, 2000, p. 75). O autor concluiu a sua análise 

da seguinte maneira: 

 

Se apresentarmos o processo que nos interessa no seu estado puro, independente, 

palpável e generalizarmos assim os resultados da nossa análise das funções 

rudimentares, podermos dizer que esse processo consiste em que uma forma de 

conduta – a inferior- passa a outra que chamamos convencionalmente superior 

como mais complexa no sentido genético e funcional. A linha que separa ambas 

as formas é a relação entre o E–R. Para uma das formas o rasgo essencial, seria a 

completa – em princípio – determinação da conduta pela estimulação. Para a 

outra o rasgo, igualmente essencial, seria a autoestimulação, a criação e 

emprego de estímulos-meios artificiais e a determinação da própria conduta com 

sua ajuda. (Vigotski, 2000, p. 82). [Destaque no original]. 

 

Assim sendo, entende-se que o que diferencia a conduta superior da elementar é 

a capacidade da primeira de criar e de empregar estímulos-meios artificiais (signos),
3
 

em qualidade de meios auxiliares, para dominar as reações próprias e alheias. Essa é a 

base para diferenciar a conduta superior da rudimentar. Na opinião de Vigostki, a 

existência simultânea dos estímulos dados e de estímulos criados é o rasgo distintivo da 

psicologia humana. Esta importante conclusão introduz uma viragem qualitativa na 

concepção da psicologia humana e na sua pesquisa. E esse descobrimento cabe por 

completo a L. S. Vigotski. 

 

                                                             
3 Vigotski conceitua os signos da seguinte maneira: “Chamamos signos aos estímulos – meios artificiais 

introduzidos pelo homem na situação psicológica, que cumprem com a função de auto estimulação; 

adjudicando a este termo um sentido mais amplo e, ao mesmo tempo, mais exato do que se dá 

habitualmente a esta palavra. De acordo com nossa definição, todo estímulo condicional criado pelo 

homem artificialmente e que se utiliza como meio para dominar a conduta – própria ou alheia – é um 

signo. Dois momentos, pelo tanto, são essenciais para o conceito de signo: sua origem e sua função”. 

(Vigotski, 2000, p. 83). 
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2.2  A significação como princípio regulador da conduta humana: a descoberta 

do método. 

 

Uma das preocupações principais de Vigotski é a busca da peculiaridade 

específica da conduta humana. O novo método de pesquisa - o experimento genético - 

precisa ter em conta o específico do comportamento do homem, diferentemente do 

animal, para lograr a correspondência entre o objeto - às funções psicológicas 

superiores-, e o mencionado método de pesquisa. Para Vigotski, o específico da conduta 

humana, e, por conseguinte, da pesquisa psicológica, radica em três aspectos 

intimamente relacionados: a) o desenvolvimento qualitativo e quantitativo dos grandes 

hemisférios, quando comparados com os animais. O cérebro do homem está muito mais 

desenvolvido e sua atividade nervosa está muito além da dos animais; b) a capacidade 

de adaptação do homem ao meio é muito superior aos animais. A adaptação do homem 

é ativa, enquanto que a de os animais é passiva; c) a natureza social do homem. Esse é o 

fato principal: o cérebro do homem pertence a um ser social e as leis de sua atividade 

nervosa superior manifestam-se na sua personalidade.  

 

Mas a conduta humana se distingue precisamente pelo fato de que é o homem 

quem cria os estímulos artificiais de sinais e, antes de tudo, o grandioso sistema 

de sinais da linguagem, dominando assim a atividade de sinais dos grandes 

hemisférios. Se a atividade fundamental e mais geral dos grandes hemisférios 

nos animais e no homem é a sinalização, a atividade mais geral e fundamental do 

ser humano, o que diferencia em primeiro lugar ao homem dos animais desde o 

ponto de vista psicológico é a significação, ou seja, a criação e o emprego de 

signos (...). A significação é a criação e emprego de signos, ou seja, de sinais 

artificiais. (Vigotski, 2000, p. 84). [Destaques no original]. 
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Vigotski explica que a sinalização é a premissa biológica imprescindível que 

permite a formação de vínculos provisórios, especiais, condicionados, entre o 

organismo humano e o meio. A sinalização é a base biológica da atividade superior que 

ele chama de significação. Da sinalização, entendida como o sistema de conexões que 

se estruturam no cérebro do animal resulta a cópia, o reflexo das conexões entre os 

diferentes agentes da natureza que indicam a presença próxima de fenômenos que lhe 

são favoráveis ou não.  Mas a sinalização não pode ser entendida como a base adequada 

da conduta humana. Diferentemente do animal, na sua adaptação ao meio, o homem 

produz uma transformação ativa de sua própria natureza. Essa transformação da 

própria natureza do homem constitui a base de toda a história humana, o qual pressupõe 

também a mudança ativa da conduta do homem. “Ao atuar sobre a natureza externa 

mediante esse movimento, ao modificá-la, o homem modifica ao mesmo tempo sua 

própria natureza – disse Marx. Desperta as forças que dormitam nela e subordina a 

dinâmica dessas forças a seu próprio poder”. (Apud. Vigotski, 2000, p. 85). 

O pesquisador formula a tese de que o homem, atuando desde fora, cria novas 

conexões no cérebro por meio da introdução de estímulos artificiais, criando signos e 

dando significado a sua conduta. Sob essa base, Vigostki formula o principio da 

significação. Esse princípio permite explicar a regulação da conduta humana, pois 

segundo ele “é o homem quem forma desde fora das conexões no cérebro, o dirige e 

através dele, governa o seu próprio corpo”. (Vigotski, 2000, p. 85). A formação de 

conexões desde o exterior, assim como a regulação da conduta são possíveis devido à 

coincidência de dois momentos complementares. O primeiro momento está contido na 

estrutura do reflexo condicionado. 

 

Toda a teoria dos reflexos condicionados se embasa na ideia de que a diferença 

essencial entre o reflexo condicionado e o incondicionado não radica no 

mecanismo, senão na formação do mecanismo reflexo. ‘A única diferença – 

disse Pavlov – é que no seu caso existe uma via de condução já constituída e no 
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outro se precisa do cerre prévio; num caso o mecanismo da comunicação está 

plenamente disposto e no outro se vai completando pouco a pouco até ficar todo 

disposto’ (...) Por conseguinte, o reflexo condicionado é um mecanismo criado 

de novo pela coincidência de dois estímulos, ou seja, criado desde fora. 

(Vigotski, 2000, 85). 

 

Aclara-se que a conduta humana não pode ser explicada desde o ponto de vista 

psicológico só a partir do princípio do reflexo condicionado. Esse mecanismo serve 

apenas para compreender que as conexões naturais regulam a formação de conexões no 

cérebro e condicionam a conduta no plano natural, mas não assim no plano histórico. 

Nestes casos a natureza condiciona o comportamento, porque as conexões cerebrais são 

representações naturais do meio. Este é o tipo de adaptação passiva própria dos animais. 

Assim, nenhum tipo de adaptação natural pode explicar a adaptação ativa do homem à 

natureza, nem as mudanças introduzidas nela pelo homem. 

O segundo momento consiste em que só a natureza social do homem pode ajudar 

a compreender este problema. 

 

Até agora, tanto nas ciências naturais como na filosofia, disse Engels, têm 

desdenhado completamente a influência que a atividade do homem exerce sobre 

o seu pensamento e conhece tão só, de uma parte, a natureza e da outra parte, 

somente o pensamento. Mas o fundamento mais essencial e mais próximo do 

pensamento humano é, justamente, a transformação da natureza pelo homem e 

não a natureza por si só, a natureza enquanto tal; a natureza humana vem 

crescendo na mesma proporção em que o homem vai aprendendo a transformar a 

natureza.  (Apud. Vigotski, 2000, p. 86) 

 

O autor afirma que a um novo tipo de conduta lhe corresponde, necessariamente, 

um novo princípio regulador da mesma. Esse novo princípio o achamos na 
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determinação social do comportamento realizada com auxílio dos signos. O homem 

tem criado um aparelho de sinais, um sistema artificial de estímulos condicionados e 

com sua ajuda cria quaisquer conexões artificiais e provoca reações necessárias ao 

organismo. Ambos os momentos, tomados no seu conjunto, permitem compreender o 

novo princípio regulador da conduta humana: a significação ou capacidade de criar 

signos artificiais para regular a conduta própria e alheia. Para o autor, o princípio da 

significação nos coloca no terreno das adaptações artificiais, e situa o problema de sua 

relação com outras adaptações, assim como do lugar destas no sistema geral da 

adaptação do homem. Ao mesmo tempo, o uso de signos pelo homem traz consigo certa 

analogia com o uso das ferramentas. 

 

A invenção e o emprego dos signos em qualidade de meios auxiliares para a 

solução de alguma tarefa psicológica colocada ao homem (memorizar, comparar 

algo, informar, eleger, etc.) supõe, desde sua faceta psicológica, em um 

momento uma analogia com a intervenção e emprego das ferramentas. 

Consideramos que esse rasgo essencial de ambos os conceitos, é o papel dessas 

adaptações na conduta, que é analógico com o papel das ferramentas em uma 

operação laboral ou, o que é o mesmo, a função instrumental do signo. 

Referimo-nos a função de estímulo – meio que realiza o signo em relação com 

alguma operação psicológica, ao fato de que seja um instrumento da atividade 

humana. (Vigotski, 2000, p. 91). [Destaques no original]. 

 

Chegando a este ponto, o autor deixa claro que objetivo de sua pesquisa “é 

submeter a uma investigação empírica exata o papel dos signos no comportamento com 

especial atenção a todo aquilo que lhes faz distintivos”.  (Vigotski, 2000, p. 93). E 

elabora três teses que servem para compreender o método de pesquisa adaptado por ele. 

A primeira tese refere-se à similitude entre o signo e a ferramenta, que consiste na 

função mediadora de ambos. Por isso podem ser incluídos numa mesma categoria desde 
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o ponto de vista psicológico. Já desde o ponto de vista lógico, os dois conceitos podem 

considerar-se como sendo subordinados a um conceito maior: o de atividade 

mediadora. Vigotski argumenta que tanto as ferramentas como os signos devem incluir-

se na atividade mediadora, pois, de uma parte, o homem usa as ferramentas para atuar 

sobre os objetos de acordo com os seus objetivos e, de outra, utiliza os signos 

(estímulos) para influir sobre a conduta, admitindo que atuem de acordo com sua 

natureza psicológica. Aqui está uma das contribuições mais importantes de Vigotski: ele 

juntou o instrumento e o signo na atividade mediadora. O autor aclara que ambas as 

funções não podem ser consideradas em nenhum caso como iguais, pois elas têm 

significação, importância e função diferente e também não esgotam todas as dimensões 

da atividade mediadora do homem. 

A segunda tese refere-se à diferença entre o signo e a ferramenta, que constitui a 

base da divergência real entre essas linhas. O homem influi sobre o objeto de sua 

atividade com auxílio da ferramenta. Ela está orientada para fora, deve provocar 

modificações no objeto. É o meio da atividade externa do homem, por isso está 

orientada a modificar a natureza. O signo não muda nada no objeto da operação 

psicológica. É o meio de que se vale o homem para influir sobre sua própria conduta e 

da conduta dos outros; é um meio da atividade interior dirigido a dominar o próprio 

sujeito; está orientado para dentro. Essas atividades são muito diferentes, por isso a 

natureza dos meios empregados não pode ser a mesma em ambos os casos. 

A terceira tese refere-se ao nexo real entre ambas as atividades e, 

consequentemente, o nexo real de seu desenvolvimento na filogênese e na ontogênese.  

O autor destaca que o domínio da natureza e o domínio da conduta estão intimamente 

relacionados, do mesmo modo que a transformação da natureza pelo homem supõe a 

transformação de sua própria natureza. Na filogênese se podem reconstruir esses nexos, 

devido a vestígios documentais dispersos e totalmente confiáveis, mas na ontogênese 

podem-se observar experimentalmente. 
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Há algo que desde agora resulta indubitável (...) o primeiro emprego do signo 

significa que se tem saído dos limites do sistema orgânico de atividade existente 

para cada função psíquica. A aplicação de meios auxiliares e o passo a atividade 

mediadora reconstrói de raiz toda a operação psíquica a semelhança de como a 

aplicação das ferramentas modifica a atividade natural dos órgãos e amplia 

infinitamente o sistema de atividade das funções psíquicas. Tanto um como o 

outro, o denominamos, no seu conjunto, com o termo de função psíquica 

superior ou conduta superior. (Vigotski, 200, p. 95). [Destaque no original]. 

 

Concluindo, o pesquisador encontra a fórmula de seu método no princípio de 

estruturação das formas superiores da conduta. Esse princípio se baseia no caráter 

social da psique e da personalidade humana, que é capaz de significar, ou seja, de criar 

estímulos – meios artificiais (signos) para regular sua própria conduta. Unido a isso, o 

emprego de ferramentas que modificam a natureza e a si próprio completam o quadro da 

estruturação das funções psíquica superiores, também chamadas formas superiores da 

conduta. Tendo como ponto de partida o conhecimento das funções psicológicas 

rudimentares - formadas na filogênese; na ontogénese deve-se passar à estimulação 

experimental do desenvolvimento das funções psíquicas superiores para poder estudá-

las no processo de sua formação e desenvolvimento. Nisso consiste o princípio 

organizador do experimento genético criado por L. Vigotski. 

 

2.3 A reelaboração do método de Vigostki na Didática Desenvolvimental 

 

A Didática Desenvolvimental, criada por L. V. Zankov, V. V. Davídov e D. 

Elkonin, dentre muitos outros destacados psicólogos e pedagogos russos, estudou a 

fundo e adequou as necessidades de seu campo de pesquisa ao experimento genético 

criado por L. Vigotski. Davidov reconhece que:  
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[...] um dos momentos de viragem na história da psicologia foi à criação da 

concepção de L. Vigotski, segundo a qual as funções psíquicas específicas não 

são inatas, senão que só estão colocadas como modelos sociais; por isso o 

desenvolvimento psíquico do homem se realiza (...) na forma de apropriação de 

ditos modelos, apropriação que transcorre no processo de educação e ensino. 

Como resultado dessa teoria, em primeiro lugar, se formularam as premissas 

para estudar as relações internas entre os diferentes procedimentos de educação e 

ensino e o correspondente caráter do desenvolvimento psíquico da criança; em 

segundo lugar, se puseram de manifesto as condições indispensáveis para 

introduzir, na investigação psicológica, o experimento formativo como método 

peculiar destinado a estudar a essência dessas relações. (Davidov, 1988, p. 195). 

 

Assim sendo, o emprego do também chamado método genético-causal de 

Vigotski marcou uma etapa qualitativamente nova no desenvolvimento da psicologia, já 

que o método permite estudar o surgimento das macroestruturas psíquicas mediante sua 

formação orientada. A análise verdadeiramente genética desse processo Vigotski a 

concebeu como sua reprodução sistemática no experimento educativo. Como diz 

Davidov: 

 

[...] no processo do trabalho educativo cognoscitivo com as crianças, podem-se 

estudar simultaneamente as condições e as leis de origem, de gênese da 

correspondente neoformação psíquica. A nosso juízo, se pode chamar ao 

experimento formativo experimento genético-modelador, o que plasma a 

unidade entre a investigação do desenvolvimento psíquico das crianças e sua 

educação e ensino. (1988, p.196). [Destaque no original]. 

 

Isso significa que o ensino experimental não se realiza se apoiando no nível real, 

presente e já formado de desenvolvimento mental dos alunos, senão utilizando métodos 
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e meios de ensino, na comunicação do educador, que formam ativamente os novos 

níveis de desenvolvimento intelectual dos alunos. Davidov, tendo como suporte sua 

teoria da atividade de estudo, denominou a esta variante do novo método como 

experimento formativo e também como experimento genético-modelador, considerando-

o o mais adequado para o estudo do desenvolvimento da psique da criança na psicologia 

evolutiva e pedagógica.  

 

Este método é uma das realizações particulares do método geral genético-causal 

(ou genético-modelador) de estudo do desenvolvimento da psique da criança, 

cujas bases encontram-se nos trabalhos de L. Vigotski e que logo foram 

multilateralmente ampliadas nos trabalhos de A. Leontiev, A. Luria, P. Galperin, 

A. Zaporózhets, D. Elkonin e seus colaboradores. A essência deste método se 

expressa no estudo dos processos de trânsito a novas formas da psique, no 

estudo das condições de surgimento de um ou outro fenômeno psíquico e na 

criação experimental das condições necessárias para que surjam. Tal 

investigação transcorre como projeção e modelação do processo de 

desenvolvimento. (Davidov, V & Márkova, 1987, p.326). 

 

O método do experimento formativo toma forma a partir da organização e 

reestruturação experimental dos programas escolares (planos de ensino), assim como 

dos procedimentos (métodos) de sua aplicação em cursos completos de alunos de 

maneira prolongada (um ciclo, um nível de ensino). Dessa forma o método serve, 

simultaneamente, como método experimental de ensino que influencia o 

desenvolvimento intelectual dos alunos. 

O experimento formativo apresenta várias vantagens com respeito a outros 

métodos de pesquisa: permite a intervenção ativa do pesquisador na orientação dos 

processos psicológicos que estuda; experimenta-se com disciplinas escolares e não com 

temas isolados, o qual permite definir melhor os efeitos do processo de ensino sobre o 
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desenvolvimento mental dos alunos; facilita examinar as condições nas que se geram as 

neoformações psicológicas pesquisadas.  

 

[...] o ensino durante uma série de anos dos mesmos contingentes de crianças 

permite superar o estudo de particularidades psicológicas isoladas do escolar e 

passar ao exame das características integrais de seu desenvolvimento psíquico, 

das tendências de seu desenvolvimento, dos trânsitos de uma neoformação a 

outra e também seguir a dinâmica das relações do escolar com as pessoas 

circundantes. Isso enriquece o experimento formativo prolongado com as 

qualidades da investigação longitudinal, permite observar em detalhe aspectos e 

etapas isoladas dos fenômenos psicológicos estudados. (Davidov, V & Márkova, 

1987, p.327). 

 

Há que agregar que o método do experimento didático formativo atende 

plenamente à peculiaridade da pesquisa Didática e da pesquisa na formação de 

professores. A ciência Didática tem como objeto de estudo a unidade dialética entre 

ensino e aprendizagem. A formação de professores ocupa-se dos processos formativos 

desses profissionais, geralmente também por meio do processo de ensino-aprendizagem. 

Por meio desse processo aspira-se a desenvolver as funções psicológicas do sujeito que 

aprende. Assim sendo, o experimento didático formativo, cumpre o pressuposto de 

Vigotski de que o método precisa se ajustar às particularidades do objeto. Nele, a 

atividade de ensino e a atividade de aprendizagem fundem-se numa dinâmica que 

conduz ao desenvolvimento tanto do professor quanto do aluno nas condições da escola 

e da sala de aula. 

Por isso, o método do experimento didático formativo tem também plena 

utilização na formação inicial e continuada de professores. É preciso lembrar que na 

terceira tese sobre Feuerbach, Marx afirma o seguinte: 
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A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das circunstâncias 

e da educação, [de que] seres humanos transformados são, portanto, produto de 

outras circunstâncias e de uma educação mudada esquece que as circunstâncias 

são transformadas precisamente pelos seres humanos e que o educador tem, ele 

próprio, de ser educado. (...) A coincidência do mudar das circunstâncias e da 

atividade humana só pode ser tomada e racionalmente entendida como práxis 

revolucionante. (Marx, 1845). [O destaque é nosso]. 

 

Dessa maneira, sendo o professor um ser social como qualquer outro, que forma 

e desenvolve suas capacidades intelectuais na prática social que transforma e ao mesmo 

tempo o transforma, e que ele se apropria de sua formação teórica e profissional pelos 

mesmos meios que servem de apropriação da cultura humana a seus alunos, é possível 

aplicar o método do experimento didático formativo, também, a formação didático-

pedagógica desses profissionais. 

Numa pesquisa em andamento, está-se intervindo na formação continuada de 

quatro pequenos grupos de professores e gestores escolares: um nos primeiros anos do 

ensino fundamental, outro nos anos finais desse nível, outro no ensino médio e outro no 

ensino universitário. Nos quatro casos partiu-se de um diagnóstico das necessidades 

contextuais de formação Didática desses professores, conforme o projeto político 

pedagógico da instituição, seus planos de ensino e os conteúdos que ensinam. Sobre 

essa base criaram-se, em cada caso, grupos de estudo e formação continuada com 

funcionamento semanal ou quinzenal, dependendo de cada realidade concreta. As 

sessões coletivas de formação organizaram-se com a participação direta dos 

pesquisadores, partindo-se de um cronograma para discutir a teoria da atividade de 

estudo de V. V. Davidov, segundo uma seleção prévia de seus textos e de outros autores 

que o complementam. Constrói-se coletivamente o conhecimento, discutindo a teoria e 

debatendo exemplos concretos de ensino das matérias escolares. Os professores estão 

aprendendo a planejar as unidades didáticas de seus programas, sem alterar o conteúdo 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

20 

 

programático, mas submetendo-o a uma organização didática experimental que 

privilegia o ensino dos conhecimentos científicos por meio da organização de tarefas de 

estudo que pretendem o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos por meio 

do processo de assimilação dos conteúdos assim organizados. 

Em três desses pequenos grupos vai-se da formação continuada à aplicação na 

sala de aula do sistema didático experimental criado previamente, junto ao pesquisador.  

Professor de sala e pesquisador se tornam colaboradores e sujeitos da pesquisa 

superando a dicotomia tradicional entre o pesquisador da universidade e o professor de 

outro nível. Outra das particularidades desse trabalho radica em que está focado na 

questão didática, sem separar os processos de ensinar e os processos de aprender. 

Também não há certo nem há errado, nem se pretende provar uma hipótese prévia. A 

metodologia da pesquisa vai coincidindo, na prática, com os resultados. Da experiência 

de ensino na sala de aula se retorna a experiência de formação no grupo de estudo e 

vice-versa. 

Os resultados são ainda preliminares e é arriscado adiantar conclusões, mas há 

evidências de algumas certezas: o caráter histórico-social da psique e da personalidade 

humana; a faculdade do homem para significar, ou seja, para criar signos e meios 

artificiais através dos quais regula a conduta; a atividade de mediação humana que 

utiliza a combinação de signos e ferramentas para sua adaptação criativa à realidade; a 

capacidade humana de interagir com o meio transformando-o e se transformando, 

simultaneamente; a faculdade do homem de apropriação da experiência cultural (teórica 

e prática) acumulada historicamente; a necessidade de desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores de maneira intencional por meio do ensino, dentre outras, 

revela-se como fundamentos epistemológicos promissores desse tipo de pesquisa. 

Acompanhando esse desenvolvimento teórico, também Vigotski descobriu o principio 

organizador do experimento genético na estrutura das funções psicológicas superiores, 

princípio que mais tarde foi aplicado por Davidov e outros ao experimento didático 

formativo. Essa junção de teoria, objeto e método de pesquisa trazem, com certeza, uma 
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nova qualidade para a pesquisa em Didática Desenvolvimental e também, como é 

lógico, para a formação dos professores.   
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1. Introdução 

 
A profissão docente tem sua parte de 

individualidade, mas também necessita de 

uma parte colaborativa. Educar na infância 

requer um grupo de pessoas (para não 

mencionar a famosa frase indígena “ 

necessita de todo um povo para ser 

educado”). Portanto, a formação 

continuada, para desenvolver processos 

conjuntos e romper com o isolamento e a 

não comunicação dos professores, deve 

levar em conta a formação colaborativa 

(Imbernon, 2010, p. 48). 

 

A história da educação nos revela que o processo de escolarização foi 

apresentado por muito tempo como privilégio de um determinado grupo, ocasionando 

uma exclusão que foi aceita e legitimada tanto pela legislação, quanto pelas políticas 

públicas e práticas educacionais que reproduziam a ordem social vigente. 

A partir do processo de democratização da escola, a realidade de exclusão 

educacional das pessoas com deficiência, foi evidenciada, principalmente, quando os 

sistemas de ensino, passaram a oferecer a matrícula, mas continuaram excluindo os 

estudantes e todas as pessoas que a sociedade considera fora dos padrões de 

normalidade.  

mailto:deusodetersa@gmail.com
mailto:fasaan@hotmail.com


 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

2 
 

 

Entretanto, a Educação Especial, que tradicionalmente foi constituída como um 

modelo de educação segregada, tem sido apresentada nos documentos oficiais numa 

perspectiva inclusiva. Esta proposta ganhou força a partir da metade dos anos de 1990 

com a divulgação de alguns documentos nacionais e internacionais, como a Declaração 

de Salamanca, cuja recomendação é que todas as pessoas com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação sejam atendidas na escola 

regular de ensino e não mais de forma segregada, e mais recentemente o Decreto nº. 

6571 de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional 

Especializado. Estes e outros documentos asseguram que os estudantes com deficiência 

sejam matriculados e atendidos na escola de educação básica, afirmando que esta 

constitui meios capazes para combater a discriminação e auxiliar a todos na construção 

de competências e condições de autonomia.  

Nas diretrizes curriculares para a educação infantil, publicadas em 2010 pelo 

Ministério da Educação, que regulamentam o trabalho de atendimento aos alunos dessa 

modalidade de ensino são apresentadas orientações para a organização de espaço, 

tempos e materiais, assim: 

 

Para efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições 

de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para 

a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem:  

 A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo; [...]  

 O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades 

individuais e coletivas das crianças promovendo interações entre crianças de 

mesma idade e crianças de diferentes idades; [...]  

 A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções 

para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. (Brasil, 2010, p. 26). 
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Todavia, o que ainda tem sido percebido nas escolas de educação básica é que 

ainda persistem práticas excludentes que prejudicam os alunos com deficiência diante 

do direito de ter a qualidade de ensino que é ofertado a todos os demais. Percebe-se 

ainda que os mesmos problemas têm sido observados nas escolas de educação 

infantil,principalmente diante da necessidade da ampliação da matrícula obrigatória para 

as crianças a partir de 4(quatro) anos de idade. 

Ao discutir sobre os entraves encontrados durante o processo de inclusão das 

crianças na Educação Infantil, Nascimento (2011) aponta que:  

 

Os percursos da Educação Infantil para a inclusão estão permeados por situações 

graves de exclusão. Se a educação e o cuidado infantil oferecem condições que 

permitem à pequena infância exercer seus direitos como cidadã, e, portanto, 

promovem a inclusão social, ainda são poucas as crianças que têm acesso a esse 

direito, ou seja, em grande parte dos casos, a creche tem sido a etapa inicial do 

processo de exclusão social. (p. 46) 

 

A autora expressa a realidade das escolas que atende alunos com idade entre 0 

(zero) e 5 (cinco) anos, pois, apesar da política educacional vigente apontar para a 

ampliação da oferta e da obrigatoriedade da matrícula, as instituições existentes ainda 

não têm estrutura adequada para atender a demanda existente, obrigando, muitas vezes, 

os pais a esperar em fila, nas portas das escolas, no dia da matrícula inicial para 

conseguir uma vaga. O que se configura como uma das primeiras formas de exclusão 

praticada pelos responsáveis pela escola pública. 

Outro aspecto apontado pelas pesquisas recentes no país, diz respeito ao 

planejamento e avaliação. Muitos autores que escrevem sobre o atendimento às crianças 

com deficiência na educação infantil apontam a importância de conhecê-las melhor para 

poder planejar atividades condizentes com suas possibilidades.  
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Assim, antes de receber o aluno, é fundamental conhecer o máximo possível de 

seu histórico e de sua condição. Diagnósticos precisos são importantes e devem 

ser respeitados, principalmente se puderem orientar a melhor forma de atender 

às necessidades do aluno, mas não podem ser confundidos com rótulos e 

principalmente não devem servir para reduzir o aluno a determinada condição, 

como ‘o autista’, ‘o deficiente mental’, o “TDAH’, ‘o dislexo’ entre outros. 

(Emílio & Cintra, 2011, p. 85) 

 

Nesta perspectiva, a formação profissional tem papel fundamental na vida 

escolar de toda a comunidade estudantil, pois é por meio, e a partir dela, que os 

profissionais que atuam diretamente com todos os alunos poderão refletir e avançar 

rumo à construção de competências e habilidades que proporcionarão mais autonomia a 

todas as crianças. 

Desse modo, é importante destacar a necessidade de sistematização de uma 

prática de formação continuada em serviço para que professores e equipe gestora 

possam refletir sobre os possíveis entraves no atendimento a todos os alunos,inclusive 

os que apresentam uma limitação como no caso das crianças com deficiência. 

Ao discutir sobre as práticas de formação de professores, Francisco Imbernón, 

(2010) aponta que: 

 

A formação continuada de professores, mais do que atualizá-los deve ser capaz 

de criar espaços de formação, de pesquisa, de inovação, de imaginação, etc., e os 

formadores de professores devem saber criar tais espaços para passarem do 

ensinar ao aprender (p. 11). 

 

 Sendo assim é possível apontar que a formação continuada deve ser entendida 

como uma prática imprescindível dentro do ambiente escolar, mas esta é uma ação que 
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precisa ser planejada com cuidado, considerando ainda que não pode ser pautada apenas 

em uma dinâmica transmissiva, mas sim em uma prática reflexiva, pois é preciso que 

haja momentos para o professor poder falar de suas práticas e de suas dúvidas, é preciso 

que o tutor, ou articulador, organize materiais de estudos, considerando aspectos que 

sejam apontados pelos professores e é necessário ainda saber acolher estes profissionais 

nos momentos da formação, pois é preciso ter em mente que quando o professor não 

percebe que precisa melhorar sua prática, ou está inseguro, raramente ele aceita 

participar de momentos de formação, e muito menos de falar sobre o seu fazer 

pedagógicoaos seus pares. 

 Sobre os desafios da formação continuada, o autor acima citado nos apresenta 

certezas e também questionamentos: 

 

O desafio, segundo meu ponto de vista, é examinar o que funciona, o que deve 

ser abandonado, desaprendido, construído de novo ou reconstruído a partir 

daquilo que é velho. É possível modificar as políticas e as práticas da formação 

continuada de professores? Como repercutem as mudanças atuais na formação 

docente? (Imbernon, 2010, p. 26) 

 

 Importante destacar que além de discutir as dificuldades encontradas é de suma 

importância que se discuta ainda,como organizar a dinâmica da formação continuada, 

de forma que esta possa dar conta de proporcionar reflexão sobre a prática e ainda sobre 

a própria dinâmica de formação, lembrando que a formação individual também tem sua 

importância e espaço na formação continuada. 

Desse modo, a questão que deu origem ao presente trabalho é: Como a formação 

continuada pode auxiliar o professor a refletir sobre os entraves existentes no processo 

de escolarização de estudantes com deficiência na Educação Infantil? 
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Durante a execução deste trabalho, foi privilegiada a produção e utilização de 

uma Webquest
1
 como ferramenta de estudos e possibilidade de pesquisa e produção de 

saberes e como base teórica da formação continuada apontamos as leituras e reflexões 

de Imbernón (2010). Segundo ele a solução para melhorar a formação em serviço na 

educação, não está apenas em aproximar a formação dos professores e do contexto, mas 

sim, em potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos processos na teoria e 

na prática da formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias. 

 

2. A formação continuada e a participação das professoras 

  

A pesquisa que resultou neste trabalho foi planejada com base na metodologia 

de pesquisa ação, tendo como aporte teórico Michael Thiollent (1996), segundo este 

autor esta se configura como uma estratégia metodológica na qual há uma ampla e 

explícita interação entre pesquisador e pessoas envolvidas na situação investigada.  

Desse modo a presente investigaçãoiniciou-se a partir de um pedido da escola, 

pois, ao receber uma aluna com deficiênciaintelectual, o grupo de professoras desta 

instituição iniciou uma busca sobre informações a respeito do assunto e à medida que 

encontravam algum material,partilhavam umas com as outras, mas, mesmo assim, 

continuavam com dúvidas a respeito do atendimento desta aluna. Diante da iniciativa 

das professoras a equipe gestora, composta pela diretora, vice-diretora e orientadora 

mobilizaram-se para auxiliá-las buscando entãosuporte junto à equipe da formação 

continuada da Secretaria Municipal de Ensino (SEMED). 

Logo a representante da formação continuada visitou a escola e sugeriu ao grupo 

uma proposta de formação em serviço que contaria com cinco encontros presenciais, 

utilizando como suporte principal para a disponibilização dos textos e vídeos, uma 

ferramenta pouco utilizada, mas muito eficaz para auxiliar o professor iniciante nas 

pesquisas na internet, a Webquest. 

                                                             
1
Webquest é uma metodologia que direciona o trabalho de pesquisa utilizando recursos da internet, 

possibilitando uma ampliação de interação a novos conteúdos educacionais. 
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Inicialmente foi preciso apresentar a ferramenta Webquest a todo o grupo de 

professoras que não a conheciam. Iniciando um diagnóstico com o grupo, no primeiro 

encontro foi pedido que as professores registrassem em uma folha, tópicos com os 

seguintes temas: 

 O que as professoras já sabiam sobre a oferta da Educação Especial nessa 

perspectiva inclusiva e: 

 Quais as dificuldades encontradas na prática diária envolvendo o 

atendimento às crianças com deficiência. 

De posse das produções das professoras foi possível planejar e organizar 

materiais para os estudos. 

O segundo passo foi a produção da Webquest, com base nas informações obtidas 

no primeiro encontro, e desse modo foi possível organizar textos e vídeos que 

auxiliassem a pesquisa das professoras. Este material foi organizado em forma de links 

e disponibilizado na página da Webquest, compondo assim a uma das tarefas 

disponíveis para o estudo das professoras. A partir de então, os encontros foram 

organizados em torno das percepções das professoras a respeito do material 

disponibilizado relacionando-os com as dúvidas e problemas encontrado no dia a dia, 

estes momentos de estudo e pesquisa foram realizados durante o horário de 

planejamento, ou seja entre às 11:15h. e 13:00h. Horário este disponível para o 

professor planejar e estudar,conforme consta no plano de carreira cargos e salários 

vigente no município. 

 

3. A Ferramenta Webquest 

 

Segundo Barros (2005), a Webquest é uma metodologia que direciona o trabalho 

de pesquisa utilizando os recursos da internet. Estudada, foi desenvolvida e 

disponibilizada por Bernie Dodge em 1995 e disseminada no Brasil por Jarbas Novelino 

Barato. Suas características principais são: a simplicidade, pois se trata de uma 
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ferramenta fácil de utilizar e de montar, ao mesmo tempo que  apresenta uma grande 

riqueza nos usos educacionais, pois permite uma organização de atividades envolvendo 

novas tecnologias disponíveis na Web. Outro aspecto importante a ser destacado sobre 

essa ferramenta é a possibilidade de desenvolver naqueles que a utilizam uma prática de 

estudos individualizada e autônoma possibilitando ainda a pesquisa direcionada na 

internet.  

Barros, (2005) apresenta a seguinte definição para a webquest: 

 

Uma metodologia que cria condições para que a aprendizagem ocorra utilizando 

os recursos de interação e pesquisa disponíveis ou não na Internet de forma 

colaborativa. É uma oportunidade de realizarmos algo diferente para obtermos 

resultados diferentes em relação a aprendizagem de nossos alunos. Além de que, 

as Webquests oportunizam a produção de materiais de apoio ao ensino de todas 

as disciplinas de acordo com as necessidades do professor e seus alunos. 

(Barros, 2005, p. 4) 

 

Outro aspecto importante apresentado por este mesmo autor está relacionado às 

vantagens dessa ferramenta para aqueles que estão iniciando suas descobertas e 

produções na internet, dessa forma a Webquest se apresenta como uma forma segura de 

utilização dos conhecimentos disponíveis na internet, uma vez que foram planejados e 

organizados previamente. 

A webquest utilizada neste trabalho foi organizada e produzida juntamente com as 

professoras participantes, envolvendo as seguintes etapas: 1) Introdução; 2) Tarefa; 3) 

Processo; 4) Avaliação e 5) Conclusão. 

Durante as duas primeiras etapas, o procedimento de organização e produção foi 

direcionado pela formadora e por esta pesquisa, as outras três etapas foram construídas 

juntamente com as professoras cursistas.  
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4. A proposta de formação continuada e a Webquest 

 

 A escola pública e consequentemente os professores que nela atuam, têm 

vivenciado situações que desafiam seus saberes e certezas, e isso tem sido apontado 

tanto nas pesquisas educacionais, quanto na própria instituição educacional.  

Imbernón ao escrever sobre estes aspectos aponta que é preciso, além de rever a 

formação do professor é preciso criar novas formas de compreendê-la: 

 

Uma nova forma de ver a educação e a formação dos professores passa 

necessariamente por uma compreensão sobre o que está ocorrendo diante das 

especificidades das áreas do currículo, das mudanças vertiginosas do contexto, 

da veloz implantação das novas tecnologias da informação, da forma de 

organização das instituições escolares, da integração escolar entre crianças 

diferentes, do respeito ao próximo, de tudo que nos rodeia e do fenômeno 

intercultural. (Imbernon, 2010, p. 48) 

 

 Desse modo, é preciso aproveitar o que pode nos oferecer as novas tecnologias 

presentes no cotidiano, aproveitando-as como parceiras nessa busca por mudanças e 

inovações no modo de entender a formação do profissional em serviço e de promover 

novos modos de produzir saberes junto com toda a equipe escolar, pois diante de um 

desafio como o de atender à diversidade humana, representada na escola por seus alunos 

é preciso estudar sempre, buscando outras formas de organizar situações de 

aprendizagem para professores e alunos. 

5. Resultados 

 

A escola onde a pesquisa foi realizada tem apenas um ano de criação e atende na 

sua maioria alunos da educação infantil de 3 (três) a 5 (cinco) anos e apenas uma sala de 
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primeiro ano do ensino fundamental. Por ser uma escola nova, suas professoras, 

contratadas no último concurso emergencial, também são novas na rede, a maioria está 

a três meses no trabalho, desse modo a formação continuada dos professores nesta 

instituição, começou a ser constituída durante o desenvolvimento deste trabalho, pois 

foi a partir do mês de maio que a escola completou seu quadro de professores. Desse 

modo a formação dessas professoras é responsabilidade da equipe gestora e da SEMED 

que realiza uma formação continuada, quinzenalmente com base em uma ação reflexiva, 

mas desenvolvida fora do ambiente educacional.  

Um dos aspectos positivos observados durante a pesquisa é que em decorrência 

dessa realidade, tanto a equipe gestora quanto as professoras estão tendo a possibilidade 

de iniciar uma dinâmica de formação continuada sem muitos vícioseque contemple os 

espaços de discussão e partilha, aumentando assim a chance de desenvolver um trabalho 

que auxilie verdadeiramente diante das dificuldades encontradas no dia-a-dia. 

Essa dinâmica de formação é defendida também por Emílio e Cintra (2011) que 

apontam: 

 

Consideramos que devem ser criados espaços institucionais para o 

compartilhamento de dúvidas, de angústias e de conquistas, pois a educação que 

objetiva transformações sociais, pressupõem um contexto com espaços de escuta 

e de decisões conjuntas e que possa sobreviver aos movimentos contrários – que 

são inevitáveis – pela reflexão constante dos valores e propostas e pelo 

enfrentamento coletivo às dificuldades. (p. 90) 

 

Desse modo foi possível perceber que ao discutir sobre os problemas 

encontrados, as professoras foram apresentando as dificuldades e apontando as soluções 

que elas entenderam como possível para a realidade. Como no momento em que a 

professora que atende uma criança com deficiência revelou que um dos entraves mais 

sérios estava relacionado à forma como a criança interagia com o grupo, pois durante as 
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brincadeiras e atividades era muito comum ela morder colegas e professoras, então as 

professoras que atendem a turma criaram uma estratégia para driblar este contratempo, 

iniciaram uma rotina de intervenções orientando-a que ao invés de morder alguém era 

para ela apenas beijar, pois não podia continuar machucando os outros. A partir de então 

a convivência com a turma foi ficando mais tranquila, tanto que os próprios colegas já 

sabiam e a ajudavam, e toda vez que ela tentava morder alguém, logo algum dos alunos 

da classe vinha dizendo que ela deveria dar beijos ao invés de mordidas. 

 Este relato nos remete ao que aponta Lino de Macedo em seu livro “Ensaios 

Pedagógicos Como construir uma escola para todos?”, no seu texto ele nos aponta que: 

 

Se uma criança tem dificuldades de aprendizagem ou de convivência em sala de 

aula, se suas limitações causam ‘problemas' quanto aos hábitos pedagógicos do 

professor (estratégias de ensino, organização do espaço e do tempo didáticos, 

etc), pela lógica da classe a dificuldade é do aluno, e não necessariamente do 

professor. Na lógica da relação, o ‘problema’ é de todos, o que desafia o 

professor a refletir sobre a insuficiência de seus recursos pedagógicos nesse 

novo contexto, a rever suas formas de se relacionar com os alunos, a estudar 

temas que pensava nunca ter de estudar. Tudo isso altera muito a situação 

tradicional da escola. (Macedo, 2005, p. 21) 

 

 Dessa forma é possível apontar que para rever as insuficiências do fazer 

pedagógico é preciso então que professores e equipe gestora possam estar juntas 

estudando, discutindo e refletindo sobre os entraves encontrados e assim buscar novas 

alternativas para que todas as crianças possam ser atendidas, considerando suas 

características, limitações e especificidades. 

 Importante destacar as vantagens da utilização da Webquest como ferramenta 

para a disponibilização de materiais, pois se mostrou um bom mecanismo de facilitação 

de estudo, tendo em vista que nem todas as professoras tinham tempo de se reunirem 
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para os encontros presenciais. A partir dessa ferramenta, puderam acessar os textos e 

vídeos em sua própria casa ou mesmo da escola no horário que tinha disponível. 

Estes aspectos, levantados durante as discussões, também têm ligação com o que 

afirma Imbernon (2010, p.45), que a formação clássica é a formação a partir dos 

problemas, mas, na formação continuada, não há problemas genéricos, mas, sim 

situações problemáticas. Passar de uma para outra nos dará uma nova perspectiva de 

formação.  

Assim, nem sempre o que vale para uma criança ou para o seu professor como 

estratégia didática, servirá para outra criança ou professor, é preciso estudar as 

peculiaridades de cada caso, saber das especificidades de cada um para assim atuar de 

forma individual, tendo como principio o conceito de equidade, pois,no caso de alunos 

com deficiência, nem sempre as formas de atendê-los serão iguais, mas para que este 

sujeito tenha direitos garantidos, em algumas situações o atendimento terá que ser 

diferenciado. 

Para Freitas (2006, p.165), que desenvolve pesquisas na área da Formação 

continuada para a educação especial nos aponta que “[...] a formação do professor de 

modo geral (educador especial ou educador da classe comum) deve incluir     

programas/conteúdos que desenvolvam competências de um profissional intelectual    

para atuar em situações singulares”. 

 Outro aspecto apontado nas discussões com as professoras foi a necessidade de 

ouvir as crianças, independente da sua limitação, pois elas são as mais indicadas para 

nos dar pistas do que é possível desenvolver, tendo sempre em mente que as tarefas 

ofertadas, devem ser sempre desafiadoras, mas possíveis de ser realizadas. Segundo 

Ortiz é preciso: 

                     

[...] valorizar o que a criança produz, respeitar seu nível de conhecimento, 

desafiá-la a estabelecer relações e hipóteses entre o que ela já sabe e seus 

conhecimentos novos, e organizando esses saberes de forma significativa, 
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criativa e pessoal, isso fará com que o terreno fértil da educação infantil seja de 

fato semeado e produza a sustança cultural de que as crianças precisam e têm 

direito. (Ortiz, 2011, p. 57) 

 

Desse modo é necessário que não se perca de vista, que antes de ser uma criança 

com deficiência esse sujeito é uma criança que tem desejos, vontades e, mais do que 

isso, direito de estar na escola usufruindo de todo o atendimento direcionado a todas as 

outras crianças da sua idade. 

 

6. Conclusão 

 

 O tema formação continuada, bem como a educação especial, tem sido destaque 

em eventos e publicações, principalmente no tempo em que vivenciamos mudanças na 

esfera escolar. Assim a educação especial deixa de ser substitutiva à educação básica e 

passa a ser então uma modalidade presente em todas as esferas de escolarização, 

entretanto pouco tem sido dito a respeito da formação continuada em serviço para 

professores que atendem a crianças com deficiência. 

 O levantamento de informações realizado durante a pesquisa, que agora se 

transforma neste texto, nos aponta que a formação continuada é uma das possibilidades 

de obtermos melhores resultados no atendimento aos alunos da educação especial, 

destacando que a formação deve ser desenvolvida nos moldes de uma formação 

reflexiva, dentro da escola e atendendo às necessidades dos professores que a realizam. 

 Desse modo, a ferramenta Webquest utilizada como suporte para a organização 

de materiais, como vídeos e textos, se mostrou uma ótima alternativa para atender à 

formação continuada de professores que estudam uma temática tão complexa como a 

inclusão, pois permite que encontrem facilmente materiais disponíveis na internet, o 

difícil é selecionar na internet os materiais é úteis e confiáveis para o contexto vivido, 
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como no caso das professoras dessa escola que ainda não estavam familiarizadas com a 

temática. 

 A pesquisa nos apontou ainda que muitos professores já desenvolvem boas 

práticas com os estudantes e,mesmo sem receber muitas informações a respeito, buscam 

conhecimentos de forma individualizada e constroem novos saberes ao lidarem com os 

desafios, o que ficou claro durante os encontros realizados, inclusive no que foi 

apresentado neste trabalho, como o trecho da fala de uma das professoras destacado no 

texto. 

 Cabe ainda lembrar que as práticas escolares inclusivas para alunos da educação 

infantil diferem um pouco das práticas necessárias ao ensino fundamental. O que faz 

necessária a contínua reflexão sobre a responsabilidade dos professores a respeito da 

construção de autonomia dos alunos e principalmente sobre as atividades de rotina e 

interações com os demais colegas. 

Dessa forma, é importante ressaltar que ainda precisamos caminhar muito para 

garantir direitos na comunidade escolar, tanto no que diz respeito à formação de 

professores, quanto ao uso das mídias que facilitam seu trabalho. Principalmente na 

garantia de direitos dos alunos, para que sejam atendidos conforme explicita as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e em outros documentos que 

legitimam o atendimento às crianças com deficiência. 

Por fim é importante apontar ainda o que nos indica Ortiz (2005) a educação 

infantil, como qualquer outro direito constitucional dos cidadãos brasileiros, não basta 

ser exercida, precisa ser exercida com dignidade e respeito às diferenças. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e insere-se no campo 

de conhecimentos que procura entender os processos de constituição do eu e do outro a 

partir de uma perspectiva histórico-cultural, representada pelo teórico Henri Wallon. 

Para entendermos como ocorrem os processos de constituição da pessoa, buscamos as 

contribuições do referido teórico sobre a origem e evolução da mesma e de como o 

outro participa deste processo como co-construtor. Dentro deste contexto destaca-se a 

importância do educador de creche na formação da criança como um todo, personagem 

da educação infantil que participa ativamente da formação e constituição da identidade 

da criança. Identidade esta representada pelos diferentes papéis como aluno, filho, 

amigo, dentre outros. 

Entendemos que pesquisar os contextos educacionais, em especial a creche, com 

ênfase nas concepções que as educadoras constroem sobre as estratégias utilizadas pelas 

crianças em suas interações infantis poderá favorecer a formação da criança de forma 

completa, ou seja, considerando as dimensões afetiva, cognitiva, expressivo-motora, e 

compreendê-la no contexto social em que está inserida. Este estudo pode, ainda, 

proporcionar a construção de um espaço para a reflexão de educadores sobre o papel 

que desempenham junto às crianças, bem como pode significar um alerta para a 
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necessidade de se pensar sobre isso, contribuindo, então, para expandir a visão de 

criança e de desenvolvimento infantil. 

Neste sentido, este trabalho objetiva compreender as significações construídas 

pelas educadoras a respeito das estratégias que as crianças utilizam em suas interações 

(criança-criança / criança-adulto), bem como analisar as inter-relações com os processos 

de diferenciação eu-outro e afirmação do eu.  

 

2. A educação infantil e as concepções acerca do desenvolvimento da criança 

 

O atendimento às crianças teve início a partir do momento em que estas passam 

a ter um papel social significativo, a ponto de provocar preocupação, cuidado e atenção 

dos adultos em relação a elas. No contexto de transformações nas relações sociais e a 

partir da nova organização familiar, têm espaço também as mudanças no trabalho, que 

delineiam um novo modo de produção e uma nova organização social. A mulher se 

retira do lar e ocupa o trabalho de operária, o que impõe a necessidade de novas formas 

de atendimento às crianças (Bogus e cols, 2007; Pinto, Duarte & Vieira, 2012; Sarat, 

2001; Veríssimo & Fonseca, 2003). 

Kramer (2006) revela que a temática que envolve as crianças de 0 a 6 anos e 

seus direitos, bem como a política relacionada à educação infantil, as práticas realizadas 

com as crianças e as alternativas de formação dos profissionais que atuam neste cenário 

vêm ocupando os debates na educação e promovendo a ação de movimentos sociais no 

Brasil nos últimos 20 anos.  

 Quanto à política relacionada à educação infantil e à legislação envolvida, Alves 

e Veríssimo (2007) mencionam que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 

1990 regulamentou artigos da Constituição Federal e apontou mecanismos que 

possibilitam a exigência legal dos direitos da criança. Em 1996 foi promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que configura a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica. A partir de então, considerava-se legalmente como 

função da educação infantil o cuidado e a educação das crianças em creches e pré-

escolas. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil também indica o 
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cuidado como atividade permanente e essencial, ao considerá-lo como um dos 

elementos da proposta curricular da educação infantil. O que se objetiva não é a mera 

transferência do cuidado doméstico para o institucional, mas sim a construção de uma 

prática de atendimento que garanta o melhor desenvolvimento das crianças. 

A concepção de educação infantil vem se constituindo a partir de movimentos 

sociais que ocasionam transformações na visão da criança, do seu desenvolvimento, da 

família e do papel da mulher na sociedade. Sendo assim, o modelo de educação 

anteriormente denominado por creche está sofrendo mudanças na qualidade do 

atendimento e na abrangência de aspectos psicopedagógicos enfatizados nessa nova 

perspectiva. Percebemos no Brasil esta mudança de pensamento sobre este período da 

educação pela publicação do Plano Nacional de Educação (PNE) em 2001 o cuidado 

com esta faixa etária ao elaborarem diretrizes e partilhar a responsabilidade dentre 

diversos setores, dentre eles o público e o privado, para que ocorra um melhor suporte 

técnico que busque garantir a qualidade do serviço e a garantia aos padrões mínimos 

que estabelecem as diretrizes. 

O modelo de educação infantil tem sido alterado à medida que as concepções de 

educação da criança de 0 a 6 anos atingem objetivos diferenciados, com propostas 

educacionais que se baseiam em teorias psicológicas do desenvolvimento. A criança 

passa a ser vista como sujeito de educação que precisa de atendimento qualificado que 

objetive o seu desenvolvimento integral (Pinto, Duarte & Vieira, 2012). 

 Desta forma, levando em consideração a idade que se refere à educação infantil, 

as características desse momento do desenvolvimento da criança mostram-se 

importantes para que o educador tenha condições para realizar uma boa atuação nesse 

contexto. Na idade dos 3 aos 6 anos, em que estão as crianças do Centro Educacional 

pesquisado, caracteriza-se o momento personalista, segundo a perspectiva walloniana, 

em que o eu inicia a sua constituição. A criança confronta-se com o outro em uma 

verdadeira crise de personalidade, envolta pelas mudanças em suas relações com o meio 

e pelo aparecimento de novas aptidões.  

Para Wallon (1995), a distinção entre o eu e o não eu não acontece de forma 

isolada. Enquanto está passando por ela, a criança demonstra maior objetividade em 
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suas reações e nos motivos de sua ação. A criança não reage apenas às impressões 

presentes, mas também às imagens que ficaram do passado, às representações 

consolidadas. As razões que apresenta para se mostrar ciumenta, desconfiada, 

reconhecida, são mais elaboradas e consistentes. A criança agora pode reagir no 

momento certo. 

Entre os 3 e 5 anos de idade, segundo Wallon (1975d) a percepção que a criança 

tem do ambiente se amplia, não se restringe às pessoas das quais recebe cuidados, tem 

ligações emocionais ou pode combinar os seus jogos, mas, sobretudo, pessoas que tem 

algo de anônimo. É neste período que se constituem os chamados “complexos”, 

caracterizados por atividades duradouras de insatisfação que podem marcar o 

comportamento da criança em suas relações com o meio. 

Diante disso, percebe-se a importância que a educação infantil, os ambientes 

escolares e as educadoras desempenham na vida das crianças. Cabe mencionar, então, 

que a educação infantil mostra-se como fundamental para a formação da personalidade 

da criança na medida em que possibilita a sua adaptação à vivência em comunidade, em 

grupos diferentes dos familiares e contribui para a constituição do eu psíquico. A escola 

pode estimular o desenvolvimento de valores saudáveis como cooperação, 

solidariedade, companheirismo, etc. (Rossetti-Ferreira, Amorim & Vitória, 1994; 

Rossetti-Ferreira e cols, 2009; Vokoy & Pedroza, 2005). 

 

3. Metodologia 

 

 Ao falar de pesquisa qualitativa, González-Rey (2005) a apresenta como um 

processo irregular e contínuo, dentro do qual são abertos constantemente novos 

problemas e desafios para o pesquisador, que se orienta por suas próprias ideias, 

intuições e opções em uma complexa trama de pesquisa.  O autor discorre também 

sobre as posturas do pesquisador e do objeto do conhecimento. Para ele, o pesquisador 

constitui-se como sujeito da pesquisa e suas ideias são importantes para a construção do 

saber. Quanto ao objeto do conhecimento, ele acredita que o seu caráter ativo no 

processo vai além da consciência do próprio pesquisador. 
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Rossetti-Ferreira et al (2008) acrescenta elementos a esta questão, trazendo a 

relação entre pesquisador e objeto pesquisado. Esta relação leva a construção de 

narrativas e significados que podem ser mais ou menos múltiplos, dependendo do 

momento ou do contexto de análise.  

 

4. Os participantes da pesquisa 

 

 Fazem parte deste estudo duas educadoras responsáveis por um agrupamento de 

crianças com idade entre 3 e 5 anos, que pertencem a um Centro Educacional da 

periferia da cidade de Uberlândia-MG. Uma das educadoras tem 29 anos de idade e a 

outra tem 46 anos. Elas têm em comum o fato de, na época da construção dos dados, 

estarem cursando Pedagogia.  

 

5. O registro dos dados 

 

 Na primeira parte da pesquisa foi realizada uma entrevista, em horários distintos, 

com cada uma das educadoras, gravada em áudio com o consentimento das 

participantes da pesquisa. Tratamos de aspectos como: formação; percurso profissional; 

dificuldades no trabalho; desenvolvimento infantil; o brincar; a infância das educadoras; 

acontecimentos marcantes para elas em seu percurso escolar e como se vêem, enquanto 

educadoras. 

 O segundo momento consistiu da análise das interações infantis a partir do ponto 

de vista das educadoras. Foram utilizados os recortes das filmagens realizadas com as 

crianças em sala de aula e em momentos de brincadeiras, que constituem os episódios já 

coletados anteriormente
1
, e apresentados às educadoras em momentos distintos. Depois 

de assistirem as vídeo-gravações dos episódios selecionados, foi registrado em áudio as 

falas das educadoras a respeito de cada episódio, enfatizando as interações das crianças.  

                                                
1A análise das interações infantis foi pautada na pesquisa realizada na mesma instituição, no ano de 2010: 

Siqueira, A. C. R. & Costa, L. H. F. M. (2010) Diferenciação e afirmação do eu: um estudo sobre as 

interações de crianças na creche. Revista Horizonte Científico, vol.4, no.2. 
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6. Analisando os dados 

 

6.1 As entrevistas com as educadoras 

 

Após o registro de dados realizou-se uma leitura exaustiva do material, que foi 

analisado segundo Bogdan e Biklen (1994). A partir disso, foram delineados os 

seguintes blocos temáticos: o percurso profissional das educadoras; dificuldades no 

trabalho; o que consideram importante para o desenvolvimento das crianças nessa faixa 

etária; concepção de criança de 3 a 5 anos de idade; as brincadeiras de sua época e de 

hoje; o papel da educadora e a visão da mesma sobre a sua atuação. 

 Com relação ao percurso profissional, a educadora Júlia
2
 relatou que fez três 

anos do curso de fisioterapia, realizou o curso técnico de enfermagem e está cursando 

Pedagogia. O Centro Educacional pesquisado foi o primeiro lugar que trabalhou como 

educadora, e desde então, atua com as crianças de 4 a 5 anos de idade. A educadora 

Maria fez o curso de Teologia e está cursando Pedagogia. Ela já trabalhou em outras 

escolas, foi proprietária de uma escola por 13 anos e começou a trabalhar no Centro 

Educacional pesquisado em 2009. 

 Quanto às dificuldades encontradas no trabalho, a educadora Júlia disse que a 

indisciplina é a principal delas. Maria considerou a falta de limite e a agressividade das 

crianças entre si a maior dificuldade que enfrenta. 

 Sobre o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, a educadora Júlia 

considera importante o ato de brincar. Ela considera que a brincadeira floresce as 

habilidades das crianças e permite a expressão dos sentimentos. Enquanto Maria destaca 

a importância de atividades que ajudem as crianças a desenvolverem a coordenação e o 

aprendizado. Segundo ela, a brincadeira ajuda no relaxamento e na descontração. Além 

disso, destaca, ainda, o relacionamento entre pais, aluno e escola como relevante para o 

desenvolvimento das crianças.  

                                                
2 Os nomes das educadoras são fictícios para preservar a identidade das participantes. 
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 A respeito da concepção de criança com idade entre 3 e 5 anos, Júlia trouxe os 

seguintes aspectos: estão começando a ter autonomia própria; criando a sua 

personalidade; ainda não sabem dissociar o que é certo e o que é errado; estão 

começando a ter coordenação motora, a usar o raciocínio; não têm muito limite. Maria 

pontuou que as crianças desta faixa etária não se interessam pelas brincadeiras de roda; 

apresentam a sexualidade aflorada; em sua maioria são agressivas; recebem a educação 

na escola.  

 Quanto às brincadeiras, as educadoras falaram sobre aquelas de sua época e as 

atuais. Júlia revelou que na sua época brincava de boneca, bola, cozinhadinha. A 

brincadeira acontecia em família, entre irmãs e primas da mesma idade. Meninas e 

meninos brincavam separados. Segundo Maria, as brincadeiras de sua época eram: de 

roda; pique-pegue; esconder varinha; pegar vagalume; pegar louva-deus. A brincadeira 

se dava entre os vizinhos e meninos e meninas brincavam juntos. Sobre as brincadeiras 

atuais, a educadora Júlia destacou que as crianças: brincam muito de namoradinho; 

imitam os adultos; e que a brincadeira acontece entre os vizinhos, enquanto que Maria 

mencionou que atualmente as crianças se interessam pela tecnologia. 

 A respeito do papel da educadora, Júlia destacou as seguintes atribuições: 

procurar a família se achar que há algo muito errado; estar atento ao tipo de 

personalidade que a criança está adquirindo. Para Maria, a educadora deve desempenhar 

o papel de mãe das crianças e também educar, ensinar e preparar para o futuro. 

 Sobre a visão que possui sobre a própria atuação, Júlia relatou que às vezes não 

sabe o que fazer com as crianças, há momentos em que fica nervosa, por vezes falta 

linguagem adequada e que possui mais dificuldade com as crianças menores. Revelou, 

também, que se considera fundamental para as crianças. Maria destacou que não se 

considera a melhor educadora, mas se propõe a desempenhar tudo o que lhe é passado. 

Para ela, o trabalho que desempenha é gratificante. 

 

6.2 As interações infantis na ótica das educadoras  
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 Após a apresentação dos episódios de interações para as educadoras, seguiu-se a 

análise das gravações das falas das mesmas, registradas em áudio, em que foram 

apresentados, separadamente, cinco episódios de interação, a saber: Brincando com o 

jacaré; A caixa amarela; O caderno é meu!;  Você me empresta a sua borracha?;  e 

Vamos brincar?. A seguir apresentaremos parte dos mesmos, visando melhor 

compreensão das falas das educadoras, ressaltando que as crianças possuem idades 

entre 3 e 5 anos e que foram  alunos das educadoras participantes desta pesquisa. 

 

Episódio 1: Brincando com o jacaré 

 

O RA
3
, a GI e o MA estão sentados em um canto da sala, no chão e entre eles 

tem um cercadinho, um jacaré e um urso. As peças do cercadinho estão 

separadas e caem a todo o momento. O RA diz: “O jacaré vai morder o urso!”. 

O MA fala: “Não vai morder o urso!”. A GI diz: “A gente vai falar para ele 

ficar preso. A gente não vai abrir aqui e ele vai ficar preso”. O MA continua: 

“Ele vai morder o urso” (...) 

 

 Analisando este episódio, a educadora Júlia sinalizou em sua fala três partes 

marcantes que podemos destacar como: a interação, os parceiros de interação e o líder 

MA. A educadora descreve tipos possíveis de interação, como podemos observar por 

sua fala: “Então você vê assim que cada criança interage de um jeito né? Umas 

brincam com seus brinquedos, as outras brincam sozinhas. E também tem a criança que 

é mais comunicativa, tem outras que só fica olhando. Tem uns que só olha.” (...) não 

aceita um coleguinha deles vim com outra atitude, com outra brincadeira, eles que só 

aquela... Quem comanda não deixa.” 

Quando se refere aos parceiros de interação, a educadora aponta características 

de cada criança que possibilitam definir quem desempenha o papel de líder, qual criança 

tem um comportamento submisso, quem é mais quieto, o mais ativo, como ela cita:  

“(...) o MA é o que comanda ali, que aquilo lá tudo é dele, Então ele tem a GI como um 

                                                
3 Abreviações fictícias dos nomes das crianças. 
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porto seguro dele ali.” (...)“A GI cê vê que ela não tem muito, ela não, ela não briga 

com o coleguinhas que vai por a mão”.  

A educadora Maria, assim como Júlia, também utiliza a interação das crianças 

para delinear a sua fala, destaca os parceiros de interação e o líder MA. No entanto, ela 

vê esse episódio de uma outra perspectiva. Desde o início da gravação, destaca-se como 

personagem principal o MA, e é a partir dele e das relações que ele estabelece com as 

outras crianças que ela estrutura os seus apontamentos. 

Sobre as possibilidades de interação das crianças na brincadeira ela comenta: 

“Cada um tem a sua participação diferenciada né? Uns são calmos, outros são mais 

agitados, outros são agressivos, aí depende da brincadeira que eles estão fazendo (...)”. 

Ela também destaca as características de cada criança e avalia a participação de 

cada um na brincadeira: “(…) Aí também você percebeu que ali né, as outras crianças 

não vem nos brinquedos , é só ele (MA),  é porque o espaço é só dele ali ó.  “(…) A GI 

é calma, tranquila, interage com todo mundo, não briga, se alguém bate nela ela vem e 

me conta, não é de brigar (...)”.  

 

Episódio 2: A caixa amarela 

 

O GU e o PE estão sentados no chão, perto da porta. GU brinca com dois 

camelos e PE brinca com algumas partes do cercadinho e com uma caixa grande, 

de cor amarela. GU pega os dois camelos e movimenta-os no ar como se 

estivessem voando. Depois ele joga um camelo para dentro da caixa amarela e 

quando o camelo cai, ele grita: “Ai”!. PE começa a juntar as peças do 

cercadinho. GU coloca os dois camelos dentro da caixa e PE tira-os virando a 

caixa para o chão. GU levanta e não diz nada (...) 

 

A educadora Júlia sinalizou em sua fala duas partes marcantes sobre este 

episódio. Ela mencionou a relação das crianças com o brinquedo e a brincadeira e 

também voltou a sua atenção ao aluno GU, caracterizando-o.  
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Quanto à relação das crianças com os brinquedos e com a brincadeira, a 

educadora traz aspectos como a imitação das crianças ao mundo adulto, a preferência 

por grande número de brinquedos e também a afinidade que as crianças demonstram ao 

brincar com coleguinhas mais velhos. Em sua fala ela indica estes elementos: 

“Eles fazem a relação de família. Eles falam que é filho, é uma relação de 

família. Eles brincam de escolinha, eles imitam muito os adultos (...)”. “Aí as crianças 

menores, elas gostam de brincar com as crianças maiores (...)”. 

Durante toda a fala da educadora, ela se volta para o aluno GU, trazendo 

características de seu comportamento e de sua personalidade. Ela assim o define: “O 

GU ele não é uma criança muito difícil, não tem o gênio muito difícil não. (...) Gosta 

(de correr), adora, o GU ele não quieta não. (...) 

A educadora Maria também destaca e caracteriza o aluno GU durante a sua fala 

e menciona a relação das crianças com os brinquedos. Sobre o GU, ela assim o define: 

“(...) ele é uma criança muito agitada. E ele é o tempo inteiro assim na sala de aula 

também. Ele destrói seus materiais, ele não consegue ficar sentado fazendo a tarefa.” 

 

Episódio 3: O caderno é meu! 

 

MA senta na frente de RIC. PE senta na fila ao lado, próximo aos dois.  MA está 

virado para trás, segurando o caderno do RIC como se fosse um anteparo e este 

bate o lápis no caderno, derrubando-o. MA aponta com o lápis o que escreveu 

no caderno e sorri. RIC começa a escrever também. PE se junta aos dois. MA 

tenta virar a folha do caderno e RIC tenta impedir com o braço, mas depois, MA 

consegue virá-la. MA tenta virar a folha e RIC não deixa, ele bate na mão do 

colega e diz: “Não, não!”.  

 

 A educadora Júlia delineou a sua fala em torno de dois alunos: MA e RIC e 

considerou que este episódio de interação poderia ser diferente caso a disposição dos 

lugares na sala mudasse. Sobre o aluno PE, que também aparece neste episódio, ela dá 

pouco destaque. Sobre o aluno RIC, ela ressalta que ele é mais obediente. Ela diz: “E o 
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RIC também, ele piorou em um aspecto, ele ta comendo tudo, ele come tudo do chão, 

tudo.  

A educadora traz ainda que o episódio poderia acontecer de forma diferente se as 

cadeiras em que os alunos estavam, estivessem mais próximas, o que possibilitaria a 

troca de material, evitando a briga entre os alunos.  

 A educadora Maria fala dos três alunos que aparecem no episódio, dando 

destaque especial ao MA e ao RIC. Ao falar das três crianças, ele enfatiza a questão do 

caderno escolar e das atividades realizadas em sala de aula. Ela também traz a questão 

de o RIC comer objetos e também fala sobre a personalidade forte do MA. Sobre o PE 

ela diz: “Pelo pouco tempo que o PE ficou comigo, o caderno dele ficou mais inteiro do 

que o do MA e RIC. O PE ele não fazia a tarefa, né?”. 

 

Episódio 4: Você me empresta a sua borracha? 

 

NI está em pé, ao lado da sua cadeira e pergunta para VIC que está no final da 

fila: “VIC, tem borracha?”. VIC coloca o estojo em cima da mesa e não 

responde para NI. GA empresta a borracha para NI, que começa a apagar o 

caderno. IQUE vai até NI, fala com ela, que levanta e vai falar com GA: “Ô GA, 

o IQUE quer pegar a sua borracha”. GA fala para IQUE: “Não vou te dar!”. 

Ele fala algo para GA, que continua: “Não, não vou te dar não”.  

 

 Sobre este episódio de interação, a educadora Júlia destaca de que maneira a 

borracha movimentou a história, relata a questão da amizade entre as crianças e 

caracteriza os alunos que participaram desta história contando um pouco da 

personalidade de cada um deles. Com relação à borracha ela diz: “As crianças elas se 

apegam muito as coisas materiais. E como a borracha é verde, chama a atenção das 

crianças. Aí, as outras crianças igual o ÍQUE, ele tem atenção muito nas coisas das 

outras crianças, ele adora os brinquedos que os meninos traz diferente, ele fica 

doidinho pra pegar. Então ele vê e vai lá, ele quer pegar.” 
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 Sobre este episódio a educadora Maria, assim como Júlia, falou sobre as três 

crianças participantes, estabelecendo, entretanto, uma relação entre as crianças e o 

cuidado que apresentam com o material escolar. Da mesma forma que Júlia, trouxe a 

sua percepção de como a borracha contornou a história. Segundo ela: “A NI, a GA, o 

ÍQUE, eles são mais calmos, são mais tranqüilos. O ÍQUE nem tanto, mais a GA e a NI 

é mais calma, mais tranqüila as duas. (...). Ao falar sobre o delineamento que a 

borracha trouxe à história, a educadora novamente traz a questão do material escolar, 

neste caso, de possuí-lo ou não. Ela diz: “A NI e o ÍQUE não tem material. A NI não 

tem, então todos os dias eu tenho que ta arrumando material pra eles, lápis, caneta e 

caderno, né? Eles não tem”. 

 

Episódio 5: Vamos brincar? 

 

GI, VIC e JA estão brincando de roda. Elas cantam atirei o pau no gato. Elas 

sentam no chão e depois VIC levanta e estende o braço para as duas dizendo: 

“Vem!”. As três dão as mãos e sentam no chão, colocando um chinelo atrás de 

uma delas.. JA e GI cantam: “Corre cotia, de noite e de dia, debaixo da cama da 

sua tia...”. VIC pára de correr, bate palma, conversa com as meninas. VIC volta 

a correr e as meninas voltam a cantar.”  

 

 Neste episódio a educadora Júlia coloca duas questões centrais: caracteriza as 

crianças, revela uma maneira de a brincadeira acontecer de forma diferente e fala sobre 

a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças. Sobre as crianças desta 

história ela diz: “A VIC emburra mais fácil. A VIC ela quer a atenção mais pra ela. 

Tudo é ela que tem que ser a primeira, ela comanda. (...) E a GI é uma criança muito 

calma, assim, se fosse outra já tinha brigado, saído da brincadeira, nem tinha voltado.” 

 Quanto a uma forma de a brincadeira ser diferente ela comenta: “Ali eu acho 

que deveria ter mais crianças do lado delas, mais coleguinhas.” Ao falar sobre o 

brincar, a educadora destaca sua importância para o desenvolvimento da criança como 

um todo: “As crianças, principalmente nessa faixa etária, na educação infantil, elas 
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descobrem o mundo através da brincadeira. Eles gostam muito é de brincar, e essa fase 

é assim. Eles descobrem tudo através da brincadeira. (...)”. 

 A educadora Maria, neste episódio, traz alguns elementos que caracterizam as 

crianças, como o contexto familiar, destaca a importância do brincar, assim como a 

educadora Júlia, e revela as brincadeiras que resgata de sua história pessoal e utiliza 

com as crianças em sala de aula.  

 Com relação às crianças, a educadora traz: “A GI e a VIC, o dia a dia delas com 

os colegas, na sala de aula é desse jeito tranqüilo, calmo. Sobre a brincadeira a 

educadora relata a questão da criatividade das crianças, a imitação ao mundo adulto e o 

resgate às antigas brincadeiras. Segundo ela: “A criança quando começa a brincar ela é 

muito espontânea, ela é criativa, ela tem uma imaginação, ela é muito imaginária.” 

Quanto ao resgate das brincadeiras de sua história pessoal, a educadora diz: “As 

brincadeiras de roda que eu resgato é a que eu brincava quando era criança. Que era 

esconder-varinha, pique-pega, que eles gostam também, balança-caixão, (...), passa-

anel.” 

 

7. Discussão 

 

As significações construídas pelas educadoras sobre as interações infantis e os 

processos de diferenciação eu-outro 

 

 Segundo Wallon (1975c) “a elaboração do eu e do outro por parte da consciência 

faz-se simultaneamente.” (p. 159). Para este autor, a constituição simultânea do eu e do 

outro envolve um processo que compõe a diferenciação, a oposição e a 

complementariedade recíprocas. Desta forma, ao conferir às pessoas uma existência 

independente, torna-se possível à criança elaborar a diferenciação do eu e afirmar-se 

enquanto pessoa.  

 Diante do importante papel que o outro desempenha na constituição do eu 

infantil, buscamos entender as significações construídas pelas educadoras, personagens 

de referência na vida das crianças, a respeito das interações infantis. A partir do que foi 
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dito pelas educadoras Júlia e Maria, procuramos compreender as inter-relações que 

permeiam a sua história de vida, sua prática profissional e a maneira como enxergam as 

crianças e os processos de desenvolvimento infantil.   

Podemos destacar um aspecto marcante que se fez presente na fala das duas 

educadoras: a questão da brincadeira. Esta se apresentou como um tema central que foi 

desmembrado em nuances de significações. A brincadeira foi qualificada como um 

ponto de partida para o desenvolvimento infantil, como um elemento que permite o 

despertar da criatividade e da imaginação e como um elo entre histórias vivenciadas na 

infância e a prática profissional desempenhada no presente junto às crianças. Quanto 

aos momentos de brincadeiras observados cotidianamente entre as crianças e seus pares, 

as educadoras trazem a imitação, a agressividade, a preferência pelos brinquedos dos 

colegas e a necessidade de atenção como aspectos marcantes que contornam as 

interações infantis.     

 A brincadeira constitui-se de fato como um componente importante do 

desenvolvimento humano, estabelecido como um direito da criança pela legislação. O 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil estabelece como um princípio 

para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade para a educação infantil: o direito 

das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e 

comunicação infantil (Brasil, 1998). 

 Queiroz, Maciel e Branco (2006) mencionam a importância da brincadeira para 

o desenvolvimento infantil pela transformação e produção de novos significados. As 

autoras revelam, ainda, que partindo de uma perspectiva co-construtivista, desde o 

nascimento a criança está inserida em um mundo de significados construídos 

historicamente e através da interação com os pares acontecem os processos de 

significação e resignificação de si mesma, dos objetos, eventos, situações, construção e 

reconstrução de novos significados. 

 As educadoras relembram as brincadeiras de sua época, falam das que são 

experienciadas atualmente pelas crianças, trazem semelhanças, diferenças e o que 

resgatam de sua infância para a sua prática diária. A este respeito, podemos mencionar a 

necessidade de se considerar o contexto e a cultura. É necessário dizer que as 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

   15 

brincadeiras têm sido vistas como fenômenos culturais, criados e recriados em cada 

época, lugar e transmitidos através de grupos multietários. Considerando-a, portanto, 

como um fenômeno cultural, pode-se dizer que é a cultura que delineia a diversidade, os 

objetos, as regras e os temas das brincadeiras. 

 O resgate às antigas brincadeiras e o que propõem como possibilidades de 

interação entre as crianças, levantam a necessidade de pensarmos as educadoras como 

sujeitos portadores de uma história singular, inseridas em uma determinada sociedade. 

Dentro desta questão, Wallon (1975b) revela a importância de se pensar o ser humano 

em estreita relação com o meio em que ele vive e com as atividades com as quais ele se 

dedica. Para ele, o homem é um ser biológico, é um ser social e se constitui nas e pelas 

interações sociais. À psicologia cabe conhecer o homem sobre seus diferentes aspectos, 

sobre os efeitos variáveis que regulam as suas condições de existência.  

Além de destacarem a importância do brincar e estabelecerem uma ligação entre 

o passado e o presente através da brincadeira, as educadoras trouxeram estratégias 

utilizadas pelas crianças durante os momentos de interação. Apresentaram a imitação ao 

mundo adulto, a agressividade, a preferência pelos brinquedos dos colegas e a 

necessidade de atenção como elementos marcantes durante as brincadeiras. 

Para falarmos sobre estas questões é necessário reportarmos ao que a teoria 

walloniana nos fala sobre o desenvolvimento infantil. Para Henri Wallon, é através das 

interações eu-outro que se forma o eu infantil, despertando as possibilidades da criança 

para afirmar, cada vez mais, a sua individualidade e para compreender melhor as 

relações sociais da cultura a qual pertence. O outro, então, é parte constitutiva da 

pessoa. Podemos dizer que participa desta formação desde a fusão da criança com o 

adulto até a sua diferenciação como pessoa distinta de outrem. Este outro, portanto, atua 

como co-construtor da diferenciação e fortalecimento do eu infantil. 

A presença do outro humano, em especial o educador, é de extrema importância 

para a construção da aprendizagem e do desenvolvimento infantil. Neste sentido os 

processos de diferenciação eu-outro são movimentos contínuos, constantes e que estão 

sempre em aberto. Segundo Mahoney (2004), em todos os momentos em que se 
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relaciona com o meio social a criança está aprendendo. O ser humano precisa estar com 

o outro para se humanizar.  

Entendemos também, que a partir do que foi trazido pelas educadoras sobre as 

estratégias utilizadas pelas crianças nas brincadeiras, é importante realizar uma breve 

contextualização sobre o período do desenvolvimento em que se encontram as crianças 

estudadas. Elas estão em uma fase de desenvolvimento denominada personalismo, 

segundo Wallon (1975a), que compreende a idade entre 3 e 6 anos. É uma fase voltada 

para a construção da pessoa, para o crescimento e diferenciação do eu e do outro e, 

portanto, para a construção da personalidade. Este estágio de desenvolvimento 

compreende três fases: oposição, sedução e imitação. Na primeira fase, a criança 

contradiz e confronta as pessoas de seu convívio para experimentar a sua independência 

(Bastos & Dér, 2000). 

 À fase negativa de oposição que acontece por volta dos três anos, segue-se uma 

de personalismo mais positivo, que se apresenta em dois momentos. O primeiro 

constitui a idade da graça. Aos quatro anos acontece uma transformação nos 

movimentos da criança, que parecem agora ser executados por si mesmos e mais 

atenção é despendida a eles. Surgem conflitos, inquietações, decepções. A criança só 

consegue agradar e admirar a si mesma se agrada e é admirada pelos outros. O segundo 

momento compreende a imitação. Com toda a sensibilidade postural que possui, a 

criança modela-se nas pessoas que a rodeiam, que a atraem e a quem tenta imitar 

(Wallon, 1998). 

 Quanto à imitação, Wallon (1975a) revela que no estágio personalista a criança 

deixa de imitar através de gestos simples e passa à imitação de um papel, um 

personagem, ser preferido, muitas vezes invejado. 

A agressividade e a preferência pelos brinquedos das outras crianças se 

relacionam com a diferenciação entre o eu e o outro, que é percebida inicialmente 

através dos objetos. É através dos objetos que a criança fará sua discriminação e lutará 

para obter a sua posse. Observa-se de forma acentuada, um sentimento de propriedade, e 

ter propriedade sobre o objeto significa não só apropriação do que é do outro como a 
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afirmação de si próprio. Para conseguir o que deseja a criança é capaz de mentir e até de 

usar a força (Bastos & Dér, 2000).  

Um outro aspecto levantado pelas educadoras é a necessidade de alguns alunos 

por atenção. Podemos relacioná-la à segunda fase do estágio personalista, a fase da 

sedução. Wallon (1975a) revela que na fase da sedução a criança tem necessidade de ser 

admirada e de sentir que agrada para poder se admirar também.  

As significações que as educadoras trazem a respeito do brincar, do ser criança 

terão um lugar de importância na constituição do eu infantil. Durante todo o processo de 

desenvolvimento, os comportamentos expressados pela criança se transformam e 

retratam suas necessidades e interesses diferentes em cada faixa etária. Em cada etapa, 

portanto, emergem tipos peculiares de interações entre ela e o meio social. E é a partir 

destas interações que a criança se diferenciará como pessoa. 

Considerando, portanto, que o outro participa do processo de constituição da 

pessoa, da fusão à diferenciação eu-outro, como co-construtor, podemos dizer que as 

significações construídas pelas educadoras a respeito das interações infantis recebem 

importância especial, na medida em que a partir desta compreensão é possível se pensar 

em intervenções e práticas de atuação que entendam a criança de forma global e inserida 

em contextos específicos, tanto familiar como escolar. Cabe dizer, por fim, que este 

trabalho representa apenas uma possibilidade de análise dentro de tantas possíveis 

dentro deste contexto. Existe a necessidade de ampliar as discussões sobre como os 

educadores, equipe administrativa, pais e a própria criança significam as interações 

infantis. Estudos como este, voltados para outras instituições, tanto públicas quanto 

privadas, poderão contribuir para a melhoria da qualidade da educação infantil.  
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1. Introdução 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia 

do Ministério da Educação (CNE/CES - 2004) apresentaram a proposta, entre outras,  

de organização do Curso e, consequentemente, dos estágios, por ênfases e não mais 

através das áreas tradicionais de atuação do psicólogo.  

Muitos profissionais envolvidos nesse processo de formação se perguntaram  ou 

se perguntam sobre o significado de tal encaminhamento. 

Apesar de mudanças na grade curricular, tem-se a sensação de que, no dia a dia,  

nada  mudou. Continuamos exercendo a mesma prática relacionada às nossas áreas de 

experiência – Escolar, Organizacional ou do Trabalho, Hospitalar e outras – como se 

nada tivesse acontecido. 

Não é recente, entretanto, esse repensar sobre o significado das áreas, bem como 

sobre a separação entre teoria e prática e o fazer fragmentado como desdobramento. 

Tanto a proposta que se refere às ênfases quanto a que reforça uma correlação 

teoria-prática ao longo do curso exigem ou exigiriam uma discussão mais aprofundada 

do professor formador de psicólogos, sobre sua postura ante a visão de construção de 

conhecimento que subjaz a estas mudanças. Sem este debate, corre-se o risco de um 

reducionismo que se traduz em uma simples redefinição da grade curricular dos cursos 

como realocação de disciplinas através de nomes novos para velhas práticas. 

O objetivo principal deste trabalho é repensar a atuação  do supervisor no quadro 

atual da formação, bem como as possibilidades e limites do estagiário no âmbito da 

escola ou do escolar. 
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Abordaremos três pontos fundamentais. O primeiro pode ser assim resumido: 

Ênfases ou Áreas - o que muda? O segundo propõe pensar se as grades curriculares 

evidenciam mudanças significativas. O terceiro vai abordar  questionamentos  sobre as 

reais possibilidades dos supervisores e dos estagiários nesse contexto de formação. 

Vamos explicitar o significado de Escolar como campo de atuação do Psicólogo. 

Primeiro ponto: áreas ou ênfases, o que muda? À primeira vista,  nada,  se o que 

ocorrer for apenas uma mudança de nomes para práticas tradicionalmente 

desenvolvidas. 

As Diretrizes propõem: 

Art. 10. Pela diversidade de orientações teórico-metodológicas, práticas e 

contextos de inserção profissional, a formação em Psicologia diferencia-se em ênfases 

curriculares, entendidas como um conjunto delimitado e articulado de competências e 

habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e estágios em 

algum domínio da Psicologia. 

Pode-se potencializar essa ideia das ênfases e discutir com os profissionais 

formadores e com os estudantes a concepção de construção de conhecimento que essa 

mudança implica. Ela vem romper a lógica cartesiana que historicamente fundamenta a 

organização das grades curriculares. Nesta, a noção do antes e depois e uma visão linear 

sobre causa e efeito se refletem em se situar, por exemplo, os estágios no final do curso 

como única oportunidade de contato com a prática. Isto, só depois de estudadas todas ou 

a maioria das disciplinas teóricas. Fica evidenciada a dicotomia teoria/prática. 

Existe, a partir desta constatação, a oportunidade de consolidar e fortalecer uma 

concepção sobre construção do conhecimento que problematiza essa lógica dicotômica. 

Ou seja, pensar esse conhecimento numa outra vertente como um processo de 

comunicação de sistemas de pensamentos, idéias, informações, que permanentemente se 

enredam, se entrelaçam ininterruptamente, perpassados por experiências já vivenciadas 

e novas.  

São saberes que podem nos afastar, por associações indizíveis e aparentemente 

incompreensíveis, do que está sendo proposto como conhecimento a ser aprendido e 

elaborado, ou nos aproximar desses conhecimentos de tal forma que ficamos 
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impregnados, arrebatados por eles.  Processo este que pode nos proporcionar novos 

pensamentos e sentimentos, ou perguntas e questões sobre o que se apresentou como 

conteúdo.  

Constitui-se  numa concepção de conhecimento em rede, onde os fios são  como 

rizomas  que se entrelaçam, se comunicam, mas não nos fixam, não nos prendem. 

Para Deluze e Guattari (2009) “o rizoma se refere a um mapa que deve ser 

produzido, construído, sempre desmontável, reversível, modificável, com múltiplas 

entradas e saídas, com suas linhas de fuga” (p.33).  

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as 

coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente 

aliança. A árvore impõe o verbo “ser” , mas o rizoma tem como tecido a conjunção 

“e...e...e...”  (Deleuze et al. 2009 p. 37). 

Segundo estes mesmos autores, o conceito de rizoma tem como princípios: a 

conexão e heterogeneidade segundo os quais um rizoma, no nosso caso, o próprio saber 

ou o conhecimento, pode ser conectado em qualquer aspecto ou ponto, com qualquer 

outro. O princípio da multiplicidade em que um rizoma não se reduz ao uno, à unidade. 

O princípio de ruptura a-significante. As linhas de fuga, fazem parte do rizoma. Toda 

vez que linhas segmentares explodem numa linha de fuga, ocorre uma ruptura. Portanto, 

a construção do saber não se dá através de processos lineares de avanços. Mas por 

mecanismos de rupturas permanentes e reconexões como as linhas de fuga que não 

cessam de se remeter umas às outras. É por isso que não se pode contar com um 

dualismo ou uma dicotomia, nem mesmo sob a forma rudimentar do bom e do mau.”  

(Guattari et al. 2009 p. 18). E ainda o princípio de cartografia e de decalcomania: um 

rizoma, tal como o conhecimento, não se explica através de um modelo estrutural ou 

gerativo. São sempre esboços incompletos, releituras, novas criações que surgem a 

partir de algo já posto. 

O conceito de rizoma, fortalece a idéia de construção de conhecimento que 

queremos ressaltar. É um saber  que provoca um desenraizamento, mas que, ao mesmo 

tempo, incita a busca e a indagação permanentes como processos próprios da construção 

do conhecimento novo. 
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O saber historicamente elaborado, fundamentado nas investigações científicas e 

nas experiências profissionais vividas e compartilhadas, representa o ponto de partida. 

Não constitui novidade compreender o processo de aprendência como uma 

possibilidade de apreensão e do  exercício da crítica, na perspectiva da transformação 

do que está aí, já feito. O que se deseja é gerar  possibilidades ou novos fluxos de 

funcionamento e de vida – linhas de fuga. Criar formas de trabalho compartilhadas na 

construção inovadora do possível e que provoque uma certa inquietação.  Processo 

importante  para  criar e  transformar. 

Quanto a relação teoria/pratica as Diretrizes assumem uma posição: 

Art. 21. Os estágios supervisionados visam assegurar o contato do formando 

com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e 

atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo recomendável que as atividades 

do estágio supervisionado se distribuam ao longo do curso. 

O estágio colocado no final do Curso como “sobremesa” – prática - depois de 

farta, às vezes nem tanto, oferta de alimento – teoria -, se vê questionado. Esse 

questionamento só se concretiza ou concretizaria, na medida em que o professor, que 

operacionaliza junto com o aluno o processo de formação, tiver oportunidade de discutir 

o que verdadeiramente sente e pensa sobre sua práxis educativa. Assumir uma postura 

diferenciada diante do conhecimento que se poderia expressar através da organização do 

curso, incluindo as ênfases e a relação teoria-prática desde o primeiro período, implica 

numa mudança de postura em relação à formação e ao seu próprio processo de 

ensinância. 

Seria enriquecedor para professores e alunos se as posturas profissionais quanto 

a esse aspecto pudessem ficar claras e até discutidas e fundamentadas junto aos alunos. 

Lembro-me de uma discussão acadêmica sobre grade curricular, em que alguns 

professores afirmavam não ter nada contra essa forma de conhecimento que privilegia a 

teoria, para depois aplicá-la na prática. Essa forma de lidar com a organização do curso, 

pressupõe, por exemplo, a presença significativa de disciplinas com pré-requisitos. 

Parte-se do princípio de que o aluno só poderá compreender determinado conteúdo se 

antes estudar um outro.  
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Minha intenção é questionar essa maneira de agir e pensar.  

Duas situações de ensino podem esclarecer o que ora argumento: só se poderia, 

por exemplo, entender o pensamento de Freud da segunda tópica – após 1920 – depois 

da primeira tópica. É lógico que para compreender Freud, em profundidade, esse 

processo torna-se importante. O que difere de assegurar que o estudante só entenderia o 

conteúdo se estudasse o que o antecedeu. 

A outra experiência diz respeito a uma comunicação que presenciei, sobre um 

ensino universitário aberto, sem pré-requisitos. Qualquer um, uma dona de casa, um 

caminhoneiro que estivesse passando pelo local definido para tal ensino, poderia entrar 

e participar da aula que estivesse acontecendo naquele momento. Aos professores  era 

exigido apenas que cada aula tivesse início, meio e fim para que o estudante ao sair dali, 

caso não pudesse voltar tão cedo, já tivesse a compreensão e alguma condição de 

discutir o assunto. 

É interessante pensar nesta proposta, não para copiá-la, o que seria impossível 

dadas as exigências dos conselhos, do ministério, dos órgãos oficiais voltados para a 

formação,  mas para, talvez, liberar algo de criativo, romper com um engessamento que  

reforça a fragmentação neste patamar de ensino. 

A postura que evidenciamos como crítica, não se opõe à teoria nem a subestima, 

mas parte de uma concepção de práxis. Práxis, entendida aqui como expressão de 

teoria/prática imbricadas, impossíveis de serem dissociadas. Por mais elementar, 

rudimentar que seja a ação, ela traz implícita um princípio teórico. 

As ênfases, privilegiadas pelas agências formadoras, apenas repetirão as antigas 

áreas se não se aproximarem dessas questões. 

Se privilegiamos ênfases como, por exemplo, Psicologia e Processos Sócio 

Institucionais e Psicologia e Processos Clínicos, é necessário que algum componente da 

grade curricular discuta com os alunos o que se entende por esses processos. Ou 

corremos o risco de apresentar uma informação equivocada: como se nos processos 

clínicos não estivessem presentes os processos sócio-institucionais e vice versa. Se 

nossa ação não avançar criticamente de uma concepção segmentada (muito forte na 

perspectiva de áreas) para uma outra que privilegie os aspectos acima discutidos, 
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podemos estar  isolando o não isolável. O nome – ênfase - refere-se a pôr foco, acender, 

clarear, por assim dizer, ora um, ora outro desses processos. Fato que não os exclui 

enquanto acontecimentos intercambiantes. 

Feitas essas considerações básicas, pode-se abordar o último aspecto dessa 

comunicação: O que de fato podem os supervisores e os estagiários da psicologia 

Escolar/Educacional.  

Apresentaremos como eixo, três pontos de análise: o primeiro refere-se ao 

significado do Escolar como campo de atuação do psicólogo; o segundo, explicita o que 

entendemos  identificar a Psicologia Escolar e a Psicologia Educacional; por último, 

fala-se sobre o espaço possível de atuação do supervisor e do estagiário no Escolar. 

Ainda hoje, ou sobretudo hoje, pode-se notar uma confusão entre as psicologias 

Escolar/Educacional e mesmo a Psicologia como conteúdo para o Ensino Médio. 

Alguns estudiosos do tema consideram desnecessária a discriminação entre as 

Psicologias Escolar e a Educacional, usando-as indistintamente. Principalmente agora, 

com o retorno das Licenciaturas aos Cursos de Psicologia, identificar esses processos 

pode ser  iniciativa necessária.  

Quanto a esse assunto temos vasta referência bibliográfica. O texto de Antunes 

(2008 pp. 469-475) situa a Psicologia da Educação como um campo onde se produz 

“saberes sobre o fenômeno psicológico no processo educativo.” A Psicologia Escolar 

“constitui-se como campo de atuação profissional.”      

Primeiro, parece claro que a Psicologia Escolar vai subsidiar de forma específica 

o profissional, para atuar na escola ou no que chamamos de escolar, como prerrogativa 

de atuação profissional do psicólogo. 

Tomamos como referência nossa prática docente junto a algumas turmas de 

licenciatura em História, Geografia e outras, quando professora da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal Fluminense. Aqueles estudantes, é obvio, estudavam 

a Psicologia Educacional, não para serem psicólogos na escola, mas para que 

subsidiassem suas práticas docentes em seus campos de saber específicos. Entre outros 

aspectos, os conhecimentos psicológicos que poderiam ajudá-los a entender seus 

adolescentes ou jovens  alunos eram os conteúdos da disciplina.  
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Atualmente, com as Licenciaturas em Psicologia, pensamos que o professor de 

Psicologia do Ensino Médio, não será o psicólogo escolar dos seus alunos. Ele deverá 

definir que conhecimentos psicológicos o estudante do Ensino Médio precisa apreender, 

para auxiliá-lo em seu processo de profissionalização e de vida. Precisamos discutir 

com os nossos alunos do Curso de Psicologia sobre isto e ajudá-los a definir um 

programa de uma disciplina que passará a existir no Ensino Médio, chamada Psicologia, 

tal como já existe hoje, resgatadas, a Sociologia e a Filosofia. Não se trata de organizar 

umas dinâmicas de grupo, discussões livres com os estudantes do Ensino Médio nem 

mesmo considerar a Psicologia um tema transversal como propunha a Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB) de 1996. Vamos apresentar um campo de saber científico com suas 

especificidades. 

O debate, em torno da licenciatura atende a um duplo propósito: ele fortalece a 

luta pela Psicologia no Ensino Médio, tomada como um conhecimento importante, 

necessário à formação de um aluno crítico, criativo e atuante. Ele problematiza a 

formação do psicólogo, na perspectiva da superação do viés clínico e da inserção da 

Psicologia no campo da maior política pública deste país, que é a educação. (Soligo, 

2010, p. 12) 

Já o Psicólogo Escolar, se, por exemplo atuasse no Ensino Médio, estaria focado 

em outros aspectos como o relacionamento dos estudantes entre si, com o pessoal da 

escola, com o conhecimento, com o próprio curso. 

O que entendemos como  Escolar?  

Atualmente, existem em nossa sociedade, vários movimentos como as 

Organizações não governamentais (ONGs), mecanismos de discussão e participação, 

impensáveis no período ditatorial que se instalou no Brasil a partir de 1964. Os próprios 

museus foram definindo formas de participação e interatividade e muitos criaram seus 

Departamentos de Educação, para que esse processo fosse sistematizado. 

A psicologia se amplia para sua dimensão educativa e passa a se fazer presente 

nos mais diversos campos educacionais: na área da Criança e do Adolescente, atuando 

com projetos de inclusão social , planejamento de ações comunitárias e sociais, de ação 

junto a jovens com liberdade assistida; em programas na área do idoso, prevenção de 
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doenças sexualmente transmissíveis e DST/AIDs, no campo de programas 

governamentais e não governamentais de formação de educadores, nos órgãos de 

Controle Social, Fóruns Estaduais e Nacional, dentre outros (Proença, 2010, p. 18). 

Muitas associações ou agremiações articularam propostas de ensino como  

alfabetização de funcionários, cursos de artes, teatro, dentre outras. É o caso dos 

sindicatos, escolas de samba, instituições religiosas.  

Não vamos, neste trabalho, discutir se esses mecanismos se situam como 

muletas, apoiando as precárias ações governamentais que não atendem a população com 

ensino gratuito, obrigatório, de boa qualidade. Apenas constatar que o escolar se foi 

expandindo para além da escola.  

Para atender a essa ampliação do escolar no âmbito de atuação do psicólogo, 

numa das grades curriculares elaboradas de acordo com as Diretrizes de 2004, 

sugerimos a disciplina Educação, Escola e Projetos Educativos. O psicólogo que irá 

atuar na Escola ou em Projetos Educativos, vai manter como eixo não mais a instituição 

como estabelecimento, mas como processo. E é esse processo que vai nortear sua 

atuação. 

Torna-se necessário entender que o que caracteriza  o Projeto Educativo é toda e 

qualquer proposta definida, sistematizada, com um período de duração pré-determinado. 

Não um simples evento. Mas ações que reúnam pessoas que devem frequentar um local 

onde ocorrem o  ensino, a aprendizagem e a produção do saber novo. Este é o processo 

específico do espaço de  atuação do psicólogo escolar. Amplia-se a compreensão do 

Escolar, não apenas como o que ocorre na Escola mas referindo-se ao processo que é 

sua função precípua: o ensino, a aprendizagem e a produção do saber novo. 

Parece simples de entender, mas não fácil  de se fazer aceitar. Sobretudo pelos 

psicólogos tradicionalmente ligados à Escola. Como se essa ampliação subestimasse a 

importância da Escola como foco do psicólogo. 

Ao realizar uma pesquisa de iniciação científica, que procurava sistematizar 

quais seriam os projetos educativos de alguns museus ou centros de artes, para melhor 

identificar seus objetivos e possíveis intervenções dos psicólogos escolares, precisamos 
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fazer um convencimento aos nossos pares, de que nosso foco continuava sendo o 

escolar,  para além  da escola. 

Surgiram diferentes entendimentos: que se estava abandonando o escolar; que se 

fazia um trabalho com arte-educação; que só seria possível o que se pretendia se os 

museus fossem ou de História, de Astronomia, por exemplo.  

Não se trata de desconsiderar, como dissemos, a Escola ou mesmo  a 

importância do trabalho de arte-educação.  De fato, este não era o foco de nosso estudo 

e sim o escolar, ou seja tudo que era proposto por aquelas instituições, que nos 

remetesse ao eixo do trabalho escolar – o processo já explicitado.  

               O desafio do psicólogo escolar seria atuar em todos os espaços onde 

essa função social (própria da escola, do escolar) estivesse presente. E seu objetivo 

básico seria contribuir, da maneira que fosse possível, para esta que se cumprisse. 

Se assim pensamos e agimos, nos hospitais, nas empresas, nas organizações, nas 

associações, nas agremiações, ocorrem ou podem ocorrer projetos educativos. Neste 

momento, o foco do psicólogo seria pois o escolar.  

O pensamento departamentalizado, setorizado, fragmentado  daria lugar às 

ênfases que seriam desempenhadas em suas finalidades específicas. 

O que se aprende em psicologia escolar, pode ajudar em qualquer outra 

abordagem sócio-institucional, na práxis clínica, no consultório, no hospital, na empresa 

e vice versa. O que não significa negar as especificidades, inclusive as da Escola ou do 

Escolar. 

Posto isto, passemos para o último ponto dessa discussão: o que pode o 

supervisor de estágio e o estagiário que busca a escola propriamente dita para campo de 

atuação? 

Talvez o grande desafio do supervisor e dos estagiários, que têm como  foco o 

escolar, seja discutir esses pontos, abordados até aqui. Temos trabalhado, sobretudo nos 

estágios básicos com estudantes desmotivados, mas  que vão pouco a pouco  se 

engajando na proposta. Por outro lado, temos uma realidade escolar bem restrita no que 

se refere a profissionais da psicologia. As escolas públicas estaduais e municipais não 

contam com este profissional. Em alguns municípios, o que existe é uma equipe central 
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que acolhe as queixas e demandas das escolas. Poucas são aquelas que contratam o 

profissional de psicologia para participar de seu quadro efetivo de funcionários. 

Paralelamente a esta realidade, temos informações aleatórias de que nossos ex-alunos 

estão trabalhando como psicólogos escolares. Tivemos inclusive informação de estarem 

engajados nessas equipes centrais de alguns municípios. Este é um aspecto que merece 

uma investigação mais aprofundada, para que as informações possam ser mais precisas.  

Passo a me referir a uma experiência como supervisora junto a um grupo de 

estagiários – Estágio Específico em Psicologia Escolar -   que deu origem a um pequeno 

resumo apresentado na Revista Científica das Faculdades Maria Thereza (2011, p. 77).  

O Projeto de Estágio foi desenvolvido em Creches Comunitárias do Município 

de Niterói/RJ. São instituições voltadas para uma população de baixo poder aquisitivo, 

subsidiadas por associações filantrópicas, mas com algum apoio financeiro e 

pedagógico do poder público municipal. São atendidas crianças entre dois a cinco anos 

de idade. A supervisão foi desenvolvida através de encontros semanais, durante dois 

semestres letivos, em 2011.  

O relato aqui apresentado refere-se a um desses espaços de trabalho em que 

nossa ação pôde ser um pouco mais estruturada. Eram aproximadamente dez estagiários 

organizados em duplas para estarem em contato com a Instituição. Esta, situava-se em 

um bairro social e economicamente bem favorecido da cidade. 

A direção foi bastante receptiva, o que ajudou muito nosso acesso ao pessoal da 

creche. 

Na medida em que os estagiários iam conhecendo a dinâmica da creche, íamos 

discutindo, em nossa supervisão, sobre o nosso papel profissional naquele espaço. 

A idéia era contribuir para que a creche cumprisse com sua função social. 

Num primeiro momento, teve-se como meta conhecer a realidade educativa: seu 

funcionamento, as relações entre os sujeitos escolares. Entender, por exemplo, qual a 

intenção pedagógica da creche. Percebê-la para além de um local onde a criança fica, 

para os pais trabalharem ou estarem  “livres” para outros afazeres.  

As duplas de estagiários eram recebidas, na creche, pela diretora que as 

encaminhava para observação de alguma turma. Esse acompanhamento do trabalho das 
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professoras e das crianças era permanente. Os estagiários permaneciam na mesma turma 

até o final do seu estágio. As crianças e as professoras passaram a criar um vínculo com 

eles.  

Procuramos manter uma relação respeitosa com a creche. Cada dupla definia o 

término do trabalho junto às professoras e às crianças, na medida em que se aproximava 

o final do processo de estágio. A atitude buscada era a de parceria, evitando situações de 

julgamento, embora a atitude crítica fosse incentivada. 

O método de trabalho foi fundamentado num referencial teórico que prioriza a 

escuta à realidade escolar, efetivando pontuações que pudessem contribuir para 

desnaturalizar práticas cristalizadas e criar novos fluxos de ação e participação. Buscou-

se pensar e repensar coletivamente, sobre o que estava sendo produzido pelas práticas 

institucionais. Pretendia-se potencializar o saber-fazer dos sujeitos escolares, numa 

atividade permanente de questionamento que propiciasse novos e criativos processos de 

trabalho. 

Procurou-se deixar claro, junto aos estagiários, que tínhamos um projeto de 

trabalho crítico no campo da Psicologia Escolar. As atividades a serem propostas ou 

realizadas  seriam definidas coletivamente e durante o processo de atuação. 

Parece simples, mas isto representa um grande desafio, principalmente  quando 

se percebem, de um modo geral, expectativas que querem (ainda!) o psicólogo como 

avaliador e solucionador de problemas de toda ordem, especialmente os de 

aprendizagem e comportamento, desde que as “causas” incidam sobre as próprias 

crianças ou seus familiares.  

Procurávamos, na medida do possível,  romper com  aquela velha postura de 

isentar de responsabilidade os agentes escolares, propondo sim que se envolvessem com 

o processo de encaminhamento das situações consideradas problemáticas no cotidiano 

escolar.  

Ampliar a escuta sobre o cotidiano escolar  nos levou a perceber, entre outros 

aspectos, que a maioria das crianças eram filhos de pessoas moradoras na periferia da 

cidade, mas que trabalhavam no bairro em que estava localizada a creche. 
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Tornou-se necessário discutir com os estagiários o significado desta psicologia,  

do porquê se situa, em nossa experiência, numa Ênfase Sócio-Institucional. O quantum 

de processos clínicos podem estar aí presentes. 

A apreensão do que ia sendo trazido pelos estagiários passou a abrir caminhos 

para conhecer a Instituição. Através da observação participante, pôde-se constatar, entre 

outros aspectos, que muitos pais veem  a creche como local para deixar o filho e irem 

trabalhar. Não conseguem dimensionar o seu papel pedagógico. 

Uma das queixas principais dos profissionais da creche foi a falta de limite das 

crianças, o que motivou uma observação de como a instituição poderia, sem perceber, 

estar contribuindo para isto. 

Chamou nossa atenção o fato de, às vezes, se prolongar a atividade envolvendo 

todas as crianças no pátio para ver TV. Quais eram os conteúdos veiculados pelos 

desenhos ou filmes vistos por eles. Não havia nenhum debate sobre os mesmos.  

Estaria a instituição ratificando a visão  da creche como lugar da criança ficar 

para liberar os pais? Poderia não estar muito claro, em alguns momentos,  que as 

atividades de assistir a um desenho, ouvir uma história, não teriam um fim em si 

mesmas?  

Dialogar com os professores tornou-se uma necessidade. Depois de algum 

tempo, foi conseguido um espaço – aproximadamente 45 minutos - nas reuniões 

pedagógicas mensais. Na primeira, convidamos os professores a andarem pé ante pé em 

uma linha previamente traçada no chão sem dela sair e sem conversar com seus pares. A 

intenção era discutir que tarefas, aparentemente simples, propostas às crianças podem 

parecer a elas atividades complexas. Buscou-se discutir sobre o dia a dia da sala de aula 

de cada uma das professoras e como estavam lidando com o inusitado que se 

apresentava. 

No segundo encontro, os professores listaram três aspectos que consideravam 

como obstáculos à sua ação mais eficaz e três vivências consideradas positivas. 

O objetivo era fazer falar esses professores, ouvir suas conquistas e dificuldades, 

democratizando a percepção que tinham sobre seu próprio trabalho. 
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Sobre a mesma demanda da falta de limites, uma das duplas definiu, com a 

professora, uma atividade que coordenariam juntos. Era uma vivência de limite: com 

um jornal aberto pregado no chão, uma dupla de crianças deveria dançar, quando a 

música tocasse, sem rasgar muito o papel. Segundo relato das estagiárias, as crianças 

não conseguiram fazer a atividade, muito menos falar algo sobre ela. Procuramos 

avaliar o que possivelmente teria acontecido. 

Viver as angústias do dia a dia escolar, acompanhar os professores, apoiá-los em 

sua iniciativas pedagógicas, não é tarefa fácil. 

Como supervisora, ao discutir no grupo cada passo a ser dado na escola,  

construindo junto com os estagiários o processo, definindo algumas atividades que 

fluíram bem, outras nem tanto, fomos procurando deixar claro que não temos “um 

coelho na cartola”. Foi desafiador lidar com expectativas, tanto da creche, que a 

princípio pedia o atendimento individual a alunos e pais problema, quanto dos 

estagiários, por respostas de melhora visíveis e rápidas. O trabalho que propomos até 

pode ter resultados rápidos, mas sua intenção vai além dos imediatismos de resultado. É 

processo a médio ou longo prazo, mas deixa alguma marca, mesmo que seja um 

trabalho de pouca duração o.  

Trabalhar com a escola, com o escolar, exige do psicólogo boa capacidade de 

lidar com a frustração, com os limites do outro, do sistema, com os entraves que fazem 

da educação escolar ainda um dos processos mais conservadores da sociedade. Para nós, 

trabalhar a escola real, o professor real, nos abre a possibilidade de trabalhar o novo. 

Pois não se tem uma idealização daquela realidade. É o que está sendo engendrado no 

dia a dia que constrói o espaço do nosso que-fazer.  

Resumindo, a proposta das ênfases pode ser potencializada através de uma 

discussão com os agentes formadores de psicólogos sobre as suas idéias a respeito  de 

como se constrói o conhecimento, o saber. Consideramos ser possível avançar de uma 

perspectiva sectária, própria da atuação por áreas, se tivermos uma postura crítica e do 

conhecimento como rede, rizoma. As alterações nas grades curriculares que visam 

atender as exigências da legislação  atual não representarão transformações na práxis se 

não houver um esforço conjunto nesta direção. O supervisor de Psicologia Escolar  
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precisa  ter projeto definido, não como camisa de força, nem novo modelo de atuação. 

Estará centrado na práxis (relação teoria-/prática) e nos possíveis dos envolvidos. Tem 

um compromisso ético-político o que pressupõe clareza quanto à finalidade maior do 

espaço institucional em que se trabalha – o escolar. Requer que seja reconhecida a 

existência da finalidade desse escolar, na e para fora da escola.  Precisa de clareza 

quanto ao fundamento crítico que sustenta seu saber-fazer profissional. No nosso caso, 

construir coletivamente espaços de fala, de escuta, de troca, de construção de novas 

possibilidades, de reconhecimento dos limites, das impossibilidades e da potência 

criativa dos sujeitos escolares.  

Os saberes específicos são necessário e se mantem. O que as ênfases 

pressupõem é uma ruptura com os especialismos. Os estágios específicos precisam se 

apresentar, em determinados momentos, através de fóruns de debates. Oportunidades 

onde estagiários e supervisores possam trocar suas vivências. Momentos em que os 

processos específicos possam ser explicitados e compreendidos em sua dinâmica, para 

fora dos estabelecimentos onde ocorrem.   
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1. Introdução 

 

O presente trabalho relata uma proposta de estágio que vem sendo propiciada a 

alunos do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Nestes últimos 

quatro anos, têm sido criadas oportunidades para os estagiários experienciarem o 

processo de planejamento e condução de abordagens cooperativas junto a alunos de uma 

escola da rede estadual. A aprendizagem cooperativa consiste em uma prática educativa 

apoiada na interação entre os alunos com características acadêmicas e sociais 

heterogêneas, que trabalham em pequenos grupos, ensinando e aprendendo uns com os 

outros. Nos grupos de aprendizagem cooperativa há uma interdependência social 

positiva e responsabilidade individual de forma que o sucesso da equipe depende do 

alcance dos objetivos de cada membro e a aprendizagem de cada membro depende da 

ajuda dos demais colegas. Tem sido demonstrada a efetividade da aprendizagem 

cooperativa para a melhoria do aproveitamento e aquisição das aprendizagens 
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acadêmicas, melhoria das habilidades sociais, de resolução de problemas interpessoais e 

da motivação para aprender. Dadas a contribuições das práticas de aprendizagem 

cooperativa para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem e dos resultados 

educacionais, considerou-se importante ofertar um estágio que possibilitasse ao futuro 

psicólogo uma experiência com tais práticas. Os estágios foram realizados junto a 

quatro turmas de sexto ano do Ensino Fundamental (totalizando 140 alunos). Ao todo 

participaram 33 estagiários como responsáveis pela mediação, orientação e apoio ao 

processo de cooperar dos alunos. Em geral, o estágio tem possibilitado a participação 

dos alunos em 18 encontros semanais de uma hora ao longo de um ano letivo. Em um 

primeiro momento, as vivências visam o estabelecimento de um vínculo positivo e de 

confiança entre os estagiários e os alunos, a observação das relações sociais e do 

envolvimento motivacional da turma. O segundo momento é dedicado ao trabalho de 

promoção do aprender a cooperar com os colegas tendo em vista a aquisição de 

aprendizagens relacionadas a temas transversais como a sexualidade na adolescência, 

fatores de risco e protetivos em relação ao uso de drogas, a compreensão da leitura e 

produção de textos. Nos resultados são descritos o conjunto de decisões e ações 

envolvidas no trabalho com o procedimento de aprendizagem cooperativa “Quebra-

Cabeça”, bem como as dificuldades para a adoção por parte dos estagiários de um papel 

de mediador na condução das atividades cooperativas e de incentivo a interação 

favorecedora da cooperação. Discutem-se as implicações da proposta para a formação 

de psicólogos escolares e o seu papel na melhoria dos resultados educacionais. 

 

2. A aprendizagem cooperativa na psicologia educacional 

 

A melhoria dos resultados educacionais é um dos principais desafios enfrentados 

pelos professores e profissionais que atuam no sistema de ensino público do país. A 

adoção de práticas inovadoras e efetivas por parte dos professores vem sendo destacada 

como uma das condições cruciais para a melhoria dos resultados educacionais. Estudos 
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derivados da Psicologia Social e da Psicologia Educacional têm contribuído para a 

identificação e entendimento de práticas de ensino abrangentes que favoreçam tanto o 

alcance de aproveitamento acadêmico satisfatório como o estabelecimento de relações 

sociais positivas entre os alunos. 

No presente trabalho será apresentada a experiência de estágio pautado na 

formação de futuros profissionais de psicologia para planejarem e conduzirem 

procedimentos de aprendizagem cooperativa junto a alunos do segundo ciclo do Ensino 

Fundamental. Este estágio consiste em uma iniciativa de aproximar o futuro profissional 

de psicologia educacional de práticas de ensino efetivas e inovadoras que ainda têm 

recebido pouca atenção dos profissionais que atuam no contexto escolar. 

Um dos desafios da atuação do psicólogo escolar e educacional no contexto de 

ensino público é o de contribuir com os demais profissionais da escola na busca de 

alternativas que favoreçam a melhoria da qualidade do ensino e do aprimoramento do 

processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, mostra-se oportuno que ao longo do 

período de formação os alunos tenham oportunidades de trabalharem com práticas 

ensino não tradicionais, consideradas efetivas para a obtenção do melhor rendimento, 

aumento da motivação para aprender e melhoria das relações sociais entre os alunos. 

Estas experiências de formação estariam contribuindo para obtenção de subsídios 

teóricos e práticos relevantes para um posterior trabalho conjunto com professores. 

Na literatura internacional, a aprendizagem cooperativa é indicada como um 

caso exemplar de prática de ensino inovadora e bem sucedida em termos de promoção 

de aprendizagem de conteúdos acadêmicos, estimulação da motivação intrínseca e de 

relações sociais positivas entre os alunos (Diaz-Aguado, 2005; Johnson & Johnson, 

2009; Slavin, 1995). 

A aprendizagem cooperativa apoia-se no uso da interação entre os pares – a 

cooperação – para a promoção de aprendizagens acadêmicas, implicando em um 

processo ensino-aprendizagem para o qual é requerida a adoção de novos papéis tanto 

por parte dos alunos como por partes dos professores. A maioria dos procedimentos de 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

4 
 

 

aprendizagem cooperativa inclui as seguintes condições: divisão da turma em equipes 

de aprendizagem (de 3 a 6 membros), heterogêneas em termos de rendimento e que 

permanecem trabalhando ao longo de um período; os alunos são incentivados a 

ajudarem os membros da sua equipe na aprendizagem da tarefa proposta e são 

recompensados pelo rendimento grupal, a auxiliarem, discutirem e argumentarem uns 

com os outros, avaliando os conhecimentos e resolvendo as lacunas de entendimentos 

uns com os outros, tendo em vista que cada um do grupo passe a dominar os conceitos e 

conteúdos alvo. 

A aprendizagem cooperativa diferencia-se do trabalho em grupo tradicional na 

medida em que prevê condições que favorecem a interdependência social positiva e a 

responsabilidade individual no âmbito das equipes. A interdependência social positiva 

consiste na condição de que, o sucesso de cada membro da equipe cooperativa está 

ligado ao do restante do grupo, e vice-versa. Isso é estipulado através de objetivos 

comuns (aprender e garantir que os outros membros do grupo também aprendam) e do 

reconhecimento grupal (na avaliação o reconhecimento não é individual, mas de grupo). 

Portanto para atingir as suas metas pessoais, os membros do grupo devem tanto auxiliar 

seus colegas a fazer qualquer coisa que capacite o grupo a ser bem sucedido, bem como 

encorajá-los a investirem o máximo de esforço. A responsabilidade individual é 

realçada na medida em que cada aluno tem contribuição especifica para oferecer ao 

grupo (Diaz-Aguado, 2005; Johnson & Johnson, 2009; Slavin, 1995). 

Os numerosos estudos realizados durante as ultimas três décadas sobre a 

aprendizagem cooperativa demonstram a sua eficácia para melhorar os seguintes 

aspectos: rendimento, a motivação para a aprendizagem, o sentido de responsabilidade, 

a capacidade de cooperação, as relações entre os alunos e a resolução de problemas 

interpessoais (Diaz-Aguado, 2005; Johnson & Johnson, 2009; Slavin, 1995).  

A demonstração da eficácia da aprendizagem cooperativa para melhorar o 

rendimento acadêmico tem sido encontrada para os mais variados tipos de conteúdos ou 

temas das diversas matérias escolares (leitura e escrita, Matemática, Ciências, Estudos 
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Sociais, dentre outros), para a realização de diferentes tipos de tarefas, tais como as que 

envolvem aquisição de conceitos, solução de problemas, retenção e memorização, 

tarefas de suposição, julgamentos e predições, e sendo isso, em relação aos alunos que 

frequentam a educação infantil até os alunos universitários (Johnson & Johnson, 2009).   

A efetividade da aprendizagem cooperativa vem sendo atribuída a cinco 

condições possibilitadas ao aluno: interdependência social positiva, responsabilidade 

individual, interação face a face permitindo a ajuda, assistência, apoio, animação e 

incentivo entre os membros do grupo, uso de habilidades sociais necessárias para a 

cooperação e auto-reflexão quanto ao funcionamento do grupo (Johnson & Johnson, 

2009). 

Dada as contribuições das práticas de aprendizagem cooperativa para o 

aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem e dos resultados educacionais, 

considerou-se importante ofertar um estágio que possibilitasse ao futuro psicólogo uma 

experiência com tais práticas. Considera-se que a inserção de um estágio desta natureza 

possa favorecer o engajamento futuro dos psicólogos em um trabalho conjunto com 

professores, voltado para a melhoria do aproveitamento acadêmico e das relações 

sociais entre os alunos do Ensino Fundamental. Isto é, um trabalho que estimule e 

favoreça o uso de práticas de ensino diferentes das práticas tradicionais já empregadas, e 

que estas sejam apropriadas para promover, além do aproveitamento acadêmico, outros 

aspectos relevantes da formação dos alunos, tais como: uma motivação facilitadora do 

engajamento nas atividades escolares, o estabelecimento de relações interpessoais e as 

relações intergrupais positivas. 

 

3. Descrição do estágio 

 

O estágio, “Aprendizagem Cooperativa: Ampliando a Formação de Alunos do 

Ensino Fundamental e de Estagiários de Psicologia”, faz parte do projeto de extensão 

“Serviços de Psicologia em Escolas Públicas” vinculado ao Departamento de Psicologia 
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da Universidade Federal de São Carlos. O estágio tem sido oferecido ao longo dos 

últimos quatro anos, tendo participado quatro grupos de estagiários (totalizando 33, em 

media oito alunos por ano), sendo realizado junto a quatro turmas de alunos do segundo 

ciclo do ensino fundamental de uma escola da rede publica (totalizando 140 alunos, em 

média 35 alunos por ano). A escola onde o estágio ocorreuera em período de tempo 

integral, sendo as aulas no período da manhã das disciplinas regulares e à tarde 

atividades de oficinas. 

Em cada um dos anos, o estágio foi desenvolvido ao longo de dois semestres, 

abrangendo duas horas de supervisão, duas horas de estudo e preparação das atividades 

práticas e uma hora de trabalho junto aos alunos da escola. As atividades de supervisão 

foram realizadas nas dependências da UFSCar. As atividades práticas realizadas pelos 

estagiários, junto aos alunos, ocorreram no período da tarde e nas salas de aula da escola 

em que os alunos estavam matriculados. 

Os dois primeiros meses do estágio (março e abril) eram dedicados a uma 

discussão da problemática relacionada ao aproveitamento acadêmico, a motivação e a 

convivência social no contexto das escolas públicas; as possibilidades e as diretrizes 

norteadoras de atuação do psicólogo escolar, no contexto escolar público (ênfase na 

prevenção e articulação de um trabalho junto aos professores); discussão da perspectiva 

bioecológica, do autor Bronfenbrenner, dos fatores de risco e protetivos no contexto 

escolar, o papel da melhoria do aproveitamento acadêmico dos alunos, da motivação 

para aprender e das relações positivas entre os colegas para o sucesso dos alunos na 

escola, os fundamentos teóricos e práticos da aprendizagem cooperativa. 

Na segunda etapa do estágio, iniciada em maio, os estagiários começam a 

realizar atividades junto aos alunos uma vez por semana e com duração de 60 minutos 

em média. Durante este período, os estagiários assumiam a responsabilidade pela turma 

sem a presença de professores da escola. 

Pretende-se nesta etapa garantir a formação de vínculo positivo entre os 

estagiários e os alunos, a obtenção de um conhecimento acerca de vários aspectos dos 
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alunos relevantes para a definição dos objetivos e do planejamento das atividades 

cooperativas: aproveitamento acadêmico (leitura e escrita principalmente), status 

sociométrico dos alunos no grupo (aceitação social), participação em atividades 

realizadas em grupo e as habilidades sociais apresentadas; percepções dos alunos quanto 

à autoeficácia, autocontrole e autodeterminação, a qualidade da relação com os colegas 

e professores. Para tal, foram utilizados o sociograma, um instrumento para 

identificação das percepções dos alunos quanto aos diferentes fatores relacionados ao 

seu aproveitamento acadêmico e a adaptação no contexto da sala de aula, e também 

realizadas algumas dinâmicas envolvendo trabalho em grupo. 

A terceira etapa consistiu o trabalho dos estagiários de favorecer com que os 

membros das equipes passassem a trabalhar em grupo, cooperando uns com os outros, 

tendo em vista o alcance de metas de aprendizagem comuns voltadas para a tarefa de 

estudar um tópico de uma matéria. Na primeira e terceira ofertas deste estágio, o 

procedimento de aprendizagem cooperativa utilizado foi, por duas vezes consecutivas, o 

procedimento de Quebra- Cabeça (ao longo de 10 semanas). Os objetivos de 

aprendizagem, comum para a equipe, envolveram aprendizagem de conteúdos e 

questões relativas à: sexualidade na adolescência, ao meio ambiente e sustentabilidade, 

e fatores de risco e protetivos envolvidos no uso de drogas. Na segunda oferta do 

estágio foi utilizado um método cooperativo próprio para o aprimoramento das 

habilidades de leitura e produção de textos. Na última oferta de estágio, no ano de 2012, 

antes do trabalho com o procedimento Quebra-Cabeça foi inserida uma intervenção 

especifica para o aprimoramento das habilidades sociais e de resolução de problemas 

interpessoais necessárias para garantir a aprendizagem de cooperação entre os alunos. 

O procedimento de aprendizagem cooperativa Quebra-Cabeça requer que ocorra 

a distribuição dos alunos da turma em equipes heterogêneas. Os estagiários formaram 

equipes compostas por cinco membros, sendo proposto que as equipes trabalhassem 

com um tema que foi dividido em cinco subtemas, ou partes (no caso, o tema da 
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sexualidade na adolescência foi dividido em: masturbação, menstruação, primeiro 

namoro, mudanças físicas e ritmos de mudanças).  

A sequência de atividades previstas para os alunos envolvidos no procedimento 

cooperativo Quebra-Cabeça foi: inicialmente, os membros das equipes reuniram-se e 

deram um nome para a equipe, então, decidiram quem da equipe ficaria responsável 

pelo estudo e ensino das diferentes partes do tema para os colegas da equipe. A seguir, 

os membros das diferentes equipes responsáveis por um determinado subtema 

reuniram-se em grupo de especialistas para estudarem e discutirem os diferentes 

subtema. Na sequência, eles retornaram para as equipes originais e passaram a assumir a 

responsabilidade de ensinar sobre o que tinham aprendido sobre o seu subtema para os 

seus colegas de equipe. Os membros apresentaram o subtema para os colegas, sendo, 

portanto, estudados conjuntamente as diferentes partes do tema geral. O procedimento 

continuou com todos os membros da equipe respondendo individualmente a perguntas 

sobre todas as subpartes. Foram computadas as pontuações individuais e estes pontos 

foram somados resultando na pontuação total do grupo, como a de avaliação da equipe. 

Finalmente, foi dedicado um tempo para os membros do grupo refletirem sobre o 

processo do trabalho realizado, em função do alcance dos objetivos de cooperar com os 

colegas, no sentido de todos aprenderem sobre o tema e das relações sociais entre eles, 

visando uma tomada de decisões de ajustes e melhorias. 

No procedimento Quebra-Cabeça é estabelecido que a única maneira dos 

colegas aprenderem sobre as subpartes, que não as próprias, era ouvindo atentamente os 

seus colegas, já que, cada membro do grupo tem uma contribuição específica a dar aos 

colegas. O sucesso de cada um destes membros da equipe, em termos da aprendizagem 

a respeito do tema, está ligado ao do restante do grupo e vice-versa. Os objetivos do 

grupo são claramente explicitados, como sendo aprender e garantir que os outros 

membros do grupo também aprendam, o reconhecimento do trabalho é baseado no 

desempenho do grupo, e não no individual. Há maximização das oportunidades de 
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interação, permitindo dinâmicas interpessoais de ajuda, assistência, apoio, animação e 

reforço entre os membros do grupo. 

 

4. Resultados alcançados e suas implicações 

 

A partir das observações dos alunos ao longo dos estágios, pode-se considerar 

que as oportunidades de participarem do procedimento cooperativo de Quebra-Cabeça, 

favoreceram resultados positivos quanto ao aprendizado sobre o tema, a participação e o 

esforço despendido nas atividades e o nível de cooperação. No entanto, a intensidade 

das mudanças tem variado entre os alunos, em parte, dependendo das condições iniciais 

destes e, também, que os alunos respondem diferentemente a proposta de aprendizagem 

cooperativa, sendo que, possivelmente, para alguns as dicas fornecidas pelo estagiário e 

a exposição à interação com os colegas sejam suficientes para eles perceberem as 

mudanças e aprenderem a como cooperar e auxiliar a equipe no alcance das metas. Para 

outros, estas condições podem ainda não ser suficientes, necessitando envolver mais 

dicas e mais exposição, e prática de aprender e ensinar os colegas.  

Pode-se verificar que de fato o procedimento Quebra-Cabeça possibilita que a 

única maneira dos colegas aprenderem sobre as subpartes, que não as suas próprias, era 

ouvindo atentamente os seus colegas. Cada membro do grupo tinha uma contribuição 

específica a dar aos colegas. O sucesso de cada membro da equipe, em termos da 

aprendizagem a respeito do tema, estava ligado ao do restante do grupo e vice-versa. Os 

objetivos do grupo foram claramente explicitados: aprender e garantir que os outros 

membros do grupo também aprendam, o reconhecimento do trabalho é baseado no 

grupo, na medida em que o resultado e o reconhecimento não são individuais, mas de 

grupo. Observou-se uma maximização das oportunidades de interação, permitindo 

dinâmicas interpessoais de ajuda, assistência, apoio, animação e reforço entre os 

membros do grupo.   
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Quanto aos resultados relativos à formação dos estagiários serão destacados os 

referentes a uma síntese das observações das principais habilidades que foram 

requeridas dos estagiários ao longo do trabalho com o procedimento Quebra-Cabeça, 

bem como discutidas as dificuldades verificadas para a adoção do papel proposto para o 

adulto na condução das práticas alternativas. 

Em um primeiro momento, os estagiários envolveram-se com a caracterização 

da heterogeneidade entre os alunos no que se referem à área acadêmica (leitura e 

escrita), as habilidades sociais e ao engajamento motivacional. Com base nesta 

caracterização, foram formadas equipes heterogêneas. Decidiram sobre os objetivos de 

aprendizagem comuns a serem alcançados pelos alunos, selecionaram as tarefas e os 

materiais necessários para o favorecimento da construção do conhecimento no âmbito 

de cada equipe. 

No segundo momento, os esforços dos estagiários foram dirigidos para o 

processo de ensinar os alunos a cooperarem uns com os outros (a ensinarem e a 

aprenderem com os colegas) e de ressaltar para eles, a situação de interdependência 

positiva e da responsabilidade individual, bem como de auxiliar no processo de 

resolução dos conflitos de forma positiva. Eles explicavam as tarefas a serem 

desenvolvidas e os critérios de avaliação da equipe. 

No acompanhamento das atividades da equipe, o estagiário monitorava a 

aprendizagem dos alunos e intervinha nos grupos visando aprimorar o apoio e a 

cooperação entre eles para a realização da tarefa e melhoraria das suas habilidades 

interpessoais. A atenção era dirigida para a observação de como o grupo estava 

funcionado, quando necessário ele intervinha para apoiar os alunos a trabalharem de 

forma cooperativa, ou seja, auxiliando os alunos a voltarem atenção para valorizarem a 

aprenderem e ensinarem uns aos outros, e também, interagirem mais habilidosamente. 

Era requerido aos estagiários, por meio de uma escuta e observação cuidadosa das 

explicações dos alunos, dado uns para os outros, que avaliassem se os alunos estavam 

entendendo ou não a tarefa a ser realizada, e também para um acompanhamento dos 
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avanços e dificuldades quanto ao engajamento e qualidade da participação nas 

atividades. Este acompanhamento envolvia uma atuação constante de reconhecimento e 

feedback para os alunos quanto a aspectos positivos presentes na interação dele com os 

demais colegas (comunicação apropriada, resolução construtiva de conflitos, 

participação, aceitação dos pontos de vista demais) e quanto aos avanços e as 

dificuldades observadas. 

Pode-se depreender a partir desta experiência de formação dos estagiários de 

Psicologia na prática da aprendizagem cooperativa, que um dos principais aspectos a 

serem compreendidos por eles é de que o êxito das práticas de aprendizagem 

cooperativa não dependia de aplicação das mesmas como prescrições diretas ou técnicas 

ordenadas por passos. O êxito junto aos alunos dependia do desenvolvimento dos 

estagiários, ao fazerem adequações e ajustes das atividades cooperativas e dar os apoios 

para estes alunos, em função das condições reais dos mesmos e das necessidades 

surgidas ao longo do trabalho das equipes. Daí, decorre a importância dos estagiários 

entenderem conceitualmente as condições relacionadas ao alcance dos resultados 

positivos derivados da experiência dos alunos com práticas cooperativas. 

A partir das observações e discussões com os estagiários pode-se identificar 

algumas dificuldades surgidas no processo de adoção de um novo papel – o de serem 

mediadores – em função do processo ensino aprendizagem passar a ser centralizado nas 

interações entre os pares e sendo atribuído ao adulto, o papel de monitoramento e 

fortalecimento das interações que favoreçam o aprendizado pela cooperação no âmbito 

das equipes. A principal dificuldade inicial é na falta de confiança demonstrada pelos 

estagiários na possibilidade dos alunos aprenderem e ensinarem uns  aos outros e na 

forte tendência a adotarem o papel tradicional, bem estabelecido, que baseia a aquisição 

dos conhecimentos dos alunos na dependência de sua transmissão por parte de um 

adulto. Pode-se verificar que, ao longo do estágio, este tipo tendência de percepção dos 

estagiários vai sendo alterada, bem como, eles passam a perceberem-se como mais 

seguros e capacitados a conduzirem as práticas cooperativas. 
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Outro tipo de dificuldade diz respeito ao manejo e, a como proceder quando há 

uma forte incidência nas equipes de membros não habilidosos socialmente, implicando 

no comprometimento do funcionamento do grupo e, consequentemente, na participação 

e alcance dos objetivos propostos. Foi observado ao longo das diferentes ofertas deste 

estágio, que os alunos, em geral, não têm oportunidade de trabalho em conjunto, não 

tem oportunidades de aprenderem a resolver os problemas interpessoais de formas mais 

adequada, há uma grande heterogeneidade quanto ao domínio de habilidades, como: 

ouvir o colega dar explicações claras, dar feedback ao colega, entre outros. 

Particularmente, esta dificuldade foi fortemente observada na oferta do terceiro ano de 

estágio. A escola designou para a realização do estágio uma turma de alunos com 

acentuadas dificuldades acadêmicas, dificuldades de convivência social, adaptação e 

atitudes negativas em relação à escola e falta de engajamento e interesse por tarefas 

envolvendo as aprendizagens acadêmicas previstas. Por este motivo, na última oferta do 

estágio, foi oferecida uma oportunidade para os alunos perceberem as habilidades 

necessárias para o trabalho cooperativo, bem como as habilidades que comprometiam o 

trabalho do grupo. Foi feito um trabalho dirigido para a melhoria da resolução dos 

problemas interpessoais e do cumprimento de regras. 

Além dessas dificuldades já observadas, outra que pôde se notada, foi a dos 

estagiários garantirem de forma consistente que o manejo da turma e das equipes 

ocorresse, principalmente, por práticas positivas e com o mínimo de uso de práticas 

punitivas e coercitivas. Para tal, foi enfatizada a importância do estabelecimento de uma 

relação com os alunos apoiada em regras claras, sendo essas regras criadas em conjunto 

com as crianças, e buscando, a partir de discussões entre eles, o consenso em quais 

deveriam ser as regras vigentes naquele ambiente onde ocorreram os encontros. 

Assim, os alunos foram estimulados a desenvolverem as habilidades que os 

ajudaria a trabalharem juntos, tais como: ouvir o outro, fornecer explicações e 

argumentos claros para os colegas, evitar distrações e favorecer a participação dos 

demais amigos. Eles trabalharam juntos de forma a garantir que todos os membros do 
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grupo aprendessem os conteúdos e, cujo domínio, seria verificado por meio de uma 

avaliação. As habilidades de comunicação e de ajuda aos colegas são requeridas de 

todos os membros do grupo cooperativo, ao longo de todos os momentos do trabalho 

em conjunto, vindo a fortalecer o vínculo entre os alunos e possibilitando uma maior 

interação entre os membros. 

Pode-se considerar que o trabalho dos estagiários com o Quebra Cabeça tem 

indicado uma tendência para resultados positivos quanto ao aprendizado sobre o tema, a 

participação e o esforço despendido nas atividades, além do nível de cooperação. No 

entanto, a intensidade das mudanças tem variado entre os alunos, em parte, dependendo 

das condições iniciais destes e, também, que os alunos respondem diferentemente a 

proposta de aprendizagem cooperativa, sendo que, possivelmente para alguns, as dicas 

fornecidas pelo estagiário e a exposição à interação com os colegas sejam suficientes 

para eles perceberem as mudanças e aprenderem a como cooperar e auxiliar a equipe no 

alcance das metas. Para outros, estas condições podem ainda não serem suficientes, 

necessitando o envolvimento de mais dicas e mais exposição e prática de aprender e 

ensinar os colegas. 

Tem sido destacado, nos contextos de segundo ciclo do Ensino Fundamental de 

vários países, que o uso de procedimentos de aprendizagem cooperativa, já está 

incorporado a rotina do trabalho dos professores e dos alunos. Em geral, os professores 

despendem um período das aulas, por pelo menos duas vezes por semana, para os 

alunos envolverem-se em atividades desse tipo. 

Pode-se pressupor ainda que, possivelmente, a proposta de estágio apresentada 

neste trabalho contém subsídios teóricos e práticos úteis para os estagiários realizarem 

um trabalho futuro em conjunto com professores. A prática dos estagiários de monitorar 

os comportamentos cooperativos e aprendizagem dos alunos pauta-se principalmente 

em um processo de reflexão sistemática sobre as próprias ações dirigidas para os alunos, 

e de ajustes nas suas ações em função do que veem ocorrendo entre os alunos nas 

equipes cooperativas, além da percepção das necessidades destes. A experiência com 
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este tipo de reflexão envolvida no ensinar, pode ser relevante para um trabalho com 

professores na medida em que, em geral, cabe ao psicólogo auxiliar o aprimoramento 

das habilidades de ensino dos professores, sendo, este tipo de reflexão, fundamental 

para o professor aprimorar suas práticas. 

Dada a gravidade dos resultados educacionais negativos, tais como o 

desengajamento motivacional, baixo aproveitamento e convivência social violenta e 

competitiva entre os alunos, há necessidade de considerar os diversos fatores que estão 

envolvidos e tentar diferentes alternativas de encaminhamento. No entanto, estudar e 

experimentar a utilização de práticas bem fundamentadas e eficazes para promoção de 

resultados educacionais positivos pode ser uma alternativa importante para auxiliar os 

professores. No entanto, um desdobramento alternativo para esta proposta de estágio, 

com ênfase na experiência com aprendizagem cooperativa, seria a do estabelecimento 

de uma parceria entre os estagiários e professores, desta forma, poderia ser explorada a 

possibilidade de trabalho conjunto entre os professores e estagiários na busca de um 

entendimento da inserção de uma nova prática de ensino na sala de aula e de ajustes 

necessários a realidade dos alunos e do professor. Esta seria uma possibilidade de se 

quebrar a inércia e a resistência a mudanças das práticas tradicionais, bem como certo 

preconceito em relação à adoção de práticas inovadoras e eficazes presente nas escolas. 
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1. Introdução 

 

Nas últimas décadas tem se destacado a importância do papel da nutrição e dos 

hábitos alimentares no desenvolvimento humano (Clergue, 2009; Callegaro, 2006). 

Todavia, a despeito do grande volume de literatura produzido acerca da importância de 

práticas alimentares salutares, a questão do como fomentá-las desde a tenra infância tem 

se constituído como um grande desafio para pesquisadores, políticos e para a sociedade 

em geral, que tem assistido com perplexidade ao avanço de doenças causadas pela 

ingestão inadequada de alimentos (Viana, 2002; Hawkes 2006).  

 Embora as questões envolvendo a inadequação da ingesta alimentar estejam 

presentes em diferentes contextos sociais, torna-se preocupante quando os dados 

indicam que os problemas nutricionais acometem crianças cada vez mais jovens, em 

especial com quadros de obesidade. Em território nacional, a Pesquisa de Orçamento 

Familiar (POF), no ano de 2008-2009, aponta que 40% da população brasileira está 

acima do peso.  

 Um dado preocupante refere-se ao sobrepeso infantil, em especial no estágio de 

vida entre o cinco a nove anos; 36,6% das crianças estão acima do peso e 16,6% são 

obesas, com maior prevalência nas áreas urbanas, nas populações de média e/ou alta 

renda e regiões sul e sudeste do país. Tais dados alarmantes mostram a necessidade de 
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medidas urgentes para a prevenção e intervenção de comportamentos alimentares 

inadequados, em especial junto às crianças pequenas.  

Assim, o presente relato visa apresentar uma proposta de intervenção 

mediacional, promotora de hábitos alimentares saudáveis em crianças pré-escolares, por 

meio de estratégias mediacionais. Fundamenta-se teoricamente na abordagem relativa à 

aprendizagem mediada, desenvolvida por Feuerstein (1980) e pelos princípios 

mediacionais, descritos por Klein (1996) contidos no Programa MISC- Mediated 

Intervention for Sensitizing Caregivers, os quais possibilitam uma maior flexibilidade 

mental, além de uma predisposição para a aprendizagem e que serão detalhados adiante. 

A Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) foi desenvolvida por 

Feuerstein (1980) e, diferentemente da aprendizagem realizada diretamente pelos 

sentidos, baseia-se nos critérios de mediação, que a caracterizam. Sua teoria contempla 

as contribuições de Jean Piaget e Lev Vigotski, concebendo o desenvolvimento como 

um processo interativo, que envolve as reações naturais, herdadas biologicamente, mas 

também os elementos e processos culturais, os quais são entrelaçados pela mediação 

humana (Silva, 2006). 

 Da Ros (2002) argumenta que, nessa visão, o desenvolvimento cognitivo pode 

ser interpretado como decorrente de duas formas de interação da criança com seu meio.  

Por um lado ela aprende e se desenvolve por meio da percepção, assimilação e 

processamento direto dos estímulos existentes ao seu redor e por outro lado a criança 

aprende por meio da mediação cognitiva das pessoas. 

 Para Vigotski (2010), a relação do homem com o mundo não se dá diretamente 

(pessoa-objeto), mas pela relação mediada (pessoa-mediador-objeto), em que se 

empregam instrumentos, sinais e signos, como ferramentas auxiliares e/ou como 

elementos mediadores. A relação do homem com o mundo não é direta, mas mediada e, 

portanto, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores ocorre pela mediação 

dos instrumentos culturais, como a linguagem, os sinais e os símbolos.  
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 Feuerstein (1980) utiliza o conceito de Modificabilidade Cognitiva Estrutural 

(MCE), em substituição às concepções tradicionais de inteligência, normalmente 

compreendida como algo inato, imutável.  Para tanto, explicita que tal conceito se refere 

à capacidade que o indivíduo tem de adaptar-se de forma estrutural, abrangente e 

permanente aos novos estímulos que lhe são apresentados, modificando continuamente 

a sua estrutura cognitiva. 

 Meier (2001) e Ferrioli, Linhares, Loureiro e Maturano (2001) acreditam que 

essa concepção mostra que qualquer indivíduo, independente da sua deficiência ou 

condição orgânica e fisiológica, tem o potencial de desenvolver sua inteligência. 

Contudo, essas mudanças cognitivas não são decorrentes da maturação do organismo, 

mas derivadas dos processos mediacionais vivenciados pelo sujeito. 

Meier (2001) e Silva (2006) enfatizam que toda interação estabelecida entre o 

sujeito e a realidade física e social, deve e é mediada pela ação humana. Todavia, não 

são todas as interações que resultam em experiências de aprendizagem mediada ou em 

desenvolvimento cognitivo.  

 Feuerstein (1980) acentua a importância da mediação que não ocorre pela 

interação aleatória com os estímulos do meio, mas pela ação planejada do mediador. 

Assim, a aprendizagem do mediado deve ser cuidadosamente elaborada pelo mediador, 

não contando com a possibilidade de que os insights e as descobertas ocorram apenas de 

forma natural. O aprendizado deve ser programado para provocar situações de 

desequilíbrios e conflitos cognitivos, que deverão ser devidamente mediados pelo 

mediador. 

 Klein (1996), a partir dos critérios mediacionais universais formulados por 

Feuerstein, elaborou o Programa MISC. Conforme já explicitado, trata-se de uma 

abordagem fundamentada na teoria da MCE e na teoria da EAM proposta por 

Feuerstein (1980), além das contribuições de Vigotski (2010). 

 De acordo com Klein (1996, 1997, 2000), a essência dessa abordagem está na 

sensibilização do mediador para efetivar interações de qualidade, considerando os 
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aspectos sociais e culturais do mediado. O programa MISC pode ser utilizado em 

qualquer contexto de interação e com crianças em qualquer estágio de desenvolvimento. 

 Tal programa foi elaborado com o objetivo de aumentar a qualidade da 

mediação junto às crianças, com foco especial nos componentes afetivos e cognitivos da 

interação mediacional. Visa potencializar a qualidade da interação entre 

pais/educadores/cuidadores e suas crianças. 

O programa MISC se estrutura por meio da identificação de cinco critérios 

universais propostos por Feuerstein: Focalização, Expansão, Mediação do Significado, 

Recompensa e Regulação do Comportamento, que devem ocorrer em uma mediação de 

qualidade entre mediador e mediado. Segundo Klein (1988, 1996, 1997) e Feuerstein 

(1980), tais critérios podem afetar a predisposição da criança em aprender, por meio de 

novas experiências.  

 Klein (1997) salienta que algumas diferenças na capacidade das crianças de se 

beneficiarem de novas experiências estão ligadas ao tipo de interação a que foram 

submetidas.  São percebidas, por exemplo, pela maneira com que lidam e se integram 

com novos desafios e pelo modo com que se expressam. Assim, as crianças que se 

beneficiaram de afeição, cuidados e mediação apropriados são basicamente mais 

seguras e interessadas nas pessoas e no ambiente ao seu redor. Essas crianças se 

mostram mais bem preparadas para aprendizagem, além de demonstrarem uma melhor 

adaptação aos diferentes ambientes e contextos culturais. 

 A partir dos estudos em diferentes culturas, Klein (1996, 1997, 2000, 2006) 

esclarece que os comportamentos mediacionais podem ser definidos pela sua 

freqüência, tipo ou estilo. Para tanto parte dos cinco critérios mediacionais: 

Focalização, Expansão, Afetividade, Recompensa e Regulação do Comportamento, 

responsáveis por uma maior flexibilidade mental, além de uma otimização para a 

aprendizagem.  

 Focalização: Inclui todas as tentativas do mediador para assegurar que a criança 

focalize a atenção em algo que o mediador quer lhe mostrar. Deve estar clara a 
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indicação da intencionalidade do adulto para mediar e, também, a reciprocidade da 

criança, a qual é expressa através de suas respostas verbais ou não - verbais ao 

comportamento do adulto, como por exemplo, se quiser ensinar as cores, o mediador 

pode dizer ao mediado “Vamos observar bem este jardim. Quais são as cores das 

flores?”; “Eu quero que você ouça esta música, por isso eu aumentei o som” etc. “A 

interação animada pela intenção e esforço para criar uma relação de reciprocidade 

pode-se tornar um poderoso componente para o enriquecimento mental e emocional do 

mediado” (Feuerstein, Klein & Tannenbaum, 1999).  

 Expansão ou Transcendência: está presente quando a interação possibilita ao 

mediador ampliar a compreensão do mediado, através da explicação, da comparação, 

adicionando novas experiências além das necessárias para o momento que podem ser 

generalizadas em outras situações. Portanto, diversifica o sistema de necessidades do 

mediado. As questões chave são “por quê?” e “como?”, em vez de“quem” e “o que?” 

(Mentis, 1997). Perguntar ao mediado o “Por que a chuva cai?” dá várias possibilidades 

de transcendência, como por exemplo, conhecer o ciclo da água, a sua importância para 

a vida, os modos de conservar os mananciais etc. Esse critério também diz respeito às 

ações que levam à projeção do mediado em situações futuras onde a presença do 

mediador não exista.  

 Afetividade: Excitação (afetividade): poucas coisas no mundo têm significado 

intrínseco. Portanto, a mediação do significado ocorre quando o mediador mostra o 

significado e a finalidade de uma atividade, imprimindo-lhe valor e energia, de modo a 

se tornar relevante para o mediado. Assim, a mediação ocorre tanto ao nível cognitivo, 

como por exemplo, a comunicação de valores éticos e sociais (não roubar, não matar e 

etc.), quanto afetivo, que envolve a comunicação feita com energia e entusiasmo (a 

expressão de dor presente na perda de algo ou alguém querido). Vale acrescentar que a 

mediação do significado pode ser feita através de mímicas, expressões faciais, palavras 

e está ligada às formas culturais de expressão e de transmissão de valores e 

comportamentos.  
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 Recompensa: ocorre quando os adultos expressam satisfação com o comportamento 

do mediado e explicam o porquê de estarem satisfeitos, detalhando as estratégias usadas 

pelo mediado que resultaram numa experiência bem sucedida e, assim, facilitando 

sentimentos de autocontrole, de autoconfiança, além de envolver a sua percepção de que 

está tendo sucesso. Para tanto, cabe ao mediador selecionar o estímulo, considerando a 

capacidade do mediado, em especial aproveitando as suas potências ou aquilo que já 

sabe ou que faz melhor. Exemplificando, o professor pode dizer ao estudante que 

respondeu adequadamente uma questão: “Você se saiu muito bem! Primeiro, leu 

atentamente a questão. Depois, organizou os dados, para aí buscar a solução do 

problema”. É interessante observar a importância do mediador evidenciar todos os 

avanços para o mediado, de modo que ele se torne consciente de seu próprio processo 

de sucesso.  

 Regulação do comportamento (Auto-regulação): ocorre quando o mediador 

intervém para ajudar o mediado a planejar antes de agir, de modo que o mesmo tome 

consciência da necessidade de se automonitorar e ajustar o seu comportamento, como 

também compreender o seu próprio processo de aprendizagem. Assim, envolve 

comportamentos de inibição, quando oriundos de impulsividade. Exemplificando, o 

professor dá uma tarefa e o aluno, sem refletir sobre o que está sendo pedido, já tenta 

responder; neste caso, cabe ao mediador pedir-lhe que se concentre no assunto e pense 

para responder e também que verifique se a própria resposta é pertinente. Outro 

exemplo pode ser o lema do modelo de Feuerstein: “Espere um minuto, deixe-me 

pensar”! (Vectore, Dechichi & Ferreira, 2010).  

Considerando a fundamentação teórica acima aludida foram elaboradas oficinas 

mediacionais, cujo objetivo visou à promoção de hábitos alimentares adequados e, 

nutricionalmente, mais saudáveis em uma amostra de crianças com idade entre quatro a 

seis anos. As oficinas foram essencialmente lúdicas e contaram com intervenções 

mediacionais do ministrante. Para uma melhor compreensão, são descritas abaixo:  

Oficina 1: 
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Duração prevista: Aproximadamente 120 min.                         

Objetivos: Conhecer os membros do grupo e organizar o funcionamento dos encontros. 

 Aquecimento: 

Apresentação: Apresentação do grupo e estabelecimento do seu funcionamento  (ex. 

não se deve gritar, não pode bater no colega, deve-se escutar em silencio enquanto o 

outro fala e levantar a mão antes de falar, lavar as mãos antes de ir mexer com a comida, 

quando se pode ir ao banheiro e/ou sair da sala  etc.).  

Desenvolvimento: 

Narração de história – Boneco Doce  

 Contar a história do Boneco Doce, de acordo com os critérios mediacionais 

estabelecidos pelo programa MISC. 

 Conversar e montar o Boneco Doce. 

 Cozinha experimental – o Boneco Doce  

 As crianças deverão  preparar  um bonequinho doce de  leite em pó. A atividade 

será mediada por meio  dos critérios estabelecidos pelo programa MISC.  

Oficina 2: 

Duração prevista: Aproximadamente 120min.  

Objetivos: Retomar as regras, introduzir o uso dos portfólios e conhecer os hábitos 

alimentares das crianças.  

 Aquecimento: 

 Ensinar as crianças sobre o portfólio e os modos de construí-los.   

Desenvolvimento: 

Narração da história – A Lagarta Comilona   

 Contar a história da Lagarta Comilona, de acordo com os critérios mediacionais 

estabelecidos pelo programa MISC. 

 Discussão sobre a história. 

Encerramento: 

Registro no Portfólio – O prato da lagarta   
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 As crianças serão convidadas a escreverem ou desenharem no portfólio um prato 

de comida ideal para a lagarta comilona, com base em alimentos que costumam 

comer. A atividade será mediada por meio dos critérios estabelecidos pelo 

programa MISC.  

Oficina 3: 

Duração prevista: Aproximadamente 120min. 

Objetivos: Retomar as regras, investigar hábitos alimentares das crianças, introduzir os 

grupos alimentares e alimentação balanceada de acordo com o programa My Plate. 

Materiais:  

- Portfólios; 

- Materiais de desenho: lápis de cor, giz de cera, canetinhas; 

- Painéis: Pirâmide Alimentar e Prato Ideal (My Plate). 

Aquecimento: 

Narração de história – O Sanduíche da Maricota   

 Registro no portfólio do sanduíche favorito. 

 Apresentar a história Prima da Galinha. 

Desenvolvimento   

 Discussão sobre a história da Galinha. 

 Trabalhar a alimentação balanceada: Prato Ideal. 

 Trabalhar os grupos alimentares: Montar a Pirâmide alimentar. 

Encerramento   

Registro no Portfólio – O sanduíche para a Prima da Galinha   

 As crianças serão convidadas a escreverem ou desenharem no portfólio um lanche 

ideal para a Prima da Galinha, com base nos alimentos vistos e no prato ideal (My 

Plate). 

 A atividade será mediada através dos critérios estabelecidos pelo programa MISC.  

Oficina 4: 

Duração prevista: Aproximadamente 120min. 
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Objetivos: Retomar as regras e trabalhar o grupo dos reguladores (frutas, legumes e 

demais vegetais). 

Materiais:  

- Portfólios; 

- Materiais de desenho: lápis de cor, giz de cera, canetinhas; 

- Painéis: Prato Ideal (My Plate) Pirâmide Alimentar. 

Aquecimento: 

Narração de história – Eu Nunca Vou Comer Tomate   

 Será contada a história “Eu Nunca Vou Comer Tomate”, de acordo com os critérios 

mediacionais estabelecidos pelo programa MISC. 

 Discussão sobre a história e registro no portfólio. 

Encerramento: 

Cozinha experimental – Salada de Frutas   

 As crianças serão convidadas a preparar uma salada de frutas, degustando as frutas 

individualmente e depois todas juntas na salada. A atividade será mediada por meio   

dos critérios estabelecidos pelo programa MISC.  

Oficina 5: 

Duração prevista: Aproximadamente 100min. 

Objetivos: Retomar as regras, trabalhar o grupo dos carboidratos (grãos, cereais e 

massas). 

Materiais:  

- Portfólios; 

- Materiais de desenho: lápis de cor, giz de cera, canetinhas; 

- Painéis: Prato Ideal (My Plate) Pirâmide Alimentar; 

- Alimentos do grupo dos carboidratos: macarrão, arroz, vários tipos de grãos; 

 Receita de barrinha de cereal  

1 xícara (chá) de aveia fina (100 g) 

1 xícara (chá) de aveia grossa (100 g) 
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150 g de manteiga em temperatura ambiente 

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (75 g) 

1 xícara (chá) de açúcar mascavo (120 g) 

1 xícara (chá) de nozes quebradas grosseiramente (100 g) 

1 xícara (chá) de castanha do Pará quebrada grosseiramente (120 g) 

1 xícara (chá) de amendoim (140 g) 

1 xícara (chá) de flocos de arroz (50 g). 

Aquecimento: 

 Retomar as regras. Retomar o Prato Ideal e o grupo alimentar apresentado na 

oficina passada. 

 Desenvolvimento: 

Conhecer e degustar carboidratos   

 Apresentar às crianças vários tipos de alimentos do grupo dos carboidratos e sua 

importância na alimentação, utilizando os critérios mediacionais estabelecidos pelo 

programa MISC. 

 Registro nos portfólios: festa de aniversário da Prima da Galinha Maricota. As 

crianças devem montar o cardápio de uma festa de aniversário usando os alimentos 

do grupo dos carboidratos. 

Encerramento: 

Cozinha experimental – Barrinha de Cereal   

 As crianças serão convidadas a preparar e degustar as barrinhas de cereais.  

Oficina 6: 

Duração prevista: Aproximadamente 120min. 

Objetivos: Retomar as regras e trabalhar o grupo das proteínas (carnes, leite, gelatina e 

alimentos de origem animal). 

Materiais:  

- Portfólios; 

- Materiais de desenho: lápis de cor, giz de cera, canetinhas; 
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- Painéis: Prato Ideal (My Plate) Pirâmide Alimentar; 

- Alimentos do grupo das proteínas: presunto, queijo e gelatina; 

- Livros de História: O Ratinho e a Lua, A verdadeira História do Lobo Mau. 

Aquecimento:  

 Retomar o Prato Ideal e os grupos alimentares apresentados na oficina passada. 

Desenvolvimento: 

 Narração da história – O Ratinho e a Lua, A Verdadeira História do Lobo 

Mau, utilizando os critérios mediacionais estabelecidos pelo programa MISC.  

 Apresentar o grupo das proteínas. 

Encerramento  

 Registro no portfólio - Lanche do Lobo: as crianças serão convidadas a montarem 

um lanche para O Lobo Mau, contendo alimentos do grupo das proteínas. 

 Degustação e alimentos ricos em proteínas: As crianças serão convidadas a 

degustar  alimentos ricos em proteínas, como: presunto, queijo e gelatina.  

Oficina 7:  

Duração prevista: Aproximadamente 120min. 

Objetivos: Retomar as regras e trabalhar o Prato Ideal (um prato rico e diversificado, de 

acordo com o programa My Plate). 

Materiais:  

- Portfólios; 

- Materiais de desenho: lápis de cor, giz de cera, canetinhas; 

- Painéis: Prato Ideal (My Plate) Pirâmide Alimentar; 

- Alimentos dos diversos grupos nutricionais, conforme apontados pelo Programa My 

Plate: carboidratos, reguladores, proteínas, energéticos; 

- Materiais para montar um sanduíche: Bisnagas de pão; queijo; presunto; milho; 

ervilha; tomate; alface; 

 Aquecimento: 

Apresentação (20min):  
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 Retomar o Prato Ideal e o grupo alimentar apresentado na oficina passada.  

Desenvolvimento: 

O restaurante da Prima da Galinha Maricota - Registro no Portfólio   

 Será proposto às crianças que montem pratos ideais para a Galinha servir no 

restaurante que montou na fazenda. 

Encerramento: 

Cozinha experimental – Sanduíche colorido   

As crianças serão convidadas a preparar um sanduíche colorido, degustando os 

ingredientes individualmente e depois todos juntos quando pronto. A atividade será 

mediada, por meio dos critérios estabelecidos pelo programa MISC.  

 

As oficinas mediacionais podem se constituir em interessantes estratégias ou 

ferramentas no trabalho junto à criança pequena, em especial quando se considera toda a 

complexidade e multiplicidade de variáveis que envolvem o comportamento alimentar, 

quer ele saudável ou ao contrário, deletério para a saúde. Trata-se, portanto, de uma área 

que não deve ser negligenciada em programas de capacitação docente, nos quais o 

psicólogo escolar e educacional pode ser um dos profissionais atuantes na consolidação 

de esforços que consideram o uso das cem linguagens  das  crianças, como nos ensina 

Malaguzzi (1995) e que, no caso em questão foi representada pelo   brincar atrelado aos 

pressupostos da aprendizagem mediada. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho refere-se a um levantamento do tipo “estado da arte” realizado 

junto às dissertações publicadas no período de 2005 a 2010 no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Aplicada – Mestrado, da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU). Especificamente, buscamos analisar as dissertações do Eixo Psicologia do 

Desenvolvimento Humano e Aprendizagem
1
. Por meio deste estudo, procuramos 

elaborar um panorama a respeito das pesquisas que vêm sendo realizadas no referido 

Eixo em termos de temáticas, palavras-chave, metodologia e autores referenciados para 

definir as abordagens teóricas e metodológicas. Com base nestas informações de caráter 

descritivo, almejamos ainda analisar em que medida tais pesquisas têm dialogado com 

as questões educacionais mais emergentes em nosso país, propondo temas relevantes 

neste sentido. 

Segundo Ferreira (2002), os estudos relativos ao “estado da arte” podem ser 

definidos como uma modalidade de pesquisa bibliográfica, que têm por objetivo: 

                                                             

1O Mestrado em Psicologia Aplicada da UFU é dividido em Eixos de pesquisa, que serão explicados a 

seguir. 

mailto:silvia_ufu@hotmail.com
mailto:fabi.marques@hotmail.com
mailto:luciana_udi@hotmail.com
mailto:victormunizmail@yahoo.com.br
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     (...) o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes           

campos do conhecimento,  tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo 

destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que 

condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários 

(p. 258). 

As pesquisas do tipo “estado da arte” sobre as produções de uma determinada 

área ou instituição são uma possibilidade de verificar a situação do conhecimento em 

determinado momento, possibilitando colocar em ordem as diversas informações, além 

de compreender as relações existentes entre elas, em termos de semelhanças e 

contradições (Soares, 1989, citado por Ferreira, 2002). Portanto, podem surgir diversas 

possibilidades de análises a partir deste olhar panorâmico para um conjunto de 

produções. 

Nos últimos anos, houve um aumento significativo do acesso à pós-graduação 

stricto sensu. De acordo com Balbachevsky (2005), no ano de 2002 mais de 61 mil 

estudantes estavam matriculados em programas de mestrado e 34.800 em programas de 

doutorado, sendo que no mesmo ano 23.000 receberam o título de mestre e 6.800 de 

doutor, nas mais diversas áreas de conhecimento.  

De acordo com dados de 2006 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES/MEC)
2
, houve significativo 

aumento das produções científicas no país em decorrência do crescente número de 

cursos, alunos e instituições que oferecem cursos stricto sensu. As informações são de 

que, em 2004, o número de alunos matriculados nestes cursos foi de 112.938, sendo que 

cerca de 85% da produção científica do país foi realizada pela pós-graduação. Em 2010, 

a Capes informou que na última avaliação trienal o número de titulados como mestres e 

doutores foi de 139 mil.  

Esta ampliação no número de mestres e doutores é acompanhada de um maior 

número de teses, dissertações, artigos científicos, dentre outros, que têm sido 

                                                             

2 http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/1423 

http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/1423
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considerados requisitos para avaliar a competência das instituições de ensino superior. 

Ainda segundo a CAPES
3
, entre 2007 e 2010 o total de publicações científicas foi de 

300 mil.  

Diante do panorama apresentado, vale ressaltar que a qualidade da universidade 

está sendo medida em termos de sua produção, ou seja, a partir de critérios de tempo, 

quantidade e custo, ao passo que deveria ser definida em relação à competência e à 

excelência, tendo como objetivo fundante o atendimento de necessidades sociais (Chauí, 

2003) e da formação criteriosa de pesquisadores.  

Assim, qualidade transforma-se em quantidade, compondo uma perigosa jogada 

ideológica enquanto, segundo a autora, a qualidade dos estudos depende efetivamente 

“do conhecimento, por parte dos pesquisadores, das mudanças filosóficas, científicas e 

tecnológicas e seus impactos sobre as pesquisas” (Chauí, 2003, p. 14). 

Uma das consequências desta lógica que suprime a excelência dos trabalhos em 

função do número de produções é a perda do caráter inovador das pesquisas. Ribeiro 

(1999) tece críticas ao modo como os trabalhos científicos são escritos atualmente. 

Usando uma metáfora, o autor afirma que “não há pior inimigo do conhecimento que a 

terra firme” (Ribeiro, 1999, p. 190), alertando sobre o risco da elaboração de trabalhos, 

principalmente da área de Ciências Humanas, que não ousam propor ideias genuínas, 

perpetuando produções repetitivas e cristalizadas. A revisão bibliográfica, com a leitura 

dos clássicos e do que tem sido produzido sobre o assunto na atualidade é essencial, 

porém não pode engessar o trabalho, de modo que o autor se embase somente em 

produções alheias, desapropriando-se de suas próprias ideias e reflexões.  

Portanto, é de grande importância compreendermos o quê se tem pesquisado e 

de quê forma, além de refletir sobre as repercussões destes milhares de pesquisas nas 

necessidades sociais e científicas do país.  

 

                                                             

3http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/4074-qualidade-dos-cursos-de-mestrado-

e-doutorado-evolui-entre-2007-e-2010 

 

http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/4074-qualidade-dos-cursos-de-mestrado-e-doutorado-evolui-entre-2007-e-2010
http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/4074-qualidade-dos-cursos-de-mestrado-e-doutorado-evolui-entre-2007-e-2010
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2. Sobre o programa de mestrado em psicologia aplicada 

 

O programa de Mestrado do Instituto de Psicologia da UFU foi criado em 

14/11/2002 pelo parecer n° 90/2002/CONSUN
4
 – Portaria 09/2002/CONSUN, tendo 

seu funcionamento iniciado em 05/05/2003.  É afiliado ao Instituto de Psicologia da 

Universidade Federal de Uberlândia e se sustenta com as verbas do Programa de Apoio 

à Pós-Graduação da CAPES/MEC (PROAP), da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPP) e por recursos do próprio Instituto de Psicologia
5
.  

      O Programa de Mestrado é estruturado em quatro Eixos temáticos: 

 Psicologia do Desenvolvimento Humano e da Aprendizagem; 

 Psicologia da Intersubjetividade; 

 Psicologia da Saúde, 

 Psicologia Social e do Trabalho. 

Sua área de concentração se dá em Psicologia Aplicada, buscando abarcar a 

produção científica dos docentes/orientadores do Programa, e está voltada para 

aplicações da Psicologia no que se refere à prevenção, manutenção e tratamento da 

saúde; nos processos de desenvolvimento e de aprendizagem nos diversos momentos da 

vida; no diagnóstico e na busca de alternativas para problemas sociais; e na 

identificação, compreensão e procura de recursos para as questões referentes à esfera do 

trabalho e de suas organizações. 

O Curso possui uma duração total de vinte e quatro meses, com regime 

semestral. Seu currículo é composto ao todo por trinta disciplinas e o corpo docente 

constituído por 16 professores advindos das linhas temáticas supracitadas, sendo doze 

permanentes e quatro colaboradores.  

 

                                                             

4 O Conselho Universitário é o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de planejamento da 

UFU.  
5 Atualmente conta com dez bolsas CAPES/DS e três bolsas da FAPEMIG e duas bolsas CNPq, 

designadas a alunos que satisfaçam aos critérios de mérito e carência econômica. 
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3. Metodologia 

 

Este estudo caracteriza-se por um levantamento bibliográfico, que envolve 

aspectos qualitativos e quantitativos. Para a realização deste levantamento acerca do 

“estado da arte” das dissertações do Eixo Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, 

fizemos uma busca no banco de dissertações online disponível no site do Programa de 

Pós-graduação em questão
6
. Esta busca foi feita considerando-se todo o período de 

existência do Programa, ou seja, de 2005 a 2010, excluindo-se o ano de 2011, pois na 

data da pesquisa ainda não havia dissertações defendidas. 

Inicialmente, identificamos através da leitura dos títulos e dos nomes dos 

orientadores das dissertações, quais compunham o referido Eixo. Do total de 132 

dissertações defendidas no período de 2005 a 2010, 24 eram deste Eixo, ou seja, 

18,18%, sendo que em 2005, 2006, 2008 e 2009 foram defendidas três dissertações em 

cada ano; e cinco dissertações em cada um dos anos de 2007 e 2010. 

Uma vez determinadas as 24 dissertações que seriam consideradas para o 

presente estudo, seguimos com a leitura dos resumos e dos trabalhos completos com o 

intuito de identificarmos os seguintes itens: títulos dos trabalhos, palavras-chave 

citadas, teorias que norteavam as dissertações, metodologia empregada nas pesquisas e 

autores citados para referenciar os estudos. 

Segundo Ferreira (2002), grande parte das pesquisas do tipo “estado da arte” 

opta por analisar as produções a partir do resumo. A autora alerta quanto a esta escolha 

metodológica, visto que no resumo muitas vezes não constam dados suficientes para 

fazer-se uma análise cuidadosa do trabalho. Ressalta que, quando o objetivo é apenas 

mapear os dados, a opção de ler somente o resumo pode tranquilamente dar conta da 

tarefa; porém, uma análise mais aprofundada requer o retorno ao texto original. Deste 

modo, no estudo realizado priorizamos em um primeiro momento a análise dos 

                                                             

6 www.pgpsi.ufu.br  

http://www.pgpsi.ufu.br/
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resumos, mas posteriormente foi necessário retomar as dissertações na íntegra, a fim de 

compreendermos os aspectos que elegemos como norteadores da análise.  

Para facilitar o agrupamento dos dados, as informações foram colhidas ano a ano 

e, em seguida, condensamos os dados gerais em cinco tabelas contendo os critérios 

eleitos para a análise. 

 

4. Discussão dos dados 

 

A seguir, apresentaremos as cinco Tabelas, seguidas das respectivas análises. 

Tabela 1 – Títulos das dissertações do Eixo Psicologia do Desenvolvimento  

                  e da Aprendizagem do Programa de Pós-graduação em Psicologia  

                  UFU de 2005 a 2010 
 

Títulos das Dissertações Nº % 

A queixa escolar nos ambulatórios de saúde mental da rede pública de 

Uberlândia: práticas e concepções dos psicólogos 
1 4,16 

Abrigar... Desabrigar: conhecendo o papel das famílias no processo de 

institucionalização/desinstitucionalização de abrigados 
1 4,16 

No cotidiano da escola (pública): algumas contribuições da psicologia 

escolar para a prática de professores das séries iniciais do ensino 

fundamental 

1 4,16 

Prática pedagógica e necessidades educacionais especiais: a relação 

didática em sala de aula 
1 4,16 

Representações sociais de família para um grupo de professoras de 

ensino fundamental da cidade de Araguari-MG 
1 4,16 

Abrigar ... Brincar: um estudo sobre as vivências lúdicas entre 

educadoras e crianças de um abrigo 
1 4,16 

Autoscopia e desenho: a mediação em uma sala de educação infantil 1 4,16 
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Síndrome de Burnout: um estudo qualitativo sobre o trabalho docente e 

as possibilidades de adoecimento de três professoras das séries iniciais 
1 4,16 

A entrevista reflexiva a partir do registro de observação: possibilidades 

na formação continuada de professores 
1 

 

4,16 

Dramas e tramas do (não) aprender: significações sobre o sujeito que 

apresenta dificuldades de aprendizagem 
1 4,16 

Dilemas e desafios: a criança, o autoconceito e a linguagem escrita 1 4,16 

Estresse infantil: um estudo exploratório com pré-escolares 1 4,16 

Mediação pedagógica, inserção escolar de alunos com deficiência 

mental e arte: um olhar sobre o projeto espaço criativo 
1 4,16 

As marcas da subjetivação profissional de uma professora alfabetizadora 1 4,16 

Psicologia escolar e deficiência mental: um olhar sobre a inclusão 1 4,16 

Um olhar sobre o abrigamento: a importância das histórias infantis em 

contexto de abrigo 
1 4,16 

A promoção do desenvolvimento da criança autista nos processos 

educacionais 
1 4,16 

Ser mãe eu sei, o que agora falta é social: sobre o processo de 

constituição da identidade profissional no acolhimento institucional de 

crianças 

1 4,16 

Recursos mediacionais: possibilidades de utilização para a identificação 

de estressores em pré-escolares 
1 4,16 

A atuação do psicólogo escolar na rede particular de ensino da cidade de 

Uberlândia - MG 
1 4,16 

A constituição da criança na escola – marcas das experiências iniciais 1 4,16 

Conhecendo o perfil mediacional de mães sociais: um estudo sobre as 

interações em abrigos 
1 4,16 
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Analisando a Tabela 1, referente aos Títulos das dissertações, observamos que 

apesar de o Eixo ser intitulado Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, 

somente em três pesquisas conseguimos identificar através do título uma relação mais 

direta com os processos de desenvolvimento e de aprendizagem: “A constituição da 

criança na escola – marcas das experiências iniciais”, “Dilemas e desafios: a criança, o 

autoconceito e a linguagem escrita” e “A promoção do desenvolvimento da criança 

autista nos processos educacionais”. Entretanto, a maioria (54,16%) dos trabalhos trata 

de temas explicitamente ligados à Psicologia Escolar e Educacional, tais como 

dificuldades de aprendizagem, queixa escolar, práticas pedagógicas, formação de 

professores, inserção escolar, educação infantil e atuação do psicólogo. Há dissertações 

que abordam, ainda, temáticas relativas a crianças abrigadas e estresse infantil. Apesar 

de os temas relativos ao campo da Psicologia Escolar e Educacional englobarem 

também as questões referentes aos processos de desenvolvimento e aprendizagem, a 

ênfase recai sob os contextos educacionais, concedendo especificidade a esta temática. 

O emprego de descritores ou palavras-chave tem por função delimitar a temática 

abordada na pesquisa e orientar as buscas em levantamentos bibliográficos. Ressaltamos 

a importância da elaboração cuidadosa dos indexadores, que levou inclusive a 

Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia Brasil (BVS-Psi Brasil) a organizar uma 

terminologia específica para a Psicologia, de acordo com o Vocabulário de Termos em 

Mediação pedagógica na educação a distância: possibilidades a partir 
das contribuições da abordagem de Reuven Feuerstein 

1 4,16 

Os significados construídos na e pela relação família-escola: um estudo 

com pais e educadores 
1 4,16 

TOTAL 24 100% 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
9 

 

Psicologia
7
.  Um dos objetivos para o emprego desta terminologia específica é facilitar a 

busca e recuperação de informações em português, espanhol e inglês.  

 

 

Tabela 2 – Palavras-chave citadas nas dissertações do Eixo Psicologia  

     do Desenvolvimento e da Aprendizagem do Programa  

                 de Pós-graduação em Psicologia UFU de 2005 a 2010 

 

 

                                                             

7 O Vocabulário de Termos em Psicologia, criado em 1974, permite uma busca eficiente de documentos 

na área e utiliza somente uma forma de indexação. Oferece o termo principal e a versão em inglês de 

6.361 descritores incluídos, o que permite a incorporação de novos termos, bem como a revisão e 

actualização de outras relações existentes. http://www.bvs-

psi.org.br/php/level.php?lang=pt&component=17&item=124 

Palavras-chave Nº % 

Psicologia escolar 

 
19 21,84 

Aprendizagem e Desenvolvimento 

 
15 17,24 

Abrigo/ institucionalização 

 
9 10,34 

Concepções teóricas 

 
7 8,04 

Educação especial/inclusiva 

 
6 6,90 

Formação e atuação profissional 

 
6 6,90 

Escola 

 
5 5,74 

Metodologia de pesquisa 

 
4 4,60 

Relação família-escola 

 
3 3,44 

Arte 

 
3 3,44 

Educação à distância 

 
2 2,30 

Palavras-chave sem classificação 

 
8 9,20 

TOTAL 87 100 % 

http://www.bvs-psi.org.br/php/level.php?lang=pt&component=17&item=124
http://www.bvs-psi.org.br/php/level.php?lang=pt&component=17&item=124
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As Palavras-chave citadas nas dissertações deveriam possibilitam a 

identificação das temáticas centrais dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa de 

Mestrado. Inicialmente, contabilizamos um total de 87 palavras-chave, sendo que as 

mais citadas foram “abrigo” (5,74%), “formação docente” (4,59%), “teoria histórico-

cultural” e “brincadeira”, ambas com 3,44%. Outro fator relevante é que 57,47% das 

palavras-chave foram citadas apenas uma vez, o que pode indicar a existência de uma 

variabilidade temática significativa entre as pesquisas do referido eixo.  

No intuito de aprofundar a análise a respeito dos descritores e facilitar a leitura e 

compreensão da tabela referente às palavras-chave, agrupamos as mesmas segundo sua 

semelhança temática; como pode ser visto na Tabela 2 acima apresentada. Assim, foram 

criadas as seguintes categorias: Psicologia Escolar e Educacional (21,84%), 

Aprendizagem e Desenvolvimento (17,24%), Abrigo/institucionalização (10,34%), 

Concepções Teóricas (8,04%), Educação Especial/Inclusiva (6,90%), Formação e 

atuação profissional (6,90%), Escola (5,74%), Metodologia de pesquisa (4,60%), 

Relação família-escola (3,44%), Arte (3,44%), Educação a Distância (2,30%). Houve 

oito descritores (9,20%) que não foi possível agrupar, devido a sua especificidade ou 

generalidade, como, por exemplo, “Significações no cotidiano” e “concepções”. 

Se na Tabela 1 apenas três títulos fazem referência explícita à temática do Eixo 

de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, na categorização das palavras-

chave, encontramos 11 indexadores que nela se encaixam. Embora esta informação 

aponte para uma coerência com a proposta do Eixo, ela revela uma contradição entre os 

títulos e o conteúdo revelado nas palavras-chave. 

Ainda dialogando com a Tabela 1, em que a maioria (54,16%) dos trabalhos 

trata de temas especificamente ligados à Psicologia Escolar e Educacional, encontramos 

uma prevalência de termos relacionados a esta área, indicando um descompasso entre o 

escopo do Eixo e as produções dos mestrandos.  

 

Tabela 3 – Fundamentação teórica utilizada nas dissertações do Eixo 

     Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem do  

     Programa de Pós-graduação em Psicologia UFU  

                  de 2005 a 2010  
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Fundamentação teórica Nº % 

Teoria histórico-cultural 11 44 

Teoria da experiência da aprendizagem mediada 4 16 

Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano 4 16 

Teorias citadas apenas uma vez 3 12 (4 % cada) 

Não explicita fundamentação teórica 3 12 

TOTAL 25 100% 

 

 

O quesito Abordagens teóricas (Tabela 3) refere-se à escolha teórica para a 

fundamentação dos trabalhos. Para apreender a teoria norteadora das dissertações, 

utilizamos como critério a citação explícita no texto da abordagem selecionada pelo 

autor. A partir das análises podemos notar uma hegemonia da “Teoria histórico-

cultural”, que foi eleita por 44% das pesquisas, seguida da “Teoria da experiência da 

aprendizagem mediada” e da “Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano”, 

ambas citadas em 16% dos estudos. Vale ressaltar ainda que 12% dos trabalhos fizeram 

uma revisão bibliográfica, mas não explicitaram nenhuma teoria principal para 

fundamentar a investigação.   

Eleger um referencial teórico específico para conduzir as dissertações 

demonstrou ser, de acordo com o levantamento realizado, um fator que esclarece a 

postura epistemológica do trabalho, facilitando ao leitor a identificação dos conceitos 

utilizados e possibilitando maior compreensão a respeito das análises desenvolvidas nas 

pesquisas.  Além disto, consideramos que, como a maioria das dissertações encontra-se 
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na área da Psicologia Escolar e Educacional, o respaldo desta maioria na teoria 

histórico-cultural mostra uma coerência entre este campo e os estudos realizados. 

 

Tabela 4 – Autores referenciados nas teorias das dissertações do Eixo 

                             Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem do 

                             Programa de Pós-graduação em Psicologia UFU de 2005 a 2010  

 

Autores de teoria Nº % 

Autores da teoria histórico-cultural 16 47,05 

Urie Bronfenbrenner 4 11,76 

Reuven Feuerstein 3 8,82 

Autores da perspectiva escolar crítica 3 8,82 

Henri Wallon 2 5,88 

Autores citados apenas 1 vez 3 8,82 (2,94 % cada) 

Não explicita autor de teoria 3 8,82 

TOTAL 34 100% 

 

A Tabela 4 apresenta os Autores referenciados nas teorias das dissertações. Este 

critério de categorização foi estabelecido considerando-se os autores que deram uma 

sustentação teórica mais evidente aos trabalhos. Observamos que 47,05% das 

dissertações citaram autores relacionados à teoria histórico-cultural, como por exemplo, 

Lev Vigotski, A. Luria, M. Bakhtin e Ana Bock. Na seqüência, temos Urie 

Bronfenbrenner apontado em 11,76% dos trabalhos; Reuven Feuerstein em 8,82% e 

Henri Wallon, referenciado em 5,88%.  
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Com tais dados, podemos perceber que os autores mais citados coincidem com a 

maioria das teorias utilizadas nas dissertações, espelhando os posicionamentos teóricos 

predominantes entre pesquisadores e orientadores do Eixo Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem. Entretanto, chama a atenção o fato de que os 

nomes clássicos da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem foram 

privilegiados, em detrimento de autores da área da Psicologia Escolar e Educacional, 

que é a temática da maior parte das dissertações. Vale ressaltar que a contribuição dos 

teóricos clássicos é fundamental, mas é importante que a produção atual também seja 

incorporada aos trabalhos. 

Além disso, merece destaque a incipiente menção a autores da Psicologia 

Escolar e Educacional brasileira, que nos últimos trinta anos têm se dedicado a 

compreender as questões educacionais a partir da realidade do país e de seus 

determinantes sociais e históricos, revelando, ainda, uma preferência por autores 

estrangeiros.  

Tabela 5 – Concepção metodológica utilizada nas dissertações do  

                              Eixo Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem  

                              do  Programa de Pós-graduação em Psicologia UFU  

                              de 2005 a 2010  

 
 

Metodologia Nº % 

Pesquisa qualitativa 19 82,6 

Pesquisa quantitativa  1 4,34 

Pesquisa qualitativa e quantitativa 1 4,34 

Não há denominação de metodologia 2 8,69 

TOTAL 23 100% 
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Compreendemos a metodologia como uma epistemologia, ou seja, como uma 

concepção de ciência e um modo de se produzir conhecimento, segundo as concepções 

de González-Rey (2002), que escreve: “A epistemologia aplicada às ciências sociais 

assume em todas as suas conseqüências o caráter histórico-cultural de seu objeto e do 

conhecimento como construção humana” (p. 27). Quanto à Metodologia utilizada nas 

diferentes pesquisas, elegemos como categorias: Pesquisa Qualitativa, Pesquisa 

Quantitativa, Pesquisa Qualitativa e Pesquisa Quantitativa e Não há denominação de 

metodologia, para os trabalhos em que não foi possível identificar uma concepção 

metodológica, mas apenas uma descrição de procedimentos.  

Observamos na Tabela 5 que a maioria das dissertações (82,6%) optou pela 

metodologia qualitativa de pesquisa. A metodologia quantitativa foi citada apenas uma 

vez e também apenas um trabalho empregou metodologia qualitativa e quantitativa 

concomitantemente. A principal opção metodológica/epistemológica apresentada nas 

dissertações mostra-se coerente com investigações que focalizam a subjetividade, de 

acordo com González-Rey (2002). Para o autor, “A subjetividade não é um produto da 

cultura, é ela mesma constitutiva da cultura, não pode ser considerada resultado 

subjetivo de processos objetivos externos a ela, mas expressão objetiva de uma 

realidade subjetivada” (p. 29). Ao investigar os sujeitos e os contextos em que estes se 

(inter)constituem, a metodologia qualitativa busca conhecer e compreender seu objeto 

de modo aprofundado, em uma interlocução entre olhares e vozes de pesquisados e 

pesquisadores, com essa participação coletiva comparecendo também na elaboração de 

novos conhecimentos. 

 

5. Considerações finais 

 

O levantamento realizado na produção de dissertações do Eixo Psicologia do 

Desenvolvimento e Aprendizagem do Programa de Mestrado em Psicologia da UFU 

encontrou 24 trabalhos no período de 2005 a 2010. Constatamos que a maioria trata de 

temáticas explicitamente ligadas à Psicologia Escolar e Educacional. Embora a 
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Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem seja conteúdo francamente 

relacionado à Psicologia Escolar e Educacional, foram identificados somente três 

trabalhos cujo teor está direta e explicitamente ligado a tais campos. A busca pelas 

palavras-chave, que delimitam o assunto da dissertação e também orientam a procura 

em levantamentos bibliográficos, levou à organização de categorias em que os 

descritores se encaixam e aqui novamente encontramos a maior parte das pesquisas 

voltada para a Psicologia Escolar e Educacional, seguida pelo tema da Formação e 

Atuação Docente e Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Como analisamos 

anteriormente, embora este dado indique uma aproximação com o Eixo do programa, ao 

mesmo tempo explicita uma contradição entre os títulos das pesquisas e os seus 

indexadores. 

Há uma prevalência da teoria histórico-cultural na fundamentação teórica dos 

trabalhos. Reiteramos uma coerência na adoção deste referencial para embasar tanto o 

corpo teórico dos estudos quanto a análise de dados, na medida em que este possibilita 

uma compreensão acerca dos aspectos culturais, sociais e subjetivos que compõem a 

complexidade do fenômeno educacional
8
. Ainda neste sentido, a maior presença de 

autores desta teoria mostra-se coerente com a opção pelo referencial citado acima. 

Contudo, como já comentamos, apesar de a maior parte das dissertações ancorarem-se 

no campo da Psicologia Escolar e Educacional, há pouca menção a autores cuja 

produção encontra-se nesta seara, especialmente aqueles que têm pesquisado e 

publicado em nosso país nos últimos anos. 

A partir do levantamento deste estudo, a metodologia de pesquisa, que consiste 

no elemento que se articula dialeticamente com o referencial teórico e configura desde a 

escolha do objeto de estudo até os modos eleitos pelo pesquisador para responder às 

questões da investigação, encaminha-se preferencialmente por uma orientação 

qualitativa. Considerando as temáticas das dissertações produzidas no PGPSI, esta 

                                                             

8 É importante ressaltar que este referencial teórico é apenas uma entre as possibilidades de 

fundamentação teórica que permite um olhar ampliado sobre as questões educacionais.  
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opção possibilita formas de encontro com os participantes que permite um mergulho no 

contexto em que as relações são constituídas e se constituem, a partir dos olhares e das 

vozes desses sujeitos. 

Se pesquisar também é produzir conhecimento, tal produção se dá no plano 

coletivo, a partir do encontro de investigadores – que se vão constituindo nesse processo 

– e participantes, considerados como elementos ativos na construção do estudo de que 

tomam parte. 

Como destaca Gonçalves (2009), a Psicologia como uma ciência produtora de 

conhecimento e categoria profissional se encontra em um momento ímpar para repensar 

sua prática numa sociedade desigual e excludente. Neste sentido, tem-se buscado 

legitimar um projeto coletivo para a categoria e que por ela seja reconhecido, de forma 

que a Psicologia se insira cada vez mais significativamente em nossa sociedade.  

No que se refere à Psicologia Escolar e Educacional, nos últimos trinta anos 

vários trabalhos têm desenvolvido reflexões acerca da formação e atuação do psicólogo 

na seara educacional (Patto, 2002; Tanamachi, Proença & Rocha 2002; Souza e Silva, 

2009). De uma prática voltada para o indivíduo e apoiada na psicometria, aos poucos 

este profissional passou a incorporar tanto as questões do cotidiano pedagógico como 

aquelas relativas à instituição educacional, à formação docente e às políticas públicas. 

Retomamos o nosso objetivo de realização de um levantamento do tipo “estado 

da arte” junto às dissertações publicadas no período de 2005 a 2010 no Eixo Psicologia 

do Desenvolvimento Humano e Aprendizagem do PGPSI-UFU. Considerando que essa 

produção é fruto do trabalho de pesquisas e estudos de discentes e docentes do 

Programa, cabem algumas reflexões a respeito desse trabalho e sobre a Psicologia como 

ciência produtora de conhecimentos. 

Inicialmente, é importante ressaltar que a formação dos orientadores, bem como 

seus interesses de pesquisa, por vezes delineiam com vigor as possibilidades de 

investigação por parte dos mestrandos. A forte tendência para as pesquisas na área de 

Psicologia Escolar e Educacional, de certo modo desfocada da nomenclatura do referido 

Eixo, pode indicar um movimento de que as grandes teorias explicativas da 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
17 

 

aprendizagem e do desenvolvimento humano já não se mostram suficientes para se 

pensar o fenômeno educativo. As investigações têm buscado o campo educacional 

considerando também o trabalho do psicólogo neste âmbito e os conhecimentos 

necessários para a formação e a atuação deste profissional. A Psicologia Escolar e 

Educacional é uma área que tem crescido, o que pode ser visto pelo grande número de 

estudos e publicações e, neste sentido, tem procurado estabelecer a identidade do 

profissional que atua nesta seara e divulgar as efetivas possibilidades de intervenção no 

contexto da educação. 

Se, como afirma Bourdieu (citado por Thiollent, 1987), toda técnica é uma 

“teoria em atos”, todo fazer profissional está relacionado dialeticamente a determinadas 

elaborações teóricas. Assim, a produção acadêmica viva, que se dá em permanente e 

estreita ligação com as demandas da sociedade acaba por acompanhar tal sociedade. 

Destacamos que a produção do PGPSI mostra que há uma atenção para as questões 

sociais atuais, como a institucionalização de crianças e a relação entre Psicologia e arte, 

por exemplo, o que é fundamental tanto para os mestrandos como para a universidade e 

a comunidade, que pode se beneficiar com tais produções.  

Professores orientadores/pesquisadores que se dedicam a formar pesquisadores 

em nível stricto sensu precisam ter clareza acerca da árdua tarefa a que se dedicam, que 

também envolve, para além da produção de uma dissertação ou tese, a apropriação de 

um referencial teórico, a aprendizagem de uma proposta metodológica coesa e uma 

postura ética perante o objeto de estudo e a sociedade. 

Por fim, sugerimos que o nome do Eixo Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e Aprendizagem seja modificado para se tornar coerente com o elenco de 

pesquisas que nele são – e serão – produzidas, considerando os avanços na interface da 

Psicologia com a Educação. No momento, não temos uma sugestão, mas acreditamos 

que a criatividade apresentada nos títulos das dissertações possa ser solicitada para uma 

nomenclatura que incorpore sem incongruências as produções futuras.  
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 Os meios eletrônicos de suporte para o texto têm colocado em questão o futuro 

do livro. Livros escritos e espalhados pelo mundo instituíram práticas que influenciaram 

na forma como lemos, aprendemos a ler e a olhar para nós mesmos. O modo mais 

difuso de leitura que encontramos hoje, individual e silencioso, exerceu grande 

contribuição para a constituição de uma subjetividade objetivada, da qual se ocuparia a 

Psicologia como ciência a partir do século XIX (Dadico, 2011). 

Uma terceira revolução da leitura (Cavallo & Chartier, 1995) vem respondendo 

a novas formas de difusão do livro-texto. Estudiosos têm se mostrado preocupados com 

os riscos que as novas tecnologias têm representado para a conservação de textos e com 

o impacto dessas mudanças do ponto de vista cultural e educacional. Fora de uma visão 

progressiva de história, teme-se que esta “revolução” possa significar uma “crise” da 

leitura – fruto do clima de incerteza vivido pela indústria editorial em todo o mundo, 

aliado a uma desescolarização da população de um modo geral, mesmo nos países 

avançados. No Brasil, a terceira revolução da leitura desponta quando ainda se busca 

reverter o quadro histórico de fracasso escolar, que resulta de e em uma grande 

dificuldade de acesso ao livro. 

A política educacional portuguesa em relação ao Brasil Colônia explica o 

problema do ponto de vista histórico: aqui não existiam universidades; as poucas 

escolas destinavam-se apenas à catequização de índios, formação de clérigos, 

professores ou burocratas. O acesso ao livro, importado, era rigidamente controlado pela 

censura oficial. A imprensa só chegou legalmente em terras brasileiras por acaso, com a 

corte de Dom João VI, durante a apressada fuga que antecedeu a invasão napoleônica. 
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Antes disso, as iniciativas de introduzir prelos no país foram duramente coibidas. O 

tipógrafo carioca Isidoro da Fonseca encontraria seu destino num auto-de-fé, com o 

corpo garroteado e queimado numa praça pública de Lisboa em 1739. Mesmo após a 

vinda da família real portuguesa para o país, o Correio Braziliense era editado em 

Londres, e de lá contrabandeado para o Brasil. Apenas em 1821 o país se livra da 

censura prévia, e conhece sua primeira editora independente (Hallewell, 2005). Desde a 

independência, porém, o país parece não ter expurgado a ideia de que a manutenção dos 

baixos indíces de escolaridade e de acesso ao livro constituem instrumento de controle 

econômico e político da população. 

A política governamental de fomento do livro que seguiria a expansão da rede de 

ensino durante a República fez-se acompanhar de um poderoso aparato repressivo. Com 

o golpe de 1964, o governo federal passou a subvencionar diretamente o setor livreiro, 

especialmente a produção de livros didáticos, promovendo o crescimento na quantidade 

de editoras
1
. Com a mesma mão, em 1970 era reinstituída a censura prévia de livros. 

Paralelamente, o projeto de democratização do ensino naufragava na tentativa de 

ampliar o acesso à escola a um mínimo custo, comprometendo a qualidade do ensino, 

com índices alarmantes de evasão e reprovação. 

A pesquisa Retratos da leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro 

(Amorim, 2009), mostra que não somente há uma relação direta entre a quantidade de 

livros lidos e os anos de escolarização do leitor, mas também que grande parte da leitura 

no país começa e termina no livro didático: 55% declararam ter lido ao menos um livro 

nos últimos três meses, dos quais ao menos a metade eram indicados pela escola – 

didáticos incluídos – enquanto 7% leram a Bíblia; apenas 20% tinham lido um livro não 

confessional de modo espontâneo à época da pesquisa. 45% declararam não ter lido 

nenhum livro nos últimos três meses (cerca de 77 milhões de pessoas). 

Dado importante refere-se à permanência dos meios em papel como suporte 

preferencial de leitura. Os brasileiros leem ao menos uma vez na semana: o livro, em 

                                                             
1 Em 1968, cerca de sessenta editoras produziam livros didáticos no Brasil. Porém, 80% desses títulos 

eram provenientes de apenas dezesseis editoras. Hoje, o Ministério da Educação brasileiro é o maio 

comprador de livros do mundo (Amorim, 2009). 
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primeiro lugar (com 34%, desde que se incluam os livros indicados pela escola, do 

contrário, cai para a terceira posição, com 21%), seguido das revistas (27%), jornais 

(22%), textos escolares (11%), gibis (10%), textos na internet (8%), textos de trabalho 

(6%), livros digitais (1%) e áudio-books (1%). Em termos de tempo despendido, porém, 

o texto de internet aparece já na primeira posição, consumindo em média 2h24min do 

tempo semanal dos leitores. Em segundo lugar vem o livro escolar, com 2h12min. O 

livro, na quinta posição, absorve 1h56min do tempo semanal dos leitores brasileiros. 

Se o livro tem seu uso consolidado como suporte à leitura, também é verdade 

que um grande contingente de brasileiros ainda encontra-se excluído desse universo, no 

mesmo passo em que gerações vindouras podem vir a aprender diretamente nos meios 

digitais, sem antes conhecer ou manusear um livro comum. Essas questões reforçam a 

importância de investigarmos melhor os modos como os leitores brasileiros leem hoje. 

Nesse sentido, o estudo psicológico da leitura, ressaltamos, não deve limitar-se 

ao processo de alfabetização e aprendizagem da leitura e da escrita (embora também aí 

percebemos os efeitos destas transformações). O fato de que nossa relação com a leitura 

modifica-se substancialmente ao longo da vida, e não apenas durante os primeiros anos 

da escolarização, justifica a atenção do psicológo para o papel desempenhado pela 

leitura no desenvolvimento do jovem e do adulto. 

Dedicamo-nos, então, a pesquisar de que modo a leitura participa no processo de 

formação e desenvolvimento do sujeito. Para tanto, optamos por investigar a leitura 

enquanto experiência: suas possibilidades e limites, e articulação desta com os 

elementos que a constituem – o livro enquanto meio, a obra literária e formas de 

recepção (expressões da história pessoal como da relação do indivíduo com sua cultura 

e tempo histórico). Com esse intuito, apresentamos um pequeno panorama da história 

da leitura e do livro, estudos de mídia relacionados e um relato parcial de pesquisa, 

oferecendo, sob uma perspectiva teórico-crítica, instrumentos para a instituição de um 

campo de pesquisas em psicologia da leitura. Esperamos, desta forma, melhor 

compreender a experiência de leitura do livro e seu papel para a formação do indivíduo 

e o desenvolvimento do sujeito nos dias atuais. 
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1. O Livro 

 

A leitura não se resume à compreensão de uma mensagem supostamente 

expressa. Isso porque a atividade de leitura ultrapassa a relação estrita entre o leitor e o 

texto, sendo atravessada por um conjunto de elementos envolvidos na recepção da obra. 

Primeiro objeto com o qual o leitor se relaciona ao ler, o livro enquanto meio influi 

decisivamente nesse processo. 

Mas em que medida o livro responde pelas qualidades da leitura, ou pelo modo 

como o sujeito lê? Alguns dos estudos mais conhecidos a respeito do assunto foram 

empreendidos pelo canadense Marshall McLuhan, e publicados em livros como A 

galáxia de Gutenberg [1962] e O meio é a mensagem [1967]. Os trabalhos de McLuhan 

centravam-se sobre a afirmação de que os meios de comunicação, em função de suas 

características e modos de uso, promovem modificações em nossos sentidos, alterando a 

percepção humana. Influiriam assim no modo como o homem recebe as informações e 

as transmite, acumula e utiliza o conhecimento produzido. Para McLuhan, o isolamento 

da visão como sentido necessário dentro da cultura alfabética escrita teria conduzido a 

novas formas de experiência e expressão mental, colocando-se na raiz do declínio das 

culturas tradicionais orais, fundadas na audição como sentido. Separando pensamento e 

ação, a escrita teria sido responsável pela destribalização do homem (McLuhan, 1971), 

e participado ainda do advento da tridimensionalidade visual, estática, racional e sem 

emoção como características próprias da modernidade. 

Diferente do que acontecia antes com a precária distribuição de manuscritos, 

mais “vistos” do que efetivamente lidos, a leitura linear e concentrada exigida pelo 

impresso teria oferecido contribuição decisiva para os acontecimentos artísticos, sociais, 

econômicos e políticos do Renascimento. O ponto fixo visual, necessário para a leitura 

do livro, constituiu importante elemento do pensamento e da percepção modernas, e seu 

uso teria se intensificado exatamente à época de Gutenberg. 
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Ainda que as considerações de McLuhan a respeito da influência do livro sobre a 

percepção sejam válidas, seu determinismo histórico e organicista na afirmação do 

poder da imprensa como fato isolado para a promoção de transformações históricas e 

culturais comprometem grande parte de suas assertivas. De uma predominante análise 

de conteúdo na esfera da comunicação abre-se então espaço para um estudo dos meios 

que, no caso do livro, implica olharmos não apenas para os conteúdos expressos (ou 

manifestos, como diria Cohn, 1975) de um texto escrito, mas também para o material 

que lhe oferece suporte, percebido durante a leitura. Daí a opção em ancorar nossos 

estudos no campo da Teoria Crítica, capaz de oferecer um quadro referencial onde a 

experiência subjetiva, simultaneamente histórica e psicológica, surge circunscrita, mas 

não determinada pela cultura que a alimenta e organiza. 

 

1.1 

Desde o século V a.C. era possível colecionar textos manuscritos
2
. Do ostracon 

ao códice, passando pelos volumen ou rolos e tábuas, elaborados em materiais diversos, 

pedras, madeira, ostras, chumbo, cera, papiro e peles de animais, o livro passou por 

grandes transformações ao longo dos séculos. Por volta do século I D.C. os códices 

começaram a assumir um formato parecido com livro que conhecemos hoje, quando os 

romanos passaram a substituir as tábuas de madeira dispostas em polípticos por 

confecções em papiro ou pergaminho. 

O códice comportava grandes vantagens em relação aos polípticos e rolos: 

economizava material, pois agora as duas páginas da folha podiam ser utilizadas; era de 

fácil manejo, uso e transporte; possuía grande capacidade de armazenamento de 

informações (os vários volumes de uma obra podiam comparecer dentro de um único 

exemplar); e apresentava maior flexibilidade de leitura (com possíveis idas e voltas 

dentro do texto, repetição de trechos, anotação de referências etc). Sob o novo formato, 

passaram a circular pelo Império manuscritos contendo leis, obras de grandes 
                                                             
2 No Fedro de Platão, encontramos um diálogo no qual Sócrates defende a superioridade da oralidade 

sobre a escritura. Os discursos escritos, afirma Sócrates, têm a atitude de pessoas vivas: falam das coisas 

como se as conhecessem, mas quando lhe perguntamos algo, mantêm-se calados, repetindo sempre as 

mesmas informações. 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

6 
 

 

historiadores, filósofos e poetas, e posteriormente, também a Bíblia cristã, que exerceu 

um importante papel na difusão dos códices. Costurados verticalmente, os códices 

passaram a ser lidos a partir do alto, como os rolos. 

Interessante notar, como sugere Febvre (2007), que a necessidade de um sistema 

capaz de facilitar a reprodução de livros é anterior à invenção da imprensa. Para que 

esta se tornasse uma realidade, porém, um componente fundamental, mais do que os 

tipos metálicos de Gutenberg – que poderiam perfeitamente ter sido inventado séculos 

antes – era um material capaz de receber e absorver a tinta impressa pelos caracteres 

móveis: o papel. A fabricação de papel em larga escala, barateando o custo de produção 

do livro, exerceu um impacto relevante para determinar as possibilidades de difusão e 

mecanização de sua produção a partir do século XV. 

Sob as condições econômicas, técnicas e culturais do Renascimento, a invenção 

da imprensa propiciou o que os historiadores classificam como “primeira revolução” da 

leitura, com a ampla difusão de livros e consequente crescimento da quantidade de 

leitores no mundo ocidental. O modo de se ler, antes processado em alta voz mesmo 

dentro das bibliotecas, passa a acontecer em silêncio, de forma mais privada e 

individual (Cavallo & Chartier, 1995). Este modo de ler possibilitou um descolamento 

entre palavra oral e texto, e uma leitura mais veloz, que exigia menos da memória do 

leitor e do autor. Ao contrário de McLuhan, que vincula esta transformação à invenção 

da imprensa, Chartier dirá que esta consistiu apenas um dos fatores que, aliado a um 

conjunto de condições novas de alfabetização e relações culturalmente estabelecidas 

com o escrito, colaborou na transformação da leitura a partir do século XV, 

consolidando um modo de ler intensivo: uma leitura comunitária e respeitosa, de 

pequena quantidade de livros, dentro de um cânone coletivo, com um uso aprofundado 

do texto, lido repetidas vezes, com trechos memorizados, recitados e assim transmitidos 

de uma geração para outra. Embora a leitura intensiva relacione-se à tradição religiosa 

cristã, bastante presente nos períodos subsequentes à primeira bíblia de Gutenberg, 

encontraremos a leitura intensiva presente também adiante, no século XVIII, momento 
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em que se processará uma segunda revolução da leitura ou Leserevolution (Engelsing 

citado por Darnton, 1986). 

A Leserevolution será marcada pela passagem de um modelo de leitura mais 

intensivo para outro extensivo, típico da modernidade. A leitura extensiva nasce dentro 

de uma cultura individual, com acesso a maior quantidade de livros e materiais diversos, 

lidos privadamente, para informação e entretenimento (Wittmann, 1995) e de um novo 

lugar político perante as rígidas estruturas sociais estabelecidas, interessada na 

conquista e na defesa de uma relativa autonomia de espírito. Progressivamente, contudo, 

os processos de recepção irão passar por uma ampla modernização, em que as raízes 

racionalistas do projeto iluminista serão substituídas por outras, de natureza empática e 

“emotiva”. A recepção de Göethe na Alemanha provocou ondas de suicídio como 

resposta aOs sofrimentos do jovem Werther. A apreciação estética submetia-se ao 

entrelaçamento do mundo da leitura com a realidade cotidiana. 

A Lesewut, ou "raiva de ler", característica do primeiro romantismo alemão, 

torna-se modelo de leitura extensiva: o leitor consome grande quantidade de livros, 

lidos com avidez e velocidade, sem um padrão metodológico rígido ou relação 

"respeitosa" com o escrito. Com o tempo esta leitura assumirá as características de uma 

recepção tranquila: o corpo dobrando-se ao instrumento, a leitura selvagem disciplinada. 

 

1.2 

As vendas de livros crescem exponencialmente na Europa após 1760; o 

romance, quatro vezes. O leitor de maior poder aquisitivo exige edições bem cuidadas. 

Volumes de bolso tornam-se instrumento de cultura, de poesia, sátira, conhecimentos 

técnicos; surgem os almanaques. Paris, em 1824, contava com 47 mil assinantes de 

jornal, número que subiria para 200 mil apenas dois anos depois. Um dos sustentáculos 

deste aumento na França (alguns anos depois também no Brasil) foi a queda no preço 

das assinaturas, propiciada por uma combinação entre a venda de espaço para réclames 

e o romance-folhetim. Institui-se um novo e poderoso mercado editorial, contemplado já 

sem ilusões pelos literatos desejosos de vender seus livros (Benjamin, 1989). 
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Se a unidade entre escrita e leitura fora destruída, paradoxalmente, junto com a 

maior difusão e avanço das técnicas de reprodução do escrito, o salto técnico verificado 

a partir do século XVIII galgaria espaço em todas as esferas da produção artística até o 

advento dos meios de comunicação de massa, resultando em novas e significativas 

alterações para a produção e para a recepção literária. Algumas destas alterações 

aparecem refletidas na forma do romance, que se consolida como gênero literário. 

Nos romances, a “imitação séria” do cotidiano afirma-se como estilo entre a 

elevação aristocrática do trágico e o rebaixamento plebeu do cômico, bastante 

adequada, portanto, à apresentação literária da burguesia, como estrato intermediário 

entre a aristocracia e a plebe (Auerbach, 1963). O romance ganhará mais e mais 

páginas, em grande parte porque o público burguês, aquele que dispunha de acesso 

econômico ao livro, passará a dispor de maior tempo livre, agora ocupado também no 

seu consumo como artigo de entretenimento (Moretti, 2003). 

Do ponto de vista formal, o discurso indireto livre e o efeito de invisibilidade do 

narrador tornarão o romance, nas palavras de Adorno, “comparável ao palco italiano 

burguês, do qual são removidas as cortinas para que leitor participe dos acontecimentos 

como se estivesse presente” (Adorno, 2003, p.60), reforçando as intenções objetivistas 

de registro do real, agora possíveis com o advento da fotografia. Sua recepção, por outro 

lado, seria afetada por um uso diferenciado da visão e por uma nova concepção de 

imagem, criando expectativas diversas frente aos padrões visuais que ora se instituíam. 

 

2. Pesquisa com Leitores 

 

Uma pesquisa empírica que concluímos no ano de 2011, envolvendo a 

participação voluntária de dez leitores, jovens e adultos, trouxe alguns elementos para 

compreendermos como leem os leitores de livros no Brasil. 

As entrevistas foram realizadas de modo o mais aberto possível, sem 

questionário, e registradas em um gravador, seguindo as orientações de pesquisa de 

Queiróz (1983). O objetivo era o de conhecer o modo como leitores liam, em uma 
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situação em que seu próprio desejo conduzisse a escolha do livro, bem como os ritmos e 

locais de leitura, usos posteriores e formas de apropriação. A exposição de nossos 

objetivos foi realizada durante os primeiros encontros, ocasião em que também era 

solicitado aos sujeitos que assinassem um termo de consentimento livre e esclarecido. O 

sigilo foi assegurado para todas as fases de pesquisa (ao longo deste texto, utilizamos 

nomes inventados). Em um segundo encontro, pedia-se que o entrevistado 

compartilhasse conosco sua leitura de um livro. Todas as entrevistas ocorreram em 

ambientes reservados e duraram entre cinquenta minutos e duas horas. Os entrevistados 

residiam no estado de São Paulo e possuíam ensino médio completo ou formação 

superior. O entrevistado mais jovem tinha 20 anos e o mais velho, 74. 

Ainda que nossas entrevistas não fossem terapêuticas – pois seu objetivo final 

era alheio às necessidades psíquicas do entrevistado – algumas sugestões de Bleger 

(2011) sobre técnicas de entrevista foram úteis durante a pesquisa. Nossa proposta de 

uma entrevista aberta permitia ao entrevistado exercer um grande controle sobre o 

tempo e o encadeamento dos assuntos. Esse controle do sujeito sobre o “campo” da 

entrevista ajuda a promover um ambiente de relaxamento e a redução das defesas 

psíquicas do entrevistado. Sendo impossível eliminar toda a ansiedade de uma 

entrevista, pois a ansiedade, em algum grau, constitui o próprio motor da entrevista, na 

medida em que o entrevistado dirige a entrevista e o entrevistador a controla, a 

ansiedade pode ser regulada por meio do timing, em função dos objetivos da entrevista. 

A análise das entrevistas foi realizada por meio de escutas repetidas do material. 

Para melhor sistematizar nossas análises, separamos as imagens que emergiram no 

decorrer das entrevistas em “imagens do livro”, “imagens do livro-texto” e “imagens no 

texto, ou experiências de leitura”. Em seguida, cada conjunto de imagens foi analisado 

com vistas a compor uma fisiognomia do livro, descrito em função de suas 

características temporais e espaciais. Deste momento em diante, voltamos a nos 

debruçar sobre as imagens relacionadas ao modo de ler dos leitores e suas experiências 

de leitura, então analisadas e ressignificadas à luz da compreensão obtida com a 

sistematização das categorias do livro. Este retorno continuado ao material de pesquisa, 
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em diversos momentos e com diferentes níveis de profundidade, permitiu interpretar as 

imagens trazidas pelos leitores, compreendendo de que modo nossos leitores têm lido 

livros e – dado importante para nossa pesquisa – de que modo essa leitura, mediada pelo 

livro, possibilita uma reorganização da experiência do leitor. Daí sustentarmos que é 

justamente quando a leitura realiza-se enquanto experiência que ela se faz capaz de 

contribuir para a formação e para o desenvolvimento do sujeito. 

A seguir, fazemos uma breve exposição dos resultados referentes à fisiognomia 

do livro e modos de ler – relacionadas de modo mais direto às imagens do livro e do 

livro-texto. 

 

3. Categorias do Livro e Modos de Ler 

 

Em uma das partes de nossa pesquisa, publicada anteriormente (Dadico, 2012), 

pudemos elencar categorias imanentes do livro que compõem uma fisiognomia do livro. 

Às categorias do livro, correspondem, por sua vez, “imagens do livro-texto”, que 

expressam modos característicos de lê-lo. Mas por que falar em imagens, em 

fisiognomia, para descrever um objeto e descobrir como as pessoas o utilizam? 

O livro parece invisível para quem lê. No momento em que o leitor está 

concentrado em sua leitura, ele se esquece do livro, que, contudo, continua atuando 

como mediador. Para compreendermos o mediador atua, contudo, é preciso reconstituir 

suas características como objeto, que, longe de mostrar-se inerte, atua como fetiche, 

mercadoria que o livro também é. Para compreender a leitura, precisamos compreender 

como é este livro moderno, seus atributos. 

Lançando mão da ideia de que o caráter da mercadoria, ao ocultar seus 

elementos subjetivos, age sobre os indivíduos como se dispusesse de aspectos 

“mágicos”, invisíveis, Adorno, em 1938, propõe um método capaz de desvendar os 

mistérios de uma mercadoria específica, inspirando-se na fisiognomia, ciência dos 

primeiros humanistas. Os fisiognomonistas sustentavam a existência de uma correlação 

entre a imagem externa de uma pessoa e os atributos de seu caráter. A fisiognomia – 
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que acabou por oferecer modelo aos primeiros estudos frenológicos e para a psicologia 

científica – caiu em descrédito como ciência na modernidade, quando se constata que os 

estados internos humanos encontram correspondente físico apenas em situações 

contingentes. No entanto, desde que uma fenomenologia do objeto é possível a partir da 

descrição de seus elementos sensíveis, espera-se que uma fenomenologia da mercadoria 

vá evidenciar sua natureza de fetiche, mostrando como o objeto atua, em função de seu 

duplo caráter, também como sujeito, dotado de uma face humana, agora passível de 

descrição. Daí a necessidade de um método diferente, mais adequado à investigação 

deste objeto híbrido, contraditório, objeto-sujeito, para o qual a antiga fisiognomonia 

torna-se agora útil. 

O método fisiognômico foi elaborado por Adorno (2006) para auxiliá-lo em seus 

estudos sobre o rádio, que no início do século XX tornava-se o primeiro grande meio de 

comunicação de massa. O rádio terá impacto determinante para a atividade humana, 

levando os pesquisadores de então a preocuparem-se com os efeitos da nova tecnologia 

para a recepção e a produção cultural. Suas preocupações não apenas mostraram-se 

legítimas, mas constituem ainda hoje instrumentos valiosos para ajudar-nos a pensar os 

impactos das tecnologias atuais sobre nossa experiência como sujeitos modernos. 

Quando o sujeito começa a ler, estabelece-se um ligação entre leitor e texto, que 

possibilita ao leitor desconcentrar-se do livro e ater-se à obra que está lendo. Para 

compreender essa relação e delimitar o escopo de nosso estudo, empregamos o conceito 

de “campo fenomenal”, outrora empregado por Adorno em seus estudos sobre o rádio. 

Embora o conceito pareça metafórico, sustentamos, a partir do conceito de 

“sociabilidade sincrética” utilizado por Bleger (2011) que o “campo” no qual se 

estabelece a relação entre duas pessoas, mesmo que sem vínculo aparente, em um certo 

espaço físico, corresponde à instituição de um outro espaço, não coincidente com 

aquele, e de contornos invisíveis, mas não menos concretos, onde estas relações se 

operam. Trata-se de um fenômeno psicológico, já descrito pela Psicologia Social, que 

nos permite falar então de um campo fenomenal de leitura. Tratando-se, afinal, de uma 

relação antropomorfizada, estabelecida entre leitor e livro, a conceito mostra-se 
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duplamente adequado, permitindo-nos falar também de um sincretismo leitor-obra: 

fenômeno que instaura o espaço no qual se estabelecem as relações que tornam a leitura 

possível. Embora estas relações sejam invisíveis, reiteramos, são concretas, e envolvem 

tanto a percepção humana quanto elementos cognitivos e inconscientes que atravessam 

este campo, de natureza psicológica. 

Isto posto, apresentamos, de modo bastante sintético, as categorias imanentes do 

livro enquanto meio, presentes em um campo fenomenal de leitura: a) a ilusão de 

proximidade; b) a conservação temporal; c) a multiplicidade gráfica; d) a 

semipadronização; e e) a unidade portabilidade-fluidez. 

A ilusão de proximidade (a) leva o leitor a sentir-se próximo ao autor/narrador 

da obra, como se o texto tivesse sido escrito exclusivamente para ele. Esta categoria, 

mais ou menos intensificada pela obra, mas também por um certo modelo de recepção, 

relaciona-se ao caráter individualizado do livro, ao mesmo tempo em que o leitor ignora 

o destino de outros tantos exemplares de uma edição em posse de outros leitores. A 

conservação temporal (b) do livro contribui, desta feita, para ressaltar a unicidade da 

experiência de leitura, a despeito da padronização almejada pelo editor em busca de 

públicos maiores para o livro. Padronização esta que, porém, não pode ser alcançada de 

modo pleno desde que o leitor não é passivo na relação com o livro – o livro depende de 

um esforço ativo do leitor para consumar a experiência que engendra. Nesse sentido, o 

livro depende de uma certa uniformidade linguística e de um público característico, mas 

não alcança uma massa de leitores, nem mesmo no caso dos best-sellers e da venda 

impulsionada por outros meios comunicação de massa, alcançando a padronização 

apenas até certo ponto: uma semipadronização (d), correspondente a uma 

estandardização da própria existência humana nas sociedades modernas (Auerbach, 

2007). Mas por que o conceito aparece suavizado, sem que falemos de padronização em 

sentido estrito? Porque a experiência de leitura promovida pelo livro depende do leitor 

em um nível bastante superior àquela vinculada a meios como o rádio, o cinema ou a 

televisão, cuja recepção se dá de forma muito mais passiva. Assim, a pseudo-

individuação de que falavam Adorno e Simpson em relação ao ouvinte da música 
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popular, como correspondente da estandardização na esfera da produção musical 

(Carone, 2011), não encontra paralelo na experiência de leitura. A padronização 

alcançada pela obra obra literária é possível apenas do ponto de vista da linguagem e da 

forma do texto, que acabam por circunscrever o público ao qual se destinam. 

A multiplicidade gráfica (c) diz respeito à versatilidade do livro, que admite 

tanto a reprodução plástica quanto a reprodução literária. No caso de uma pintura de 

Monet, por exemplo, reproduzida em um livro, importará porém evidente prejuízo à 

experiência estética; no caso da obra literária, seu caráter alográfico possibilita a 

experiência de leitura sem prejuízo estético aparente. Ressaltamos, contudo, que essa 

“neutralidade” do livro é, de fato, apenas aparente, na medida em que o livro em si 

acaba por constituir-se, ele mesmo, instrumento de acesso ao universo em que a obra 

literária é produzida, oferecendo informações desde a capa e projeto gráfico, adição de 

prefácios, orelhas, biografias e notas, estilo, tipo de papel até a quantidade de edições. 

Estas informações ajudam o leitor a localizar-se em relação ao universo de produção e 

reprodução da obra, mesmo que de forma fragmentada. 

A neutralidade aparente do livro diz respeito também à forma como o texto é 

organizado graficamente. O texto é disposto de forma a levar o leitor a esquecer-se do 

objeto que tem em mãos. Isso é alcançado por meio de uma homogeneização na 

disposição do texto, com tipos uniformes, em tamanho relativamente pequeno e com 

pouco distanciamento entre as palavras. Isso leva o leitor a concentrar-se, 

primeiramente, não no livro, mas no impresso, e logo em seguida, não mais no texto – 

exposto de modo a promover uma leitura a mais fluente possível – mas no conteúdo da 

obra. Tudo andaria bem caso este “circuito de distrações” terminasse aqui. Contudo, o 

que verificamos, é que um tipo de leitura cada vez mais frequente entre nossos leitores – 

a leitura distraída – surge como fenômeno dentro desta sequência, que leva o leitor a 

tornar-se cada vez menos autônomo e responsável pelo controle do ritmo e da qualidade 

de sua própria leitura. 

Às categorias expostas, atributos do livro, correspondem categorias do livro-

texto. O objeto livro, como nossa pesquisa evidenciou, comparece na experiência do 
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leitor sob a forma de imagens, que acabam por expressar um objeto adicional, 

intermediário entre o livro e os conteúdos da obra: o texto escrito. Esse objeto, 

igualmente fetichizado, interpõe-se à leitura realizada, instituindo, como uma nova 

fronteira, modos característicos de se ler, que podemos enunciar da seguinte maneira: a) 

a fome de ler; b) o modo intensivo; c) a identificação subjetiva; d) a leitura distraída; e) 

o ponto de fuga; f) a leitura conteudística. Exploraremos melhor estes resultados no 

capítulo que se segue. 

 

4. A Leitura como Experiência 

 

 Quando Benjamin trata da experiência em seu já clássico artigo “Experiência e 

pobreza”, ele aborda principalmente aquilo que ele chama de experiência comunicável. 

Embora esta modalidade de experiência não seja exclusivamente oral, é na oralidade 

que sua tradição se funda, encontra seu sentido e características principais. 

Quem transmite uma experiência oralmente tem algo de relevante para dizer. 

Contudo, não basta que sua “história” seja boa. É preciso seduzir, mostrar sem 

escancarar, convencer sem lecionar, respeitar o tempo da ação para contá-la bem. Essa 

arte é cara ao bom contador de histórias como ao bom conselheiro, ao viajante. 

A experiência comunicável oralmente tem por argumento aquilo que o ouvinte 

ainda não conhece, a partir do que ele poderá construir um certo saber, uma 

aprendizagem. O falante narra então sua viagem a um lugar desconhecido, povoado por 

uma gente misteriosa e cheia de dons. A avó fornece à criança as pistas para que ela 

mesma descubra como conseguir o objeto que deseja. Após um conjunto de percalços, o 

amigo extrai das aventuras que viveu uma memorável lição. Lições, conhecimento, 

descobertas e permanência são palavras-chave na ordem da experiência, assim como da 

tradição que ela passa a constituir. O novo é novo apenas para quem ouve, pois o 

mundo aparece regido por um conjunto de leis duradouras o bastante para figurar como 

algo estável, à espera, que se dá a conhecer. 
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 A experiência comunicável precisa fazer uso de uma linguagem simples para 

atingir seus objetivos. Simples, mas não explícita: se disser de forma excessivamente 

clara, acabará por oferecer uma pobre receita, incapaz de contemplar as especificidades 

do ser humano, a complexidade do mundo que busca traduzir. A simplicidade consiste 

em fazer-se memorizar e compreender bem, até mesmo pelas crianças. 

 Como se pertencesse a uma realidade diferente, o mundo dos livros não pede 

tradução, mas interpretação. O livro promove a transição entre dois mundos. Funda-se 

na tradição, mas também projeta-se para o futuro, enquanto meio e como objeto 

histórico. Fala do dado, mas também do vir a ser. Comunica o feito externo, mas 

perscruta também o interno, o íntimo, invisível, quer exprimir o intraduzível. 

A literatura moderna aparece em um momento em que o mundo começa a se 

modificar. Se as tradições ainda importam, o mundo, porém, já não é mais o mesmo. As 

transformações velozes acompanham o ritmo das naus, das galés, bondes, trens, 

zeppelins, aviões. Os referenciais mudam de lugar, e os leitores carregam livros 

consigo. 

O livro aponta para o distante, mas também evidencia os contornos dos objetos. 

A literatura realista descreve nossa cultura. Para além de oferecer-nos um ponto de vista 

novo, podemos dizer que a literatura ainda é capaz de recuperar nossa humanidade, não 

apenas por mostrar como a realidade é e aparece, mas, principalmente, por nos mostrar 

como ela poderia ser. Também os sonhos falam sobre quem somos, ao exibirem uma 

realidade que não é. 

Ler, assim, é lidar com possibilidades, mas também com impedimentos. Não se 

restringe às fórmulas da ajuda. A boa literatura não impõe fórmulas ao individual, não 

reduz o eu ao coletivo, nem a subjetividade a um jogo de causa e efeito, atrelado a 

fantasias de sucesso. Mesmo no caso dos best sellers, que o autor tenha em mente um 

público ao escrever não significa que seus poderes sobre os leitores sejam absolutos. A 

forma do texto cria grupos por meio da restrição, não da imposição. Não existe leitor 

passivo, subordinado, como no caso dos meios eletrônicos. Torna-se mais difícil reduzir 

a comunidade de leitores a um denominador comum quando a circulação do livro abre-
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se ao imprevisto, quando o livro pode ser lido por alguém completamente alheio ao 

projeto do escritor ou de seu editor. O livro precisa da adesão do leitor como indivíduo. 

Do ponto de vista sociológico, a leitura realiza o ideal liberal da comunidade constituída 

a partir do indivíduo singular. 

Por outro lado, isso ocorre ao mesmo tempo em que o livro pronto prescinde de 

seu autor. O que o escritor quis dizer já não importa mais. O narrador do livro não é um 

viajante presente. A literatura é herdeira do contador de histórias, mas também o nega. 

O que o livro diz não vale mais para todos os homens. 

 A experiência literária é aquela que permite viver a dor sem ser atravessado por 

ela, saber da fome sem sucumbir à inanição, tocar o intangível e enxergar palavras nele. 

Do ponto de vista psicológico, a experiência literária engrandece o homem porque 

amplia o seu interior ao invés de reduzi-lo, mesmo que o faça apontando para seus 

limites: É assim que a literatura nos ajuda a lidar com um mundo em contínua mudança. 

Para usar as palavras de Benjamin (1994), o livro ajuda apenas quando não pretende 

ajudar. Nesse sentido, a experiência literária se constitui como experiência, 

paradoxalmente, na medida em que contradiz a experiência do narrador, destaca-se dela. 

 Mas de que maneira então a literatura contribui para a formação do indivíduo e 

para seu desenvolvimento enquanto sujeito? Para respondermos parte desta pergunta, 

expomos a seguir dois casos de leituras de livros que evidenciam aspectos relevantes 

das experiências de seus leitores. Escolhemos dentre nossos sujeitos duas leitoras, Rosa 

e Leonor. Para efeito dessa exposição, partimos de uma das imagens evocadas durante o 

relato que elas fizeram de suas leituras, para explorar aspectos objetivos de sua 

experiência de leitura (para além do caráter subjetivo que lhe é inerente). 

 No primeiro caso, bestas povoam o livro de Cortázar, Bestiario, escolhido por 

Leonor. O tema principal do livro, comum aos contos que o compõem, é aquilo que 

expurgamos de nós – como o faz o personagem que vomita coelhinhos – as feras, a 

inadequação social, a loucura. O elemento que a leitora curiosamente expurga, por 

princípio – deixando de ler este conto – é a sistematização positiva da doença proposta 
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no conto “Cefalea”. A loucura, por outro lado, é aquilo que desperta sua atenção para o 

livro: 

...atrai essa coisa da loucura. Convivi com situações de gente doidinha mesmo, 

de conversar com gente que não está ali. E me atraía mesmo, essa coisa de você 

poder conversar com uma pessoa que não está ali, que está inventando um 

mundo. Acho que essa fantasia pesadona do Cortázar me atrai um pouco. Nesse 

conto, tem uma carta... O autor vai tomar conta dessa casa, e aí começam a 

proliferar coelhinhos, coelhinhos brancos dentro do apartamento. Aí ele foi 

achando bonitinho, e deixando. [...] Tinha os doidinhos da família, tinha os 

doidinhos de esquizofrenia braba da moradia [...]. Isso é uma coisa com que 

convivi desde a infância e ficava impressionada. 

 

 Como percebemos no seu relato, embora a loucura atraia a atenção de Leonor 

para o livro, a posição que ela assume é de alguém que se vê às voltas com o problema 

de um ponto de vista externo, ainda que vizinho. Nesse sentido, o livro possibilita a 

Leonor, por meio de uma identificação com os personagens dos contos, a experiência de 

alguém que se vê às voltas com a questão, como no conto “Lejana” (“Distante”, em 

espanhol) e no próprio “Bestiario”, sem contudo provar da loucura mesma. Certo, 

porém, que a experiência de leitura é intensa, de forma que o tigre do conto “Bestiario”, 

fera que ronda a casa dos personagens, acaba por adquirir “um significado simbólico, 

imaginar que nas casas têm tigres andando para lá e para cá” e passa a figurar nos 

próprios sonhos da leitora. 

Alguns dos modos de leitura que elencamos já comparecem neste breve relato. 

Isto porque Leonor identifica-se claramente, como ela mesma enuncia, com alguns 

personagens dos contos – Alina, Clara, Rema – por isso a identificação subjetiva (c) 

mas, ao mesmo tempo, pode falar a respeito dessas histórias a partir de um referencial 

externo, que denominamos aqui como ponto de fuga (e). O ponto de fuga é o ponto a 

partir do qual estabelece-se a perspectiva do leitor perante a história, em seus diversos 
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momentos e planos, e o ponto para o qual ele retorna, ou mesmo escapa, quando a 

imersão na história torna-se excessiva do ponto de vista emocional. 

Desde o início, o leitor estabelece juízos a respeito do livro, do autor, da história, 

de modo que a experiência do leitor nunca é totalmente ingênua. Esses juízos podem ser 

formados a partir de leituras de terceiros, de um texto introdutório ou mesmo da 

simpatia que o texto por si é capaz de angariar durante a leitura. O ponto de fuga 

entrelaça-se, assim, aos juízos do leitor, possibilitado-lhe imergir na história, e até 

identificar-se de forma mais absoluta e menos inconsciente com certos personagens da 

trama – em um modo de leitura que podemos classificar como intensivo (b) – sem 

expor-se ao risco de fazer como leitores de outrora (no início do Romantismo alemão), 

que respondiam à sua leitura com o suicídio. Esta maneira de o leitor “localizar-se” em 

relação à obra, entendemos, está intimamente associada ao modo atual de experenciar as 

artes visuais eletrônicas, como o cinema ou a televisão: “entrando” na obra da forma o 

mais visceral possível, mas salvaguardando-se como sujeito frente à massa de 

espectadores constituída pelo meio. 

A relação que Leonor estabelece com a obra é pela via de seus conteúdos, apesar 

de ela ter lido o livro em língua original (espanhol). Aspectos formais dos contos, que 

poderiam ajudar a leitora a desvendar alguns dos enigmas propostos pelo autor diluem-

se sob o guarda-chuva do “realismo fantástico”, chave que reune as pistas 

interpretativas de que ela faz uso. Dentro do processo no qual o livro e o texto 

desaparecem da visão do leitor para dar lugar à obra mesma, são as imagens descritas 

por Leonor que escapam à leitura conteudística (f), trazendo o estranho como contraste 

à regularidade cotidiana dos enredos. 

No segundo caso, a leitora Rosa é chamada pelo livro a partir de sua primeira 

página, na qual o narrador, em primeira pessoa, imediatamente apresenta-se como 

assassino. A identificação de Rosa logo vem à tona, na medida em que ela também 

sente-se culpada de um grave delito. Na história pessoal de Rosa, porém, ela figurava 

mais como vítima do que trangressora, e atribui a uma terceira pessoa a tarefa de reparar 

danos sofridos. À imagem do crime, o assassinato presente na primeira página do livro 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

19 
 

 

escolhido, corresponde então a ideia de uma “reparação”, título de um terceiro romance 

que ela evoca. A reparação impossível na história a que se refere este terceiro título 

ensaia cicatrização para feridas abertas na vida de Rosa. A leitura de Reparação, 

atravessa então, de forma pungente, a leitura do livro originalmente escolhido. Isto, 

contudo, sem prejudicar a percepção de Rosa acerca dos aspectos formais de O pintor 

de pássaros, livro que discutiu conosco. Se por um lado, a leitura de Rosa é enriquecida 

pela leitura que ela consegue realizar em sentido pleno, por outro, os elementos que 

compõem o livro, articulados de forma frágil, prejudicam o “efeito de real” não 

nomeado, mas esperado por Rosa, acabando por frustrar sua experiência estética, 

limitada não por sua capacidade de abrir-se ao universo da obra, mas pela própria 

qualidade artística do material. As limitações estéticas do livro resultam em uma 

impossibilidade: seu enredo comove menos do que a própria tragédia vivida pela leitora, 

frente à qual poucas obras parecem capazes de oferecer ajuda. 

Rosa é uma leitora que lê tanto intensiva quanto extensivamente. Sua casa exibe 

livros em uma grande quantidade de móveis e paredes, apesar de uma boa parte de sua 

biblioteca ter sido já distribuída entre os filhos. Rosa efetivamente os lê, a despeito de 

um problema de visão que avança com a idade, percorrendo os textos com o que, 

tomando de empréstimo o termo de Baker e Escarpit (1975), chamamos de fome de ler 

(a). Interessante notar que, se por um lado, essa “fome” possibilita a Rosa ler grande 

quantidade de livros, abrindo-se a tantas experiências literárias, por outro, acaba, 

somado à habilidade que ela constrói como leitora de localizar com rapidez nas obras os 

elementos que a interessam, por compeli-la a uma leitura distraída (f) que prejudica sua 

capacidade de ler um livro inteiro. Rosa salta trechos, não raro lê antes o final do livro 

do que o começo. Se esse salto não oferece boa promessa, Rosa abandona o que está 

lendo, ou nem mesmo compromete-se com o livro. Sobre seu criado-mudo acumulam-

se títulos aos quais ela se dedica simultaneamente, cuja leitura talvez ela nunca conclua. 

 

5. Considerações Finais 
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 A experiência de leitura torna-se novamente experiência comunicável no 

momento em que o leitor pode contar sobre o que leu. Contudo, existem muitos modos 

de se falar a respeito dos livros que lemos. Desde que o livro fez-se fetiche do 

conhecimento, cuja acumulação segue a lógica da circulação das mercadorias, sinalizar 

o consumo do livro tornou-se mais importante do que usufruir da experiência de leitura. 

A quantidade substitui-se à qualidade da leitura. Assim, nos círculos supostamente mais 

cultivados, fala-se dos livros não lidos, ou lidos apenas parcialmente, como se o livro 

inteiro fosse conhecido. Por outro lado, junto às massas, best sellers instituem uma 

relação de consumo que sustenta o consumo veloz às custas não da qualidade da leitura, 

sacrificada pela fome de ler, mas da qualidade da obra. Uma literatura de fácil 

compreensão anuncia a “ajuda”, auto-ajuda, de forma explícita e simplificadora, 

fomentando junto ao leitor uma relação de dependência afetiva que, em última instância, 

leva-nos a defender a tese de que o livro pode contribuir para promover uma regressão 

no desenvolvimento do sujeito – questão que segue em investigação. 

 Isso não significa que o livro exerça o mesmo poder heteronômico que outros 

meios de comunicação, voltados para as massas, como a televisão e o rádio. Isso devido 

às categorias imanentes do livro e do livro-texto, expostas neste breve artigo. Estas 

características contribuem em alguma medida para a individuação do leitor, 

possibilitando a instituição de uma experiência que alarga o universo do sujeito, 

subjetiva e objetivamente. Ao promover a experiência literária, o livro contribui para a 

formação do indivíduo, ainda que a formação plena figure hoje como ideal desprovido 

de contexto (Adorno, 2010). Interessante notar que as razões pelas quais a formação 

encontra-se hoje minada em sua raízes, segundo Adorno, coincidem com aquelas que 

dificultam a experiência de leitura do livro, gerando a fome de ler, a leitura 

conteudística, a leitura distraída, a identificação fundada em relações de semelhança. 

O leitor encontra-se exposto a fatores sociais que limitam a experiência estética. 

Mas também àqueles que a incrementam, caso o indivíduo encontre-se em uma posição 

social que lhe permita dedicar-se à tarefa. A estética literária, atravessada pela lógica do 

entretenimento de massas, também pode se tornar redutiva, limitante, sentido contrário 
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ao do desenvolvimento. A experiência de leitura do livro pede tempo e distensão. O 

livro portátil, carregado em bolsas e lido em meios de transporte, vende a ilusão de que 

o tempo para sua leitura pode ser tão fragmentado quanto a soma dos intervalos entre 

trens. Tão fragmentada quanto se tornou a nossa própria vida. 
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1. Formação em serviço: enfrentamentos que se apresentam 

 

Apresento neste texto estudos e experiências que têm nos mobilizado para que 

pensemos a formação em serviço, contemplando, ainda, ponderações no tocante às 

práticas educativas efetivadas nas instituições de educação. Outro elemento que me 

oportunizou o presente ensaio foram as discussões socializadas com colegas 

pesquisadores de diferentes instituições do país. De início é importante registrar que 

vivências como estas, de eventos em instituições de Ensino Superior, poderiam se 

constituir em prática recorrente para e com os profissionais que atuam nas instituições 

educativas dos estados brasileiros. 

Tratar da formação, capacitação ou qualificação em serviço impõe uma 

constatação: é um procedimento que se realiza de fato – cursos, capacitações, encontros, 

seminários e eventos – tanto nos estados quanto nos municípios; havendo, inclusive, 

dotação orçamentária para tal finalidade. Entendo que no atual momento histórico os 

estudos, discussões, eventos e publicações não podem se limitar ao debate sobre a não 

existência dos processos de formação, mas deve-se fazer uma reflexão sobre como se 

efetivam estes processos de formação e estudos. 

Em geral as sistemáticas de capacitação possuem uma carga horária anual 

significativa, o que resulta na ausência do profissional junto à instituição educativa, em 

viagens (por vezes longas) que professores e membros de equipes pedagógicas têm de 

fazer, nas quais passam no mínimo duas noites dentro de um ônibus e, em algumas 

poucas vezes, horas de espera em aeroportos. A estes elementos somam-se as atividades 

interrompidas, seja com os escolares ou na condução dos trabalhos nos centros de 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

2 

 

 

Educação Infantil e escolas. Cumpre lembrar que, não são poucos os recursos gastos 

para a formação em serviço, sobretudo se considerarmos o montante que as secretarias 

estaduais de educação investem neste processo. 

Faço estes destaques para acentuar que de fato há uma atuação, dotação 

orçamentária e desempenho no tocante à formação em serviço. Também é fato que 

desde a década de 1990 intensificaram-se as discussões sobre a formação dos 

professores, e isto tem originado uma busca constante destes profissionais por cursos de 

formação inicial, em serviço e de pós-graduação – na maioria dos casos em nível de 

especialização lato sensu. Isto significa dizer que, além da disponibilização de formação 

por parte dos estados e municípios, os docentes se empenham individualmente para 

capacitar-se, até por uma exigência legal. 

Vale ressaltar que o aligeiramento, a fragilidade e a fragmentação presentes nos 

cursos de formação continuada são verificados em inúmeros cursos de graduação e pós-

graduação de diferentes áreas, o que serve para reafirmar a análise de Mészáros (2005), 

ao reafirmar os escritos marxistas e pontuar ser esta a lógica atual de organização do 

capitalismo: excluem-se os sujeitos em nome da inclusão. Em outras palavras, no 

tocante à formação de professores, tal lógica acentua a alienação em nome da formação 

dos profissionais da educação. Penso que formação fragmentada e apressada firmam a 

superficialidade, em oportunidades que poderiam se configurar em circunstâncias 

efetivas de estudos. 

Segundo Heller (2008), esta superficialidade caracteriza um contexto de 

capitalismo exacerbado, marcado pela forma empobrecida e alienada de nosso 

cotidiano, de acordo com a autora “quanto maior for a alienação produzida pela 

estrutura econômica de uma sociedade dada, tanto mais a vida cotidiana irradiará sua 

própria alienação para as demais esferas” (Heller, 2008, p. 58). Esta afirmação ajuda a 

explicar a dificuldade de atuar numa lógica de formação que combata o aligeiramento, a 

fragmentação e a superficialidade.  

Na atualidade existe a face potencializada da riqueza e da miséria que 

cotidianamente testemunhamos, muitas vezes sem dimensionar seu real significado. A 
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desigualdade econômica se expressa nas unidades escolares de inúmeras formas: na 

escassez de materiais didático-pedagógicos, de livros de literatura infantil, jogos e 

brinquedos e na fragilidade da formação e capacitação de profissionais da educação. 

No tocante à estrutura física, podemos lembrar as salas cuja metragem é 

insuficiente para a quantidade de educandos e banheiros cujos utensílios internos não 

correspondem à idade das crianças. Isso para não citarmos as salas de escolas do Ensino 

Fundamental ocupadas por crianças pequenas, cujos pezinhos, quando sentadas nas 

carteiras, não alcançam o chão ficando penduradas nas altas carteiras, em condições 

desconfortáveis e sem equilíbrio.  

Somado a isto, cumpre ressaltar, ainda corredores sombrios, salas pouco 

iluminadas ou mal ventiladas, materiais didático-pedagógicos “guardados” sobre 

armários empoeirados ou simplesmente encaixotados em algum depósito, ao lado dos 

produtos de limpeza, assim como parques desprovidos de brinquedos e, ainda, tomados 

pelo frio alicerce dos pátios de cimento, onde as crianças ficam por muitas horas de seu 

dia e nos primeiros anos de suas vidas. Essa descrição, embora inicialmente pareça de 

menor relevância e, por conseguite, ser desconsiderada, na realidade pode figurar como 

impeditiva para um processo de escolarização humanizadora. 

Esses elementos expressam o valor que a sociedade capitalista atribui às 

crianças, sobretudo às oriundas da classe trabalhadora. A descrição sobre a condição das 

instituições educativas expressa quanto e o quê o modelo capitalista reserva para os 

escolares e seus professores. Assim, a lógica de desvalorização do conhecimento se 

reapresenta na escassez ou pobreza dos recursos, estrutura física e na ação educativa, a 

qual se mostra fragilizada e empobrecida. 

Esse cenário reapresenta, no atual momento histórico, a situação já denunciada 

por Krupskaia ([19--]), na qual a revolucionária afirmava que os filhos da classe 

dominante eram educados para assumir a condição de comando no processo histórico, 

enquanto aos filhos da classe operária restava uma educação para a subserviência. Tal 

esclarecimento permite dimensionarmos a importância da escolarização nestes tempos 

para os que saem em defesa da escola como possibilidade de humanização.   
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Um dos desafios apresentados aos educadores neste momento é reavaliar as 

práticas educativas efetuadas nas unidades escolares, as quais em nada são facilitadas, 

dado o esforço contínuo do sistema capitalista para secundarizar o conhecimento, o que, 

de certa forma, pode se concretizar caso não atribuía-se a devida atenção e importância 

à formação de professores e, particularmente, se não oferecermos a estes o espaço de 

atuação em favor da educação emancipadora, que é a formação em serviço ou 

continuada.  

O que se tem observado desde a intensificação de oferta de capacitação aos 

professores é que, em regra, a prioridade não se estendeu a toda a Educação Básica, mas 

foi dada prioritariamente aos professores do Ensino Fundamental e Médio, através de 

cursos ou projetos especiais de estados e municípios. A Educação Infantil, por exemplo, 

por vezes não recebe prioridade no tocante à formação em serviço. Poder-se-ia, nesta 

sequência de exemplos, mencionar a Educação de Jovens e Adultos que de igual forma 

não obtém atenção especial, quando se trata da capacitação em serviço dos profissionais 

que atuam neste segmento. 

A mobilização para a capacitação dos profissionais da Educação Infantil, de fato, 

não ocorreu na mesma proporção, mesmo sendo considerada a primeira etapa da 

Educação Básica, conforme estabelece o artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996). 

Tenta-se justificar essa desproporção na oferta da formação pelo fato de não 

haver a mesma disponibilidade de recursos. Quadro que pode ser alterado com as 

discussões e encaminhamentos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); porém, até 

o momento, o fato é que há intensificação de discursos em favor da criança pequena, 

enquanto, por outro lado, são negadas aos seus professores condições efetivas de 

aprimoramento que os instrumentalizem para práticas educativas mais consequentes em 

favor de uma Educação Infantil humanizadora.  

Este cenário se agrava substancialmente quando discute-se a condição dos 

profissionais da Educação Infantil que trabalham com crianças de menos de quatro 
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anos, pois tornou-se frequente uma hierarquia instituída, com o estabelecimento de 

prioridades a respeito de qual profissional deva, em caráter preferencial, participar da 

formação organizada, por exemplo, pelas secretarias ou departamentos de Educação, 

sobretudo em municípios de pequeno e médio porte. 

Para exemplificar essa prática de hierarquização por sala ou idade, cite-se o fato 

de que, quando há formação sobre um tema em unidades escolares, se “há vaga para 

alguém da Educação Infantil”, como se costuma ouvir, convida-se o professor que atua 

com a criança de maior idade. Antes da instituição do Ensino Fundamental de nove 

anos, a prioridade era para professores de crianças com idade de cinco anos, as que 

frequentavam o então Pré III, pela lógica de que esta  era a idade ou sala mais 

importante, ou seja, a mais próxima do Ensino Fundamental. Ouvem-se dizeres como 

este: “Para os professores que atuam com crianças menores não se necessita tanto de 

curso, porque para os pequenos é mais brincar”. 

Seguindo nesta lógica, para os maiores, em geral, os temas são alfabetização, 

letramento ou literatura infantil, aqui com a ideia de que tratar destes conteúdos para os 

primeiros anos do Ensino Fundamental ou para a Educação Infantil é “a mesma coisa”. 

Sabe-se que aproximar, ou melhor, antecipar para a Educação Infantil cursos ou temas 

afetos ao Ensino Fundamental é algo frequente na educação brasileira. Há autores e 

estudos que contemplam esta temática e podem fortalecer a ideia de que isto pode e 

deve ser superado. 

Cumpre aqui dizer que, nesta conduta se tem a ideia de que a Educação Infantil 

se reduz às crianças de quatro ou cinco anos. Tal entendimento já poderia ter sido 

superado em meados dos anos de 1990, a partir da elaboração de documentos como a 

Política Nacional de Educação Infantil do Ministério da Educação, datada de 1994
1
 e a 

                                                
1 Menciono aqui importantes documentos do direcionados especialmente à educação da criança pequena, 
como: as Propostas Pedagógicas e Curriculares em Educação Infantil (Brasil, 1996); A Política de 

Educação Infantil no Brasil: relatório de avaliação (Brasil, 2009); Critérios para um Atendimento em 

Creches que Respeite os Direitos Fundamentais da Criança (Campos & Rosemberg, 2009); Por uma 

Política de Formação para o Profissional da Educação Infantil (1994); Subsídios para Credenciamento e 

Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (Brasil, 1998a); e Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (2010).  
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1996, período em que a 

educação de crianças dos primeiros meses aos cinco ou seis anos
2
 projetava-se no 

cenário nacional e a Educação Infantil adquiriu status de primeira etapa da Educação 

Básica. Esta evidência pode ser constatada não apenas nos textos legais e documentos, 

mas também a partir de estudos e discussões realizados nas instituições de ensino 

superior e nos congressos que ocorreram a partir da promulgação da referida lei, questão 

que poderia ser tema de estudo nos cursos de formação. 

 

2. Possibilidades que se apresentam 

 

Estudos e experiências nos revelam que, no tocante aos desafios e 

enfrentamentos afetos à formação continuada, são inúmeras as semelhanças apesar da 

extensão continental do Brasil. No Estado do Paraná, que possui 399 municípios, 

verificam-se formas diferenciadas de atendimento às orientações da Secretaria de 

Estado da Educação e do Ministério da Educação, inclusive para contemplar 

solicitações dos professores. Quando estes, com o propósito de ascender na carreira, 

expressam sua necessidade por horas de capacitação em serviço para serem computadas 

nos planos de carreira, cargos e salários, os órgãos municipais de Educação promovem 

cursos de capacitações não apenas para os profissionais que atuam nos primeiros anos 

do Ensino Fundamental, mas também para os da Educação Infantil.  

Apresenta-se neste momento a oportunidade para superar as práticas 

evidenciadas anteriormente neste estudo, pautadas em processos de formação 

fragmentados e superficiais; edificando-se um trabalho contínuo e portanto efetivo nas 

                                                                                                                                          
 
2 Com o propósito de defender o rigor e a cientificidade da terminologia empregada nos textos que 
versam sobre a educação das crianças pequenas, não utilizo o termo “de zero a seis anos”; ainda que tal 

expressão seja reafirmada em textos de ordem legal, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 

n.º 9.394/96 (1996) e em documentos orientadores do Ministério da Educação, como, por exemplo, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998b), pois a idade da criança precisa 

ser reconhecida e considerada desde os seus primeiros momentos de vida. Destaco que no Brasil, em 

geral, as crianças são matriculadas em instituições educativas a partir dos quatro meses de vida. 
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instituições escolares. Nesta lógica as propostas realizadas priorizavam estudos e 

planejamento de intervenções que contemplavam Arte e Literatura Infantil. 

Consideramos que algumas realizações afetas à arte constituem-se como 

procedimentos e recursos didáticos fundamentais para a realização de práticas coletivas 

nos Centros de Educação Infantil, por meio das quais educadores e crianças de 

diferentes idades (incluindo-se necessariamente os bebês) devem ter acesso às riquezas 

humanas elaboradas ao longo da História. 

Para a realização de intervenções didáticas com telas, músicas, histórias e 

poesias, defendemos que as Escolas da Infância podem se configurar como tempo e  

espaço de excelência, o que equivale a dizer que, a rotina na instituição só se justifica se 

for plena de práticas educativas que chamamos de “humanizadoras”.  

Se nas salas e espaços ocupados por crianças apresentarmos com 

intencionalidade educativa os mais diversos sons, cores, registros escritos, brinquedos 

possíveis de serem identificados em músicas e histórias, isto pode constituir-se como 

referência para uma Educação Infantil que carece ser revestida de cores e formas, que 

lembrem os tantos personagens da Literatura Infantil nacional e clássica. Com este 

entendimento, torna-se oportuno ao tratar da organização do espaço, o planejamento e 

composição de jardins. Assim as áreas externas das instituições são compreendidas 

como um elemento didático, de vivências alegres e de ensino. 

A partir destas constatações, a Psicologia Histórico-Cultural ou Teoria 

Histórico-Cultural apresenta-se na condição de amparo possível para uma proposta de 

atuar a partir de uma perspectiva de humanização e emancipação. Assim, para que os 

procedimentos didáticos sejam ricos de significado, a comunicação, a afetividade e a 

escolha de recursos e procedimentos devem figurar como características essenciais no 

processo de ensino. Neste propósito de educação recorremos aos ensinamentos de 

Blagonadezhina (1969), quando afirma que os sentimentos estéticos se desenvolvem 

mais quando se leem versos especialmente escritos para as crianças, com desenhos de 

qualidade e quando a criança escuta boa música, com seus movimentos rítmicos. Desta 

forma, as primeiras vivências estéticas se manifestam independente  da idade da criança. 
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Aqui pensamos também nos professores, muitas vezes desprovidos de acesso a 

vivências, como por exemplo, a oportunidade de apreciar uma peça de teatro ou um 

festival de balé. Consideramos que, com estratégias e recursos adequados, o que inclui 

necessariamente o tempo e espaço de estudos, planejamento e capacitação dos 

professores seja possível oportunizar estudos aprimorados aos professores e estágios 

cada vez mais avançados de aprendizagem e desenvolvimento às crianças, como 

propõem os escritos do referencial teórico mencionado.  

Assim, apresentar em detalhes as telas de Portinari, Tarsila do Amaral, Volpi e 

Anita Malfati, brincar e dançar com as letras de Vinícius e Toquinho configuram-se 

como possibilidades de levar às crianças e educadores as máximas elaborações 

humanas. O valor estético, a beleza e o rigor dos traçados e da escrita, por sua condição 

de encantar, constituem como propõe Leontiev (1978) reais condições para que as 

produções humanas sejam herdadas por todos.  

Nesta perspectiva Chaves (2007), Lima (2005) e Chaves, Teixeira e Faustino 

(2008) consideram que o desafio – de rever práticas educativas com crianças pequenas – 

apresentado aos educadores neste momento, em que se discute a sua formação e atuação 

em conformidade com as leis pertinentes, discutir as potencialidades das crianças e a 

necessidade da intencionalidade educativa em favor da emancipação – em oposição ao 

assistencialismo, que educa para a submissão –, precisa necessariamente abordar a 

potencialidade do educador e a necessidade de que este compreenda sua prática para 

que tenha objetivas condições de escolha. 

 Assim, escolher as músicas, poesias e histórias que devam fazer parte da 

organização permanente das atividades nas escolas requer, antes da organização do 

trabalho pedagógico propriamente dito, estudos e decisões coletivas. Isto favorecerá a 

compreensão de que em todo tempo e em todos os espaços as unidades educativas 

devem estar repletas de coloridos e sons.  

Na avaliação e apresentação de uma proposta de trabalho às crianças, pode ser 

decisivo conhecer e ensinar os encantos das poesias de José Paulo Paes, observar e 

tentar reproduzir os traçados de Volpi e Portinari, com suas imagens de brinquedos e 
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brincadeiras. Queremos com isto afirmar que, a preocupação central não está no 

desenvolvimento e aprimoramento da coordenação das crianças, mas fundamentalmente 

em sua aprendizagem, no estabelecimento de motivos e alegrias para querer aprender, 

conhecer e com isto favorecer seu desenvolvimento e sua habilidade de coordenação, o 

que, a exemplo de outras habilidades, será uma conseqüência desse trabalho. 

A defesa do brincar e brincar com as histórias, personagens, formas e cores além 

da realização de leituras carregadas de significado, atende às orientações extraídas dos 

escritos de Mukhina (1996). Esta autora, amparada na Teoria Histórico-Cultural, 

reafirma que a criança – nas experiências com as artes – estabelece comparações, 

elabora impressões, interpreta conflitos e considera diferentes hipóteses. Fica, portanto, 

garantida uma possibilidade de prática educativa na qual aprendem professores e 

crianças com a valorização das habilidades humanas como memória, abstração e  

criatividade. 

A possibilidade de apropriar-se da cultura e de realizar “novas tarefas” e “novas 

atividades” (Mukhina, 1996, pp. 284-285) se traduz como a necessidade da 

concentração para lembrar-se ou reproduzir algo ou mesmo proceder à elaboração de 

um desenho, ações que podem ser imediatamente associadas ao desenvolvimento da 

atenção, da imaginação, que ganham sentido com pintores e poetas. Sobre esta questão 

Mukhina (1996, p. 40) ensina que: 

 

As crianças assimilam esse mundo, a cultura humana, assimilam pouco a pouco 

as experiências sociais que essa cultura contém, os conhecimentos, as aptidões e 

as qualidades psíquicas do homem. È essa a herança social. Sem dúvida, criança 

não pode se integrar a cultura humana de forma espontânea. Consegue-o com a 

ajuda contínua e a orientação do adulto – no processo de educação e de ensino. 

 

Nesta citação há dois elementos que necessitam destaque. O primeiro é a 

apropriação da cultura e das realizações humanas que a criança faz: importante lembrar 

que não está em discussão qualquer apropriação, mas as máximas elaborações humanas. 
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Sobre esta ideia de apropriação das máximas elaborações humanas, nos é possibilitado 

pensar a partir dos escritos de Leontiev (1978). Assim, o que há de mais elaborado 

precisa ser apresentado aos professores e crianças. Pensamos aqui em todo o rigor da 

escrita, toda a possibilidade de se conhecer a vida e se encantar com ela, os animais, os 

brinquedos, as aventuras, pela descrição dos poetas, por exemplo. 

O segundo ponto é de igual forma essencial para a Teoria Histórico-Cultural, 

qual seja, a ação intencional do educador. Aqui falamos do bom ensino defendido por 

Vigotski no conjunto de sua obra ou do aprendizado e “ensino especial” ou “melhor 

ensino”, tão pontuados na obra de Mukhina (1996, p. 50, 236).  

Com isto nosso desafio em atividades de formação, seja nos cursos de Pedagogia 

ou em cursos de capacitação é defender estudos rigorosos e a aproximação com um 

referencial teórico que desvele e nos permita compreender o porquê de práticas 

educativas empobrecidas e fragmentadas e com a mesma ou maior entonação faça a 

defesa de educação plena e humanizadora para professores e crianças. Assim, teremos a 

magia das telas e o encanto das palavras sendo ensinados e apresentados às crianças 

com graça e leveza. 

 

3. Teoria Histórico-Cultural: amparo teórico-metodológico para a formação 

em serviço 

 

 

A partir da argumentação desenvolvida até o presente momento, o que 

asseguraria êxitos – ainda que mínimos – é uma formação continuada que seja 

expressão de uma proposta de educação em que os argumentos para sua elaboração 

encerrassem a defesa de sociedade, homem e educação em harmonia com uma prática 

educativa que favoreça a promoção dos homens. 

Assim, uma capacitação não pode limitar-se às oficinas pedagógicas e 

minicursos, ou a sugestões de procedimentos didáticos que se caracterizam pela 

fragmentação, por melhores que sejam as intenções dos educadores. O desafio é uma 

formação caracterizada por sentidos e significados humanizadores, centrada na ideia de 
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que os cursos da formação em serviço não podem reduzir-se ao como fazer, mas devem 

conduzir à reflexão e compreensão acerca dos enfrentamentos e possibilidades da ação 

educativa formal, das necessidades, do potencial das crianças e dos motivos que possam 

ser gerados numa lógica de educação humanizadora.  

Por este prisma, apresenta-se a urgência de estudos contínuos; a coerência entre 

a proposição teórico-metodológica e a organização da rotina escolar deveria tomar a 

atenção. A formação não pode se dar de forma isolada mas deve, necessariamente, ser 

constituída em um diálogo efetivo entre os integrantes do processo e direcionada pelas 

coordenadorias pedagógicas das secretarias e departamentos de educação tanto dos 

municípios quanto dos Estados. 

As equipes pedagógicas das instituições educativas têm um papel essencial neste 

processo, a saber, o de desenvolver estudos e discussões permanentes para edificar a 

formação e não deixá-la reduzida aos intervalos de início, meio e final de ano letivo ou 

final de mandatos administrativos. Lamentavelmente, por tradição deste país, a cada 

governo municipal, estadual ou federal instituído inauguram-se “novas” medidas, 

planos e projetos, o que, indiscutivelmente, enfraquece as iniciativas avançadas que 

profissionais da educação obtêm com grande esforço. Por circunstâncias semelhantes a 

estas, por falta de orientação e, às vezes, por falta de opção o professor reduz seu tempo 

à arrumação de salas e à reorganização de armários.  

A ausência de formação sistematizada ou uma formação frágil atribuem força às 

práticas que necessitam ser revistas, como a defesa de condutas e hábitos que 

vivenciamos na rotina da instituição, a exemplo do exercício da incoerência. Apresento 

a seguir um modesto exemplo que ilustra quanto os professores e equipes pedagógicas 

carecem de efetivas possibilidades de estudos. 

Em atendimento aos documentos orientadores ou às normas de boa convivência, 

solicitamos à criança que tenha respeito com todos, mas só nos lembramos dos 

aniversários dos membros da Coordenação e dos professores, ao passo que os dos 

profissionais da higiene, alimentação e transporte quase sempre são esquecidos. 

Preconiza-se o aprimoramento do vocabulário, mas os profissionais são chamados de 
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“tio” e “tia” e, no atual contexto histórico, de “profs” e “profas”, como se abreviar 

nomes e identificação de profissões fosse sinônimo de simpatia ou modernidade. Além 

destes exemplos que se verificam na rotina das instituições escolares, às vezes tratamos 

e discutimos sobre o desperdício de alimentos e realizamos procedimentos didáticos 

com colagens de macarrão, arroz, chá, café, milho ou feijão, apenas para citar os mais 

utilizados em folhas avulsas, cadernos, apostilas e painéis. 

A formação rigorosa, baseada em referencial teórico, deve servir para ensinar e 

desenvolver não apenas as crianças, mas também o próprio educador. Antes de pensar a 

necessidade de conteúdos da e para a criança, é necessário apresentar conteúdos para o 

professor, no sentido de que este possa ampliar seu universo cultural. Isso é 

imprescindível, pois, se as crianças e educadores estão reduzidos e limitados aos 

programas de televisão da “lady X”  ou “suas herdeiras” (refiro-me aqui às “artistas” de 

televisão que se  ocupam de educar a infância do País), não há como pensarmos a 

promoção intelectual com o estado de miséria  que presenciamos nesta ordem social 

burguesa, como dito no início deste texto. 

Diante dos enfrentamentos e possibilidades que se apresentam, destaco algumas 

experiências de estudos e de organização de práticas educativas em alguns municípios 

no Estado do Paraná
3
. Nessas localidades a organização do plano e da proposta de 

                                                
 
3
 Indianópolis, Região Noroeste, com 4.258 habitantes, formação intitulada “Desafios da Prática 

Educativa: diálogos e conquistas de professores e crianças”, realizada em 2002; Presidente Castelo 

Branco, Região Noroeste, com 4.934 habitantes, formação intitulada “Professores Repensando a Prática: 

propostas, objetivos e conquistas coletivas”, nos anos de 2005 e 2006; Alto Paraná, Região Noroeste, com 

13.435 habitantes, formação intitulada “Teoria Histórico-Cultural e Práticas Educativas: conquistas de 

professores e crianças da Educação Infantil”no ano de 2006; Telêmaco Borba, Região Sul, com 69.278 

habitantes, formação intitulada “Práticas Pedagógicas e Literatura Infantil: conquistas de professores e 

crianças” em 2006; Lobato, Região Noroeste, com 4.405 habitantes, com a capacitação denominada 

“Letras, números, pincel e tinta: sempre é hora de brincar e aprender”, no ano de 2009. Planaltina do 

Paraná, Região Noroeste, 3.864 habitantes,com a capacitação intitulada “Estudos e Práticas Educativas: 

desafios e conquistas de Educadores e Crianças”, realizada em 2009; Terra Rica, Região Noroeste, com 

15.060 habitantes, capacitação intitulada: “Teoria Histórico-Cultural e Práticas Educativas 
Humanizadoras: o desafio da formação continuada” no ano de 2010 e Santo Inácio, Região Norte Central, 

4.956 habitantes, com a formação denominada: “Teoria Histórico-Cultural: contribuições à formação 

pedagógica e às práticas Educativas”, no ano de 2010; Floresta, Região Noroeste, com 5.165 habitantes, 

capacitação nominada “Teoria Histórico-Cultural e Intervenções Pedagógicas: realizações humanizadoras 

no processo escolar”, iniciada em 2013. No ano de 2013 retoma-se a capacitação em Telêmaco, 

atualmente o município  conta com 69.872 habitantes. 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

13 

 

 

formação, tanto para os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental quanto para a 

Educação Infantil, priorizou estudos de referenciais teórico-metodológicos e, 

particularmente, a Teoria Histórico-Cultural. Apesar de algumas iniciativas, por motivos 

variados, não terem continuidade ou não serem levadas a cabo, as experiências que se 

firmaram, e mesmo as que apenas se anunciaram, revelam ser possível avançar na 

prática educativa, ainda que as condições na rotina escolar sejam por vezes desoladoras. 

Os registros Pedagógicos de Chaves et al. (2008; 2012) são modestos demonstrativos de 

que professores e crianças podem ser e são criadores, e podem ser dirigentes, como nos 

ensina Gramsci no conjunto de sua obra e como têm incansavelmente insistido Mello 

(1999; 2006), Lima et al (2012), Girotto e Souza (2010) nas produções acadêmicas e de 

militância na educação nacional.    

Nos planos e propostas mencionados, atribui-se especial atenção aos 

ensinamentos de Blagonadezhina (1969) quando afirma que os sentimentos estéticos se 

desenvolvem mais quando se leem versos especialmente escritos para as crianças, com 

desenhos de qualidade, ou quando a criança escuta boa música com seus movimentos 

rítmicos, conforme apresentamos anteriormente nesta reflexão. Assim, as primeiras 

vivências estéticas se manifestam sem  limite da idade da criança. 

A Teoria Histórico-Cultural, entre outras contribuições, ensina-nos que a idade 

da criança não pode ser um fator a limitar ou definir, porquanto a idade se apresenta 

como  norte para a organização dos procedimentos, e não como limite máximo para 

planejar a rotina nas instituições educativas. Nesta perspectiva, a harmonia entre 

práticas educativas e musicalização ou encanto por personagens de poesias e histórias, 

por exemplo, pode proporcionar uma aprendizagem que favoreça a promoção humana. 

Com estratégias e recursos adequados, podem-se levar as crianças a estágios cada vez 

mais avançados de aprendizagem e desenvolvimento. 

Assim, apresentar músicas, histórias e poesias às crianças configura-se como 

uma possibilidade de apresentar-lhes o que há de mais elaborado, devendo os textos 
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serem realmente de valor estético e caracterizarem-se pelo rigor na escrita e 

argumentação e, necessariamente, por sua condição de encantar, pois, como quer 

Leontiev (1978) as produções humanas devem ser herdadas por todos. 

Os resultados parciais das experiências nos municípios mostram algumas 

dificuldades que se acentuam, entre as quais a quase impossibilidade de contemplar 

horários possíveis para os estudos, pois alguns encontros precisam ocorrer em período 

diverso daquele em que o professor trabalha. Isto constitui uma grande dificuldade para 

as dispensas em dias úteis. 

A escassez de recursos didáticos, textos, livros e material de Literatura Infantil 

dificulta o trabalho na instituição, quer nos encontros coletivos, quer nos grupos 

menores e nas reuniões de organização dos trabalhos pedagógicos, circunstâncias 

importantes em que inclusive se retomam as discussões efetuadas nos estudos em 

grupos maiores, onde estavam os professores não apenas da instituição, mas de todo o 

município. 

Com uma formação sólida para o profissional da educação e da infância e com 

os encaminhamentos consequentes, ora com plenas conquistas, ora com dificuldades, 

pode-se efetivar uma prática e uma ideia de educação e Educação Infantil em que a 

plena formação da criança seja prioridade de fato e de direito. Segundo essas propostas, 

através de diferentes mediações, especialmente a de adultos em espaços que propiciem a 

aprendizagem, firma-se a identidade da criança e sua percepção de mundo, para que se 

desenvolva e se aproprie do conhecimento de modo integrado. 

Assim, entendemos que o desafio é incorporar as necessidades, interesses e 

potencialidade das crianças, respeitando os padrões e valores da cultura e da sociedade 

onde elas se encontram e, ao mesmo tempo, ampliar permanentemente as fronteiras do 

seu universo e da sua realidade imediata. Numa perspectiva de educação humanizadora, 

mais que considera o tempo vivido e as características locais, em nome da aparente 

defesa da realidade da criança, cumpre respeitar a riqueza que o conjunto da 

humanidade edificou, como defende a Teoria Histórico-Cultural, amparada 

metodologicamente nas elaborações clássicas de Marx e Engels (1993). 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

15 

 

 

A relevância da Teoria Histórico-Cultural, dentre outras razões, ocorre porque 

Vigotski (2010) atribui um caráter de essencialidade à ação educativa intencional e às 

vivências. Para o autor, “o meio consiste em fonte de todas as propriedades humanas” 

(Vigotski, 2010, p. 695); se não houver no meio a presença do que é aprimorado, não há 

desenvolvimento de potencialidades humanas. Esta elaboração teórico-metodológica, 

que se aplica aos escolares de diferentes idades, de forma cuidadosa também se aplica 

aos adultos em processo de formação e de estudo. 

A importância dos estudos consequentes e contínuos pode favorecer a avaliação 

e recondução da prática educativa, o que implica levar à discussão a função da escola, 

em uma perspectiva de emancipação. Nesse entendimento se dá a contribuição 

fundamental da Teoria Histórico-Cultural, com a ideia de que a atividade criadora do 

homem o torna capaz de projetar – como afirma Vigotski (2010) – fazer o futuro, 

modificar o presente; justamente isso faz com que este referencial teórico se apresente 

como humanizador e capaz de oferecer respostas aos desafios e enfrentamentos da 

atualidade, uma vez que torna possível a condição de nos instrumentalizar, mesmo em 

situação adversa, para vislumbrar uma educação plena para todos. 
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1. Introdução 

 

 O Ministério da Educação (MEC) tem desenvolvido ações para a formação 

continuada de docentes para o atendimento educacional especializado (AEE) a fim de 

contribuir com as políticas de formação de professores na perspectiva da educação 

inclusiva. O AEE atende pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, superdotação e altas habilidades. 

 Os curso de formação à distância constituem-se numa parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que objetiva formar os professores juntamente 

com as Universidades públicas do ensino superior que ofertem estes cursos de formação 

continuada na modalidade à distância. O público-alvo são os professores da rede pública 

que atuam no AEE e na sala comum. As redes estaduais e municipais de educação 

devem solicitar essa formação continuada pelo Plano de Ações Articuladas (PAR) e 

também precisam ter sido contempladas pelo programa de implantação da sala de 

recursos. De acordo com o MEC no ano de 2009 foram selecionadas 11 instituições 

públicas de educação superior, as quais ofertaram 5.000 vagas em cursos de 

especialização na área do AEE e 8.000 vagas em cursos de extensão/aperfeiçoamento 

contemplando professores que atuam no AEE e na sala de aula comum. 
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 Desde o ano de 2007 a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) oferece dois 

cursos na modalidade à distância de aperfeiçoamento para a educação especial. Os dois 

estão sob a coordenação do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em 

Educação Especial (CEPAE) e tem a duração de 160 a 200 horas. Os dois se relacionam 

ao AEE, sendo que um deles trata de todas as deficiências, especificando cada uma, o 

atendimento, as práticas pedagógicas e também abrange as políticas de educação 

especial/inclusiva. O outro é específico do AEE para pessoas surdas, retrata além das 

políticas de inclusão, as especificidades do AEE para alunos surdos, o ensino de libras e 

da língua portuguesa para esta população. Estes cursos são oferecidos a profissionais de 

diferentes locais do País. 

O presente trabalho apresenta dados de uma pesquisa realizada na 3ª Edição do 

Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado para Alunos 

Surdos, no ano de 2011. Este curso está sob a coordenação do Centro de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial (CEPAE) e tem a duração de 

160 a 200 horas. Possui como objetivo geral propiciar a formação continuada de 

professores da rede pública de ensino para o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) para pessoas surdas. Retrata as políticas de inclusão, as especificidades do AEE 

para alunos surdos, o ensino de libras e da língua portuguesa para esta população. É um 

curso de aperfeiçoamento, oferecido aos profissionais de diferentes locais do País. 

A Educação a Distância (EaD) segundo Mourão (2010, p. 45)  proporcionou 

uma mudança de paradigma advinda das novas possibilidades de comunicação por meio 

da internet e fazendo emergir “uma ferramenta para ampliar e favorecer a melhoria das 

condições de ensino e aprendizagem na busca pela informação e complementação de 

novos conhecimentos”. Este tipo de instrumento consegue ampliar e democratizar o 

ensino, alcança um público que não possui acesso a formação presencial, podendo ser 

realizada em horário e tempo de disponibilidade do aluno. 

 O curso possui carga horária que contempla 200 (duzentas) horas/aulas à 

distância e conta com uma equipe média de  17 (dezessete) professores pesquisadores e 

formadores e 50 (cinquenta) tutores e se apresenta como uma tentativa de contribuir 
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com a formação continuada de professores que atendem ou pretendem atender alunos 

surdos, na busca de implementar a Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva. 

 Ao iniciarem no curso os alunos responderam a um questionário que retratam 

sobre o perfil dos estudantes e suas concepções sobre  EaD, inclusão, educação 

inclusiva, as práticas do  AEE na escola e  o AEE para pessoas surdas. Ao final 

responderam algumas questões idênticas ao questionário inicial e outras referentes às 

contribuições do curso para a sua formação profissional. Neste trabalho apresentaremos 

a análise do perfil da turma 3, o que relatam sobre o EaD e uma questão na qual os 

alunos responderam inicialmente e ao final para compararmos os dados. A primeira 

questão diz respeito às suas concepções sobre a Educação inclusiva e a segunda sobre o 

que eles pensam a Educação Especial. 

No questionário inicial obteve-se 821 respostas e no final, 566. Hipotetizamos 

que a diminuição na quantidade de respostas deveu-se ao fato de que nem todos 

concluíram o curso, por desistência, na maioria dos casos, ou por reprovação em menor 

escala. E ainda, pela possibilidade de optarem por não responder, já que não é uma 

atividade obrigatória. 

 Nos tópicos que se seguem iremos apresentar os dados referentes às questões 

analisadas e compreender se houveram mudanças nas concepções destes cursistas com 

relação à Educação Inclusiva e suas percepções sobre a Educação Especial no Brasil 

após a conclusão deste curso de formação continuada
1
. 

 

2. Perfil dos alunos da turma 3 

 

                                                
1 Destacamos as respostas dos sujeitos em itálico e com recuo para melhor visualização. Utilizamos as 

falas com o objetivo de exemplificar as categorias de respostas e a cada parágrafo tem-se uma fala que 

representa um participante da pesquisa. Para melhor compreensão indicaremos as respostas pelo código, 

resposta 1, 2, sucessivamente (R1, R2...) sendo que cada resposta corresponde a fala de um sujeito. Os 

sujeitos não foram identificados pelo questionário e não podemos inferir de quem se trata. Assim, as 

respostas foram analisadas pelo seu contexto. 
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 Ao iniciar o curso os alunos responderam a um questionário no qual as primeiras 

questões buscavam traçar um perfil da clientela. É importante conhecer quem é este 

aluno no que se refere à sua formação inicial e continuada e como ele percebe o curso 

de educação à distância. Com relação à formação acadêmica, o grupo tem a seguinte 

característica: 
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Formação Acadêmica

 

Gráfico 1: Distribuição dos participantes por formação acadêmica 

 

 Um pouco mais da metade dos participantes da pesquisa (55,8%) possuem curso 

de especialização, sendo que a grande maioria na área de educação e 39,8% graduação. 

Uma pequena porcentagem com mestrado (2,3%) e menor ainda, 0,2% o curso de 

doutorado. E 1,8% fizeram somente o nível médio. Com relação à formação continuada 

(dados gerados pela plataforma) a maior parte, 83,07% realizaram pelo menos um curso 

nos últimos 05 anos.  

 Quanto à participação de cursos à distância (Ead), a maioria 71% já haviam 

participado de outros cursos na modalidade à distância. Conforme ressalta Mourão 

(2010) este tipo de ensino busca atender a necessidade de dinamização da informação e 

contribui para a democratização da educação. Coaduna com o aumento das exigências 

pela formação profissional impostas pelo governo em detrimento à defasagem de 

oportunidades e condições de formação docente no Brasil e constitui-se numa 

alternativa pedagógica, ferramenta de ensino e aprendizagem aliada às novas 

tecnologias. 

 Quando questionados o que pensam sobre a educação à distância, as respostas 

foram categorizadas e podem ser visualizadas no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2: O que pensam sobre Ead 

 

 Verificou-se que a maioria dos participantes (67%) acredita que essa modalidade 

de ensino possui a vantagem para as pessoas que não possuem tempo de freqüentarem 

aulas presenciais e também pela possibilidade de organizarem de forma autônoma seus 

horários de estudo. Em seguida, 21%  argumentaram que o ensino à distância é uma via 

de acesso para aqueles que não possuem o ensino presencial por residirem em cidades 

pequenas onde não há  universidades, professores qualificados e cursos disponíveis. E 

em menor quantidade, 12%  responderam que o Ead é um espaço de expansão das novas 

tecnologias e ressaltaram a importância de ser utilizado com as inúmeras probabilidades 

de aprendizagem por essa via. 

 

3. Concepções de Educação Inclusiva 

 

 Com relação à concepção de Educação Inclusiva, os participantes do curso 

responderam a questão: “O que você sabe sobre Educação Inclusiva?” ao iniciar o curso 

e ao concluí-lo. A seguir, serão analisados primeiro os dados obtidos no questionário 

inicial e após o final, buscando também um paralelo entre os dois. 

 As respostas forma avaliadas por categorias e ao delineá-las produziu-se o 

gráfico abaixo: 
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Gráfico 3: Concepção de Educação Inclusiva- questionário inicial  

 

 Constatou-se que na maioria das respostas (41%) os participantes descreveram 

que a Educação Inclusiva corresponde a inserção de pessoas com deficiência no sistema 

de ensino e também abarca os distúrbios e dificuldades de aprendizagem. Aparecem as 

expressões: portadores de deficiência, portadores de necessidades educacionais 

especiais, déficit e pessoas especiais, bem como citações diretas de vários tipos de 

deficiência. Como se pode constatar nos discursos que se seguem: 

 

Educação inclusiva se entende o processo inclusão dos portadores de necessidades 

especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos os seus 

graus (R1). 

A inclusão é dar oportunidade com dignidade a aqueles que têm uma necessidade 

especial (R2).. 

A educação inclusiva é uma inclusão dos alunos com algum déficit que esta sendo 

inserido no ensino dito ‘norma’ (R3). 

É uma forma de socialização tanto social quanto educacional daqueles que de certa 

forma possui uma qualidade diferenciada dos demais ditos ‘normal’(R4). 

Sei que é o processo de inserir portadores de necessidades especiais nas escolas 

regulares, socializando o mundo em que vivemos (R5). 
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A educação inclusiva permite que pessoas com deficiência possam estar inseridos em 

uma escola regular e ter uma educação igual aos demais alunos (R6). 

TDAH, Baixa visão, surdos e cegos (R7). 

É inserir um aluno com necessidades especiais em uma sala regular com o intenção de 

que o mesmo, vença as suas limitações e consiga adaptá-las para a sua efetiva 

aprendizagem (R7). 

Dar a oportunidade a alunos especiais colocando junto a outras pessoas (R8). 

Acredito que seja a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais 

estudando junto com as demais. Recebendo também, um trabalho diferenciado quanto à 

suas potencialidades, porém o mais importante é o convívio com crianças "normais", 

que fará dela alguém com grandes perspectivas (R9). 

Entendo Educação Inclusiva como processo de inclusão dos portadores de 

necessidades especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede de ensino regular, em 

todos os níveis de ensino (R10).  

 

 De acordo com a maioria das respostas (41%) a educação inclusiva seria para 

um grupo de pessoas, aquelas com deficiência ou dificuldades ou distúrbios para 

aprender. Contudo, diversos autores (Mantoan, 2006, Góes & Laplane, 2007; Glat, 

2007; Bueno, 2008; Silva, 2009) discutem que a inclusão envolve todas as pessoas, com 

deficiência ou não, as minorias excluídas da sociedade, sejam os negros, pobres, índios, 

doentes mentais e outros. Desde 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

impõe os direitos iguais à educação, independentemente das características, interesses e 

necessidades individuais. A Declaração de Salamanca (1994) constitui-se importante 

documento, marco na legislação, que salienta a obrigatoriedade de a escola oferecer 

serviços que atenda à diversidade da população. Como se lê: 

 

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças, in dependentemente de 

suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. 

Devem incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que 

trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 

pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros 
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grupos em desvantagem ou marginalizados... (UNESCO, Declaração de 

Salamanca, 1994, p. 17-18). 

 

A Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, resultante da Conferência 

Mundial de Educação para Todos realizada na Tailândia em 1990 descreve objetivos em 

forma de artigos, sendo alguns deles citados abaixo: 

 

Art. 1º- Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem; art 3º- universalizar 

o acesso à educação e promover a equidade; art. 4º- concentrar a atenção na 

aprendizagem; art. 5º- ampliar os meios de e o raio de ação da educação básica, 

considerando a diversidade, a complexidade e o caráter mutável das 

necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos; art. 6º 

propiciar um ambiente adequado à aprendizagem. (UNESCO, 1990, p. 2) 

 

 Nestes documentos há um enfoque para o oferecimento da educação a todos, 

sem discriminação. Dentro desse contexto, existe também uma concepção por parte dos 

participantes da pesquisa de que se deve promover a igualdade. A expressão “escola 

igual para todos” aparece nos documentos oficiais, bem como na mídia por meio das 

propagandas. Carvalho (1998), Kassar (2007) e Silva (2009) salientam para o cuidado 

com relação a este discurso porque apesar de demonstrar democrático pode levar a 

práticas discriminatórias, haja vista que as pessoas não são iguais, possuem diferentes 

“condições biológicas, sociais e culturais” (Kassar, 2007, p. 60). É necessário sim, que 

se ofereça escola de qualidade para todos e uma igualdade de oportunidades, nas quais 

deve haver uma reestruturação da escola para atender a todos, pautada na concepção de 

que a diferença é inerente ao ser humano. 

 Para Mantoan (2006, p. 23) o sistema de ensino brasileiro está aberto para 

poucos, na medida em que suas práticas estão focadas no homogêneo, na ideia de 

igualdade e normalização. E nesse sentido, não garante a todos os alunos condições para 

“prosseguir em seus estudos, segundo a capacidade de cada um, sem discriminações 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

9 

 

 

nem espaços segregados de educação”. Mendes (2006) retrata que a inclusão perpassa 

por questões políticas mais amplas como a disparidade social e reflete que não há como 

se pensar em inclusão num país onde a desigualdade impera. 

 É verdade que a inclusão tem sido acentuadamente mais complicada e difícil 

para as pessoas com deficiência, por considerar a existência aparente de uma diferença 

que a estrutura instituída pela escola não quer romper e as resistências às mudanças 

paralisam a proposta da inclusão. E nesse sentido, a escola não tem conseguido “rever 

suas práticas homogeneizadoras, meritrocráticas, condutistas, subordinadoras e, em 

conseqüência excludentes; o preconceito, o paternalismo em relação aos grupos 

fragilizados, como as pessoas com deficiência” (Mantoan, 2006, p. 24). 

Constatamos em algumas respostas um conceito de que é preciso transformar o 

“anormal” em “normal”, ou possibilitar ensino para o “anormal”. Isto é, a escola busca 

critérios para definir a anormalidade, orientada pela vertente da homogeneidade, como 

se a diferença fosse o “anormal”, diferença construída pela instituição. Conforme 

salienta Ferreira e Ferreira (2007, p. 38) 

 

Na escola aparecem critérios e conceitos que instituem a diferença, ora por 

parâmetros estatísticos como a média ou a moda; ora critérios que tomam as 

peculariedades da forma ou a função de certas estruturas físicas das pessoas e, 

em quase todos os casos, apoiando-se em processos comparativos do aluno que 

difere com um aluno “tipo ideal”; ideal que emerge e se estabelece a partir da 

ideologia dominante, que valida uns e empurra outros para o desvio. 

 

 Aparecem também os termos, portadores de necessidades especiais, portadores 

de deficiência ou necessidades educacionais especiais. O primeiro é condizente com a 

nossa legislação (lei de Diretrizes e Bases de 1996) e o último citado em alguns 

documentos como a resolução n. 02/2001. Estes termos são discutidos por vários 

autores (Ferreira & Ferreira, 2007; Glat, 2007; Kassar, 2007, Bueno, 2008, 2010; Silva, 

2009) porque trazem algumas conotações que merecem ser debatidas no que diz 
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respeito ao conceito das palavras. Com relação aos educandos com necessidades 

educacionais especiais a resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)/ Câmara 

de Educação Básica (CEB) Nº 2, de 11 de setembro de 2001, institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica descreve em linhas gerais que 

estas pessoas são todas aqueles que possuem dificuldades para aprender (com ou sem 

causas orgânicas) ou para se comunicar ou superdotados. Isto é, engloba as dificuldades 

de aprendizagem, como várias vezes citadas nas respostas dos participantes desta 

pesquisa como pessoas que precisam ser incluídas juntamente com “os que possuem 

deficiência”. E então, se pode concluir que foram todos colocados no mesmo grupo, as 

pessoas com deficiência e aqueles com dificuldades de aprendizagem.  

 Souza (2002), Patto (2008), Ferreira e Ferreira (2007) discutem que as 

dificuldades no processo de escolarização muitas vezes se misturam às dificuldades de 

“ensinagem”, não há causa orgânica identificada e em vários casos detectou-se 

dificuldades inerentes ao processo de escolarização, no que diz respeito às metodologias 

e práticas de ensino. E nessa perspectiva, as crianças com dificuldades de aprendizagem 

são rotuladas às que possuem necessidades educacionais especiais.  

 Quanto ao termo portador, é importante evidenciar que ele foi alterado pela 

Resolução nº 1, de 15 de outubro de 2010 do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência- CONADE que no art. 2º atualiza a nomenclatura do 

regimento interno do CONADE, e dispõe no inciso I- “Onde se lê pessoas portadoras de 

deficiência, leia-se pessoas com deficiência”. 

 Para Ferreira e Guimarães (2003, p. 30) o termo portador é inadequado porque  

“necessidades não se portam, como objetos; necessidades são experimentadas e 

manifestam-se”. Como nos lembra Silva (2009, p. 144) a expressão portadores “remota 

a idéia de deficiência enquanto algo que se carrega e que marca o sujeito de forma 

pejorativa, ou ainda que a encara enquanto um fardo, um peso para a sociedade e para a 

pessoa que  aporta, carrega”. 

 Podemos contatar nos dados da pesquisa que há um enfoque nas deficiências, 

uma ênfase nos aspectos biológicos. Como nos lembra Rodrigues (2006) e Ferreira e 
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Ferreira (2007) a formação inicial e continuada tem focalizado numa compreensão 

essencialmente médica, na qual a condição biológica torna-se impedimento e uma 

barreira para a inclusão escolar e social. Para diversos autores (Amaral, 1995; Glat, 

1989; Vigotski, 2007; Miranda, 2005) as necessidades educacionais especiais são 

socialmente construídas, um produto de sua interação com o contexto escolar, cujo 

ambiente proporciona a aprendizagem. Vigotski (2007) declara que as leis gerais do 

desenvolvimento são iguais para todas as crianças, porém é necessário considerar que a 

criança com deficiência requer recursos especiais e caminhos alternativos. Góes (2004, 

p. 99) defende que “não é o déficit em si mesmo que traça o destino da criança. Esse 

“destino” é construído pelo modo como a deficiência é significada, pelas formas de 

cuidado e educação recebidas pela criança, enfim, pelas experiências que lhes são 

propiciadas”. 

 Nas respostas, 26% destacaram que a inclusão significa a inserção, o 

atendimento a todos na escola, como consta: 

 

É um direito de todo e qualquer cidadão de estar na escola, independente de 

quais forem suas condições, e esta deve se adequar para melhor atendê-lo (R1). 

Educação Inclusiva é aquela que possibilita o acesso sem discriminação de 

todos à escola, independente de suas deficiências ou habilidades (R2) .  

É um direito reservado a todos independente de sua condição, o indivíduo não 

precisa mais adequar-se ao meio e sim o meio adequar-se ao indivíduo (R3). 

  

 Dezoito por cento (18%) descreveram a relevância da inclusão e citaram algum 

documento oficial para respaldar a sua resposta, 9% salientaram que para a efetivação 

da inclusão é necessário mudanças no sistema de ensino, 4% enfatizaram que a inclusão 

não está acontecendo na prática porque a escola, seus profissionais não estão reparados 

e 2% disseram que a inclusão significa a integração de pessoas com deficiência na 

escola. 
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Vale destacar a diferença entre os termos integração e inclusão. O termo 

integração data dos anos 1960/1970 e sua noção básica é o princípio de normalização. 

Esse processo de normalização tem como meta oferecer ao aluno o acesso à escola 

regular, ou seja, é fazer parte da realidade escolar, ter acesso à educação.   

  A integração oferece ao aluno a oportunidade “de transitar no sistema escolar, da 

classe regular ao ensino especial” (Mantoan, 2003, p. 22). Entretanto, trata-se de uma 

inserção parcial onde os alunos, depois do acesso a escola, serão atendidos por serviços 

segregados como salas de reforço ou classes especiais.  

Ao contrário da integração, a inclusão busca promover a inserção escolar do 

aluno de forma completa, total e sistemática (Mantoan, 2003). A inclusão tem como 

meta não deixar nenhum aluno excluído do sistema escolar. Para isso, é proposta uma 

adaptação das estruturas da escola, uma nova organização do sistema educacional que 

contemple as necessidades de todos os alunos. Assim, a inclusão propõe que a 

estruturação da escola aconteça em função das necessidades dos alunos. 

 Neste momento é interessante verificar as mudanças nas respostas após a 

realização do curso, para isso destacamos no gráfico abaixo estes dados: 

 

50%

17%

16%

15%

1% 1%

Concepção de Educação Inclusiva-
questionário final

é a inclusão de todos na 
escola- 50%

cita a legislação- 17%

pessoas com deficiência 
ou distúrbios de 
aprendizagem

é preciso reestruturar a 
escola- 15%

significa a integração de 
pessoas com deficiência-
1%

a escola não está 
preparada- 1%

 

Gráfico 4: Concepção de Educação Inclusiva- questionário final 
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 Como se pode notar há um aumento nas respostas referente à concepção de que 

inclusão significa escola para todos de 26% para 50% , bem como na compreensão de 

que é preciso modificar a escola, de 9% para 15%.  Há menor ênfase nas deficiências, 

de 41% para 16%. E a palavra integração aparece muito pouco, 1% nas respostas. 

 Dessa forma, podemos concluir que o curso ampliou o olhar e o conhecimento 

em relação à proposta da educação inclusiva e traz outra perspectiva que difere ao 

modelo médico, com destaque nas deficiências. Foi interessante constatar as respostas 

que fazem uma reflexão na necessidade de a escola se modificar para que a inclusão 

ocorra, nas palavras dos participantes da pesquisa: 

 

A educação inclusiva não significa apenas colocar o aluno em sala de aula e 

sim mudarmos de atitude para atendermos as necessidades dele também, 

através de metodologias e recursos diferenciados para que ele tenha uma 

educação eficiente e de qualidade (R1). 

Não basta colocar a criança com necessidades especiais em sala de aula é 

necessário assegurar condições de acesso ao currículo, eliminando barreiras e 

promovendo acessibilidade, interação e participação coletiva (R2). 

Na educação inclusiva a escola tem que se ajustar aos alunos , e não como era 

antigamente com a integração que o aluno era que se ajustava a escola como se 

isso fosse possível a eles (R3). 

Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas 

vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à diversidade de alunos 

(R4) . 

 

 Ao analisar as respostas constatamos que há uma conscientização de que é 

preciso que muitas alterações sejam efetivadas na educação, como destaca Ferreira e 

Ferreira (2007, p. 43) 
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Concepções mecanicistas, lineares, claramente hierarquizadas de ensino e 

currículo, processos pedagógicos centrados nos docentes, assim como 

concepções psicométricas ou homogeneizantes de alunos, aliadas a concepções 

patologizantes de qualquer dificuldade ou fracasso escolar, não mais contribuem 

com as ações que estão sendo requeridas para a inserção escolar dos alunos com 

deficiência. 

 

Vigotsky (2007) orienta os educadores para uma visão diferenciada de 

desenvolvimento humano e aprendizagem e aponta a importância do ensino interativo 

com destaque no aprendizado com o outro, na hetrogeneidade e na interlocução com os 

aspectos culturais. E neste ínterim, é preciso promover “ações que busquem materializar 

a inclusão escolar e estar atentas às estratégias  que possam ressignificar as pessoas com 

deficiência, não apenas alterando os rótulos com os quais caracterizam as suas 

identidades, mas ressignificando o ‘outro’ no fazer pedagógico” (Ferreira & Ferreira, 

2007, p. 39). 

 

4. Considerações Finais 

 

 Constatamos neste estudo a importância da formação continuada do docente, 

pois verificamos mudança de concepções em  relação a educação inclusiva e a educação 

especial. Houve uma compreensão sobre as políticas públicas da educação inclusiva, o 

conhecimento sobre as terminologias utilizadas na educação especial e a representação 

disto no atendimento das pessoas com deficiência.  

Segundo Ferreira (2006, p. 230) os professores constituem-se no recurso mais 

importante para a inclusão, porque trabalha com a formação, com o desenvolvimento e 

aprendizado e está diretamente em contato com as diferentes possibilidades e limitações 

do ser humano e suas condições para o aprendizado. “Assim, o reconhecimento do valor 

e do poder que residem no corpo docente deve estar no centro de qualquer projeto cujas 

ações estejam voltadas para o desenvolvimento de escolas inclusivas”.  
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 Neste sentido, em nossa pesquisa verificamos a aprendizagem dos discentes em 

suas respostas, o quanto o debate e o estudo fizeram com que suas percepções se 

modificassem e que de forma crítica puderam olhar para as termos construídos na 

educação inclusiva, confrontando o significado de cada um com as práticas realizadas 

no cotidiano da escola. E assim, puderam apropriar-se dos aspectos que envolvem a 

efetivação da inclusão, o conhecimento da população da educação especial e como as 

suas percepções refletem nas suas atitudes e por consequência, no atendimento destas 

pessoas. 
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1. Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo analisar as implicações que o material didático, 

um dos instrumentos de trabalho do professor, apresenta para e na atividade docente. 

Fundamentada na perspectiva da Psicologia Sociohistórica, a discussão aqui apresentada 

está também subsidiada nas interpretações acerca do material utilizado por uma 

professora de uma rede de ensino, com o qual é tecido um diálogo com as atuais 

discussões sobre o tema.  

Cabe ressaltar que os dados aqui expostos foram produzidos no âmbito de um 

projeto acadêmico maior financiado pela CAPES, intitulado “Trabalho docente e 

subjetividade: aspectos indissociáveis da formação do professor. Articulam-se nesse 

projeto as Universidades: UFAL; PUC-SP e Universidade Estácio de Sá-RJ.  

O artigo em pauta está organizado em quatro partes: 1) na primeira, faremos a 

apresentação do campo de pesquisa no qual foi realizado o estudo assim como da 

professora que dele participou; 2) na segunda, apresentaremos os pressupostos teóricos 

e procedimentos metodológicos de produção e de análise dos dados; 3) em seguida, 

faremos a exposição da análise sobre a atuação docente do sujeito participante da 

mailto:karingdietz@yahoo.com.br
mailto:emipenteado@yahoo.com.br
mailto:vini.fontes@uol.com.br
mailto:wedjaleal@gmail.com
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pesquisa e das implicações do uso material didático sobre o poder de agir do professor e 

4) considerações finais. 

 

2. O campo de pesquisa e a professora participante 

O estudo em foco foi realizado em uma escola particular, de cunho religioso, 

com sede no município de São Paulo que oferece aulas desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio.  

Laura (nome fictício), professora participante da pesquisa, tem 40 anos, é 

casada, mãe de dois filhos. Foi indicada para participar do estudo pela equipe gestora da 

escola, juntamente com outra colega de trabalho que lecionava para o terceiro ano do 

Ensino Fundamental e concordou em tomar parte do estudo. No momento da pesquisa, 

Laura trabalhava na escola há três meses, ministrando aulas no terceiro ano do Ensino 

Fundamental, após catorze anos afastada, tendo experiência profissional anterior na 

Educação Infantil, esta realizada logo após o termino do magistério, na mesma 

instituição em que trabalha atualmente. Formou-se, ao longo de sua trajetória, em 

Comunicação.  

 

3. Pressupostos teóricos, procedimentos metodológicos, de produção e de 

análise dos dados 

 

Na perspectiva sociohistórica, compreendemos a realidade como dialética, 

imbricada num movimento histórico cultural essencial para a compreensão da atividade 

do sujeito, suas necessidades e motivações. Nesta perspectiva, o ser humano, como 

aponta Aguiar (2011), para se tornar homem, precisa estar, necessariamente, inserido na 

cultura, imbricado em relações sociais, em um meio social. Bock (1999) esclarece mais 

ainda essa visão, ao mostrar que as condições biológicas são essenciais, mas é o mundo 

social e histórico que caracteriza o homem como ser humano, pois “o indivíduo só pode 

ser realmente compreendido em sua singularidade, quando inserido na totalidade social 

e histórica que o determina e dá sentido à sua singularidade” (1999, p. 34). A autora 

mostra, em suma, que as diversas abordagens que analisam o indivíduo como um ser 
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isolado, abstrato, estático, independente de um contexto relacional e social merecem 

críticas: de fato, explica ela, o homem precisa ser compreendido como um sujeito 

histórico, crítico e transformador da realidade.  

Para entender o sujeito, é preciso entender como ele se constitui, isto é, como ele 

se desenvolveu e quais as experiências o afetaram e afetam, em outras palavras, 

compreender a relação dialética que ele manteve e mantém com o mundo material. De 

acordo com Vygotski (1989), o desenvolvimento do homem dá-se na e por meio das 

relações com o meio social, sempre via mediação da cultura, em um processo constante 

de atribuição de significados à realidade.  

No método de investigação dessa realidade, Vygotski (1989) propõe a adoção de 

três princípios: uma vez que a pretensão é entender o fenômeno considerando seus 

elementos constituintes, todo estudo deve ser focado em seu processo que, por ser 

dinâmico em sua constituição histórica, sofre mudanças. Toda pesquisa não deve ficar 

na mera descrição do fenômeno, visto que não vai além de sua aparência e não 

considera seus elementos constituintes. Contudo a aparência do fenômeno não deve ser 

desconsiderada, pois ela constitui o ponto de partida do pesquisador, que deve tanto 

descrever o fenômeno, como analisá-lo. O comportamento fossilizado deve ser uma 

preocupação de toda investigação visto que são generalizações individuais e atemporais 

nas falas e atividades do individuo, portanto é incumbência do pesquisador buscar a 

essência do fenômeno. 

Assim, quando interpretamos o que a professora diz sobre sua atividade e 

história de vida, não temos apenas a revelação de uma realidade singular. Considerando 

que o sujeito é social e individual, constituído por constantes movimentos, o 

pesquisador, incumbido de compreender como ela se constitui a partir da realidade 

social, busca a gênese social do individual.  

Desta forma, pela interpretação da fala desta professora participante da pesquisa, 

pode-se levantar questões importantes a serem consideradas nos processos de formação 

e atividade docente, com destaque para utilização do material didático. Ao tentarmos 

nos aproximar dos sentidos e significados atribuídos pela professora sobre o papel do 

material didático na atividade docente, temos a oportunidade tanto de nos aproximar de 
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aspectos que dizem respeito ao seu modo particular de se apropriar deste instrumento, 

quanto de nos colocarmos diante de um problema que é comum entre os professores.  

Neste aspecto, vemos a importância de esclarecer as duas categorias citadas 

anteriormente e imbricadas dialeticamente: significado e sentido. Conforme aponta 

Aguiar, Liebesny, Marchesan e Sanchez (2009), os significados são produções sociais, 

históricas, compartilhadas e que, por isso, “permitem a comunicação entre os homens” 

(p. 61). Os significados, compartilhados socialmente, são transformados a partir do 

momento que o sujeito deles se apropria, pois essa apropriação é sempre feita à luz de 

suas experiências, valores e conhecimentos. Segundo as mesmas autoras (2009), os 

sentidos são constituídos por meio da reconfiguração de arranjos objetivos, pela 

vivência do sujeito. Os sentidos constituem a leitura única, particular, idiossincrática de 

cada sujeito. O sentido é algo individual, embora constituído a partir do significado, que 

é social, “o sentido é muito mais amplo que o significado, pois o primeiro constitui a 

articulação dos eventos psicológicos que o sujeito produz perante a realidade (Aguiar, 

2006, p. 14). Sentidos são entendidos como unidades constitutivas da subjetividade; 

neles estão implicadas as experiências de vida, os relacionamentos, afetos e emoções 

que impulsionam o comportamento humano. No campo da educação, o professor 

confere aos significados a sua individualização, para qual contribuem a sua história, a 

sua dinâmica de funcionamento, o seu modo individual de elaboração e de atuação – a 

sua subjetividade.  

De acordo com Rey (2003), “o sentido aparece como registro emocional 

comprometido com os significados e as necessidades que vão se desenvolvendo no 

decorrer da sua história.” (p. 15). Já o significado, que é constituído socialmente, segue 

uma lógica racional, é atribuído pela cultura e compartilhado pelos seus membros, isto 

é, produções históricas e sociais que permitem o estabelecimento da comunicação e o 

compartilhamento de nossas experiências e transformações no mundo.  

Compreende-se, então, como as categorias sentido e significado, articuladas 

entre si e com as demais categorias da psicologia sociohistórica e do materialismo 

dialético, podem contribuir para a visão que se tem de mundo e de homem: os sentidos 

dizem respeito à apropriação dos significados compartilhados articulando-os ao 
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conjunto de vivências do sujeito. Os sentidos constituem a leitura única, particular, 

idiossincrática de cada sujeito, que irá significar, de forma momentânea e fugaz, aquilo 

que cada um faz.  

Pautando-se nesses pressupostos teóricos, que norteiam esta pesquisa, foi 

utilizada, para a produção de dados, entrevistas, observações de aula e também o 

procedimento denominado autoconfrontação, tal como proposto por Clot (2006). Para 

tanto foram realizadas, também, gravações de aulas para posterior edição e montagem 

de episódios para análise compartilhada das cenas filmadas. A autoconfrontação é um 

procedimento que consiste na observação conjunta da atividade realizada pelo sujeito 

pesquisado que são videogravadas e editadas pelo pesquisador. Por meio da 

autoconfrontação são obtidos dados sobre a atividade docente realizada e possibilita ao 

sujeito participante a ampliação de seu potencial de ação na própria realidade. Desta 

maneira, torna-se possível a compreensão da relação entre a atividade prescrita e a 

atividade planejada, permitindo acessar também a dimensão subjetiva da atividade, o 

real da atividade (2006). Na autoconfrontação simples (ACS), a discussão da cena é 

realizada pelo pesquisador e o participante, sendo a autoconfrontação cruzada (ACC) 

caracterizada pela participação de mais um agente, um colega de profissão do 

participante da atividade analisada. A autoconfrontação é definida por Clot (2006) como 

aquela situação em que o trabalhador tem a oportunidade de dialogar com o outro, com 

ele mesmo, se ver na tela, falar sobre as condutas que observa e, com isso, se deparar 

com a possibilidade de criar e inovar. Portanto, a ACC e ACS buscam evidenciar todas 

as possibilidades inclusive as não percebidas pelo sujeito no momento da atividade. 

Para a análise das falas foi utilizado o procedimento de análise denominado 

“núcleos de significação”, tal como proposto por Aguiar e Ozella (2006). Eles 

recomendam que inicialmente se façam leituras “flutuantes” dos dados produzidos e 

transcritos com objetivo de uma imersão cada vez mais profunda nos dados e, desta 

maneira, tentar superar a aparência e penetrar em zonas mais fluidas dos sentidos. A 

partir dessas várias leituras, segundo os autores, são elaborados os pré-indicadores, 

considerados fragmentos de falas com significado. Seguindo as orientações dos autores, 

aglutinamos os pré-indicadores considerando a similaridade, contradição e 
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complementaridade das falas. A partir deste movimento, caminhamos para os 

indicadores.  Esse momento é marcado por uma nova aglutinação, processo que 

culminará na organização dos núcleos de significação. Todo este processo tem como 

objetivo acessar zonas cada vez mais profundas dos sentidos atribuídos pelos 

participantes a determinado fenômeno e captar que por sua vez revelam as 

determinações constitutivas do sujeito em relação ao fenômeno investigado. 

Após a organização criação dos núcleos de significação, inicia-se a análise de 

cada um, por meio de uma discussão intranúcleo, que se apoia no referencial teórico-

metodológico. Destacamos que esse artigo, tomando como base o objetivo da pesquisa, 

será apresentado um dos núcleos de significação elaborados, àquele no qual se 

interpreta a fala da professora no intuito de se aproximar dos sentidos e significados 

atribuídos ao papel do material didático na atividade docente. Discutir sobre o uso do 

material didático permite a reflexão sobre os aspectos subjetivos da atividade docente, 

pois consideramos que este material, para configurar-se como um instrumento eficiente, 

depende de como e quando o professor, mediador do processo de ensino-aprendizagem, 

o utiliza (Lajolo, 1996). 

 

4. Atuação docente do sujeito participante da pesquisa e as implicações do uso 

material didático sobre o poder de agir do professor 

 

A professora participante da pesquisa, Laura, por meio de entrevista sobre sua 

história de vida, relatos da sua experiência profissional e autoconfrontação, simples e 

cruzada, nos fornece informações imprescindível para se conseguir alcançar o objetivo 

da pesquisa. Tais informações serão expostas e analisadas a seguir.   

Laura relata seu grande prazer pelo ensino na Educação Infantil, todavia, 

concorrendo ao sonho de ser professora, havia outro: a família. “[...] eu sempre gostei 

de dar aulas, sempre foi um sonho meu também ser mãe, não é ser mãe, ser mãe é uma 

consequência, mas ter uma família, e quando eles [filhos] nasceram, quando ele [filho] 

nasceu estava em primeiro plano.” 
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Conforme o excerto acima, Laura declara que seu sonho de juventude era 

compor uma família. A despeito de afirmar que sempre gostou de dar aulas, a 

maternidade e a constituição de sua família se sobrepuserem como momentos 

importantes. Após esse período, relata sentir o desejo de retornar a atividade 

profissional, retorno esse que aconteceu três meses antes da coleta dos dados desta 

pesquisa. Sua experiência em sala de aula anteriormente ao seu retorno atividade 

profissional era no Ensino Infantil e ela, em seu retorno, tornou-se responsável por uma 

turma do terceiro ano do Ensino Fundamental.  

Laura, motivada, bem intencionada e aparentemente insegura, apresenta falta de 

experiência com as crianças do terceiro ano, o que tem consequências para a sua 

atividade docente. Algumas das dificuldades que relata no retorno à atividade em sala 

de aula se referem a ausência de familiaridade com a o estabelecimento de rotina e 

ordem.  

 

Eu acho que a minha maior dificuldade é administrar a sala, de perder um pouco 

eles, de ser um pouco atrapalhada, eu acho que é isso, de, de perder um pouco às 

vezes o [controle]. É, o controle, não naquele sentido, sabe? Mas assim de perder 

um pouco, por exemplo, de ter a rotina, como eu não gosto muito de rotina, mas 

com eles tem que ter, porque se não eles se perdem, então é uma coisa que eu tô 

assim testando ainda, mas eles têm que ter, senão eles ficam perdidos, então é 

uma coisa assim que eu tô percebendo, então isso seria uma coisa falha minha 

(Laura).   

 

Por meio desse trecho podemos perceber as dificuldades de Laura em lidar com 

o cotidiano da criança, ainda que apresente o reconhecimento sobre a importância da 

rotina. Surpreende-se, conforme relato abaixo, com as produções dos alunos.  

 

[...] é uma coisa que de repente, pela minha experiência anterior, não me caiu a 

ficha. Porque com os pequenos você vai de pouco em pouco, você vai faz um 

tanto, chega faz um tanto. E eles não, eles têm capacidade pra mais, eles 

conseguem mais (Laura).   
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Sua inexperiência com crianças dessa idade e surpresa com as suas produções 

esclarece-nos sobre seu pouco conhecimento no tocante ao nível de desenvolvimento 

real (NDR) de seus alunos. Tal aspecto pode ser observado na atividade grupal em que 

solicitou aos alunos a confecção de um cartaz sobre um dado tema a partir de uma 

pesquisa individual realizada em casa. Quando questionada acerca de suas expectativas 

e sobre os resultados da atividade por ela desenvolvida com as crianças, responde: 

 

Superou, sinceramente superou. Eu não esperava que eles fossem perceber 

exatamente a proposta, eu fiquei com um pouco de medo, na elaboração do texto 

também... porque é difícil? Você pegar texto de três e transformar em um na 

idade deles não é uma coisa fácil... (Laura). 

 

Laura, catorze anos sem a prática da atividade profissional, retorna a sala de 

aula, aparentemente, sem o manejo e direcionamento necessários para ministrar aulas, 

possuindo inseguranças e dúvidas. Vemos que a prática profissional é uma constante 

geradora de tensões que demandam do professor respostas e ações para lidar com as 

adversidades do cotidiano escolar, razão da necessidade da formação continuada da 

classe profissional. No entanto, na tentativa de sanar as dificuldades dos alunos, Laura 

entende que a responsabilidade da aprendizagem diz respeito única e exclusivamente a 

ela “[...] eu tenho muita responsabilidade com o conteúdo: é uma coisa que em 

preocupa, uma preocupação recorrente minha[...]”, sem apoiar-se em qualquer teoria, 

mas na própria prática e no zelo ([...] eu acho que assim, principalmente quando a 

criança é pequena, [é importante considerar] o lado emocional. Então, de você tomar 

muito cuidado com o que você fala, com o que você faz.). A professora parece 

compreender que o aprendizado dos alunos ocorre em ritmos diferentes, mas, 

considerando as estratégias que poderia lançar mão para mobilizar o processo de ensino-

aprendizagem, essa professora tem ações direcionadas para um ensino individualizado.  

 

Eu tenho duas crianças com muita dificuldade e a gente tenta ficar mais 

próximas a eles e focar mesmo neles, ver se estão acompanhando, se estão lendo 
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e dar um pouco mais de atenção do que você daria para os demais que já 

caminham sozinhos (Laura).  

 

Para Vygotski (2001), as interações também são ponto de interesse, uma vez que 

se a aprendizagem movimenta o desenvolvimento, e é na e pela atividade educativa que 

esse desenvolvimento é promovido. A aquisição de conhecimentos não necessariamente 

se dá única e exclusivamente pela mediação do professor, pois a cada contato que a 

criança tem com o mundo abrem-se novas possibilidades de aprendizado; ao mesmo 

tempo em que se transforma, transforma sua realidade, num movimento dialético. 

Partimos, então, do pressuposto que a professora poderia utilizar estratégias 

diversificadas para incidir nas diferentes zonas de desenvolvimento iminente
1
 desses 

alunos, ressaltando a importância de um aporte teórico para o bom desenvolvimento da 

atividade.  

Após esta breve caracterização da professora, de sua trajetória e as implicações 

deste movimento em sua atuação docente, exporemos, a seguir, a aproximação feita em 

relação aos sentidos e significados atribuídos por Laura ao papel do material didático na 

atividade docente. 

A Lei de Diretrizes e Bases n. 9394/96, em seu artigo 32, parágrafo 5º (acrescido 

pela Lei n. 11.525/2007), faz menção ao material didático:  

 

O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate 

dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz [...] o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material 

didático adequado (Brasil, 1996, p. 27).   

 

                                                             

1 Termo cunhado por Prestes (2010). A autora defende que a versão que mais se aproxima do termo zona 

blijaichego razvitia, utilizado por Vygotski e tradicionalmente traduzido por zona de desenvolvimento 

proximal, é zona de desenvolvimento iminente, evidenciando o seu atributo fundamental: o das 

possibilidades de desenvolvimento. 
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Com base nessa citação, nota-se a responsabilidade que se deve ter ao elaborar, 

selecionar e adotar o material didático em sala de aula, visto o seu importante papel para 

o processo de ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental.    

O material didático adotado pela rede educativa em que Laura atua, não é um 

material que ela tenha escolhido por considerar que atenda às necessidades frente à 

tarefa de organizar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Pelo 

contrário, ele é uma prescrição da rede educativa que não contou com sua participação 

na sua elaboração. Conforme relata a coordenadora pedagógica da instituição, os livros 

didáticos utilizados em sala de aula atenderam suas expectativas, porém não sabe se a 

dos professores também: 

 

São os livros da rede (nome da rede de ensino). É um grupo contratado, um 

grupo maravilhoso. Não é porque você trabalha na rede, mas eu acredito muito 

na proposta da rede. Veio muito de encontro com as expectativas, 

principalmente minhas. Não sei se de todos os professores (Coordenadora 

Pedagógica). 

 

Verceze e Silvino (2008) apontam que é extremamente importante a participação 

dos professores no processo de escolha do material didático, uma vez que devem ter 

ciência das suas características, limitações e aspectos positivos, para que possam pensar 

em melhores estratégias que possibilitem uma boa prática pedagógica.    

A rede de ensino em que Laura trabalha opta por adotar um material didático 

padrão, elaborado por profissionais contratados especificamente para esse fim, não 

cabendo a decisão sobre qual livro adotar ao professor. De acordo com Clot (1996) o 

prescrito deve ser incorporado subjetivamente pelo sujeito a fim de ser realizado. No 

caso da professora Laura, ao não participar do processo de avaliação e escolha do 

material didático que norteará sua atividade, não desenvolve sua autonomia para 

organizar o próprio trabalho e acaba por estabelecer uma relação de submissão ao 

material didático. Ao usar o material no seu dia-a-dia, consideramos que a professora 

poderia demonstrar seu poder de agir no trabalho, exercendo seu papel de mediadora, 
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determinando como e quando o livro didático poderia beneficiar o processo educativo, 

refletindo e sendo crítica quanto ao seu uso. 

A professora Laura, ao discutir sobre sua atividade docente, ratifica a ideia de 

que sua atuação deve se sustentar fundamentalmente no eixo professor-aluno, revelando 

que o material didático é um dos instrumentos que utiliza para chegar aos seus 

objetivos. Apesar de Laura privilegiar o trabalho individualizado para o 

desenvolvimento de atividades em duplas, ela segue a prescrição do material didático e 

consegue perceber um ganho educativo na interação das crianças ao realizarem as 

atividades propostas pelo livro:  

 

O livro propõe principalmente os outros, tirando matemática, matemática 

também tem, mas os outros têm mais, em duplas, atividades em duplas, então a 

gente tem esses momentos de [troca], inclusive matemática também tem, 

inclusive já fizemos alguns, por exemplo, uma criança propõe o problema à 

seguinte e trocam os livros e os colegas têm que responder o que entendeu e o 

que não entendeu e nas outras situações também: português, história, tem vários 

momentos em que há uma troca (Laura). 

 

Quando questionada sobre alternativas ao trabalho em grupos, tal como ela 

desenvolveu na atividade do cartaz, obtivemos a seguinte resposta: “Ah poderia ser 

individual, mas eu acho assim...é muito legal trabalhar com eles assim porque eles têm 

uma certa dificuldade em trabalhar em grupo”. 

Para ela o material didático é o norteador principal de sua prática. As propostas 

contidas nele parecem roteiros fixos a serem seguidos sem que ela encontre  ou busque 

espaços para outras tentativas metodológicas empenhadas no sentido de atender seus 

alunos naquilo que lhes é particular, dado que para isto livro algum pode ser utilizado 

com sucesso. Bunzen (2001), ao discutir o ensino apostilado e os livros didáticos, 

considera que mesmo após uma formação acadêmica a maioria dos profissionais não 

consegue ministrar sua aula sem o material acadêmico.  

Historicamente, Soares (2001), relata que a partir dos anos 50 ocorre uma 

progressiva transformação das condições sociais, culturais e das possibilidades de 
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acesso à escola, o que reformula as funções e objetivos dessa instituição. O alunado 

modifica-se profundamente devido a reivindicação do direito à escola das camadas 

populares e a democratização da escola, afirmando que “[...] nos anos 60, o número de 

alunos do ensino médio quase triplicou e duplicou no ensino primário”(p.3). Devido à 

multiplicação de alunos ocorreu um recrutamento mais amplo e menos seletivo dos 

professores, o que conduz a um rebaixamento salarial e, conseqüente, precárias 

condições de trabalho. Segundo a autora, dentre as estratégias de facilitação da atividade 

docente está em “transferir ao livro didático a tarefa de preparar aulas e exercícios” 

(p.4).  

Segundo Bunzen (2001), a introdução de apostilas como substitutas do livro 

didático deve-se ao desenvolvimento do ensino privado a partir dos anos 80 e ao 

descaso do Estado em relação a essas instituições. As apostilas começaram a surgir com 

as formas de reprodução gráfica e ganharam força com os cursinhos pré-vestibulares 

que tinham sua eficiência testada nos aprovados no exame vestibular, tornando-as 

extremamente populares. A escola transformou-se objetivando o sucesso no vestibular e 

as apostilas passaram a comandar o ensino médio e fundamental. 

O livro e apostila se tornam elementos tão presentes e essenciais quanto os 

professores e, além disso, estabelecem uma relação professor-aluno pautada em uma 

concepção de ensino-aprendizagem na qual há um sujeito que sabe, detém o 

conhecimento e outro que não sabe. “Um plano de aula voltado exclusivamente para o 

livro didático ou a apostila escolar tem como “objetivos” um plano de trabalho 

elaborado pelo autor do livro” (Bunzen, 2001, p. 38). Faz-se necessário, portanto, 

refletir sobre qual a concepção de ensino-aprendizagem presente nas escolas que 

utilizam este material, a qualidade da formação inicial e as possibilidades de superação 

e reflexão crítica na utilização dos diversos materiais produzidos para a escola.  

 

[...] eu vou falar de uma coisa mais geral que eu acho que acaba ajudando muito 

eles [os alunos], então deixar o mais concreto possível o conteúdo que a gente 

trabalha com eles e nesse ponto o livro ajuda muito, a rede, ajuda muito 

porque é uma coisa muito concreta, eu acho que é muito a linguagem deles, 
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praticamente tudo? Então acho que isso auxilia muito o trabalho da gente 

também, trazer o conteúdo para perto, próximo deles, são coisas, é um modo 

legal, gostoso de você trabalhar com eles [...](Laura). 

 

É possível pensarmos o material didático como um dos principais mediadores da 

atividade do processo de ensino aprendizagem, sendo muitas vezes o professor um 

agente secundário na atividade educativa. Tagliani (2011), em sua pesquisa sobre o 

material didático como mediador do trabalho com produção de textos, relata que o 

gênero livro didático se constitui como uma importante ferramenta, mas que também se 

existe uma falta de habilidade do professor em interagir com este material. 

 

[...] há um visível descompasso entre a realidade e os conhecimentos dos quais 

os alunos devem se apropriar. A realidade da maioria dos estudantes brasileiros 

faz despontar necessidades que extrapolam os limites de um ensino taxionômico 

mantido por alguns programas escolares. O objetivo de tornar o aluno 

competente discursivamente passa, acima de tudo, pela capacidade da escola em 

propiciar situações de aprendizagem que possam satisfazer tais necessidades. 

(Tagliani, 2011, p.135) 

 

O material didático como um guia enrijecido que ampara ou inibe a criatividade 

do professor é presente não só no cotidiano desta professora em particular, mas no de 

muitos outros profissionais em muitas outras instituições de ensino. Mesmo seguindo o 

currículo prescrito, o professor, por meio de sua interação, deve construir, no cotidiano 

da sala de aula, novas alternativas curriculares para sua prática docente. Como nos 

lembra Vygotski (1990, p. 40), “o ser totalmente adaptado ao mundo nada desejaria, não 

teria nenhum anseio e, é claro, nada poderia criar. Por isso, na base da criação há 

sempre uma inadaptação a qual surgem necessidades, anseios e desejos”. Ao não 

questionar o prescrito a professora Laura perde a oportunidade de criar novas 

possibilidades no seu fazer diário.  
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A produção, escolha, utilização e avaliação do livro didático envolve uma 

complexidade de agentes, um gigantesco mercado de consumo e, 

principalmente, um objetivo de incalculável valor social: a melhoria da 

qualidade de ensino. [...] O envolvimento do professor na seleção dos recursos 

didáticos em especial do livro, devem estimular a definição de critérios que 

instrumentalizem o processo de escolha e fomentem a discussão sobre os 

caminhos da educação. (Vasconcelos, 2003, p. 100) 

 

No estudo de Pessoa (2009), sobre a percepção de alunos do curso de graduação 

de letras sobre a utilização do livro didático no ensino de inglês, foi constatado que os 

argumentos positivos mais recorrentes em relação ao uso do material didático são que 

ele deve ser um guia e utilizado em níveis iniciantes. Quando a experiência da aula sem 

o livro é percebida como mais positiva do que a experiência com o material didático, os 

argumentos mais comuns são de que o conteúdo é mais relevante para os alunos, as 

aulas são mais interessantes e acontece uma maior aprendizagem. Segundo Laura, o 

material apostilado adotado pela escola e, consequentemente, que ela deve seguir, tem 

vantagens e desvantagens. O material é bom e lhe dá um bom respaldo para o ensino do 

conteúdo. No entanto, 

 

[...] os livros são grandes, então a gente tem que cumprir, então eu sinto que, 

de vez em quando, eu acelero um pouco mais do que eu gostaria, então tem 

horas que eu gostaria de dar uma segurada. [...]. A gente tenta se adaptar dentro 

disso, mas a gente tem o planejamento, então você tem que cumprir o livro Isso às 

vezes, nesse comecinho foi uma coisa que me chamou um pouco a atenção, de em 

alguns momentos ter que dar uma (??), não me despender tanto quanto eu gostaria, 

ter que dar uma aceleradinha, então é isso, mas nada específico, assim (Laura). 

[...] [Ainda sobre os livros], se repete muito o assunto de história e em geografia, 

então a criança acaba respondendo a mesma coisa nos dois livros (Laura).  
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Nota-se que as apostilas são extensas e, por vezes, repetitivas, o que implica 

diretamente na atividade da professora, pois, da forma que utiliza, engessa seu trabalho 

e a coloca em situação de cumprimento de tarefa por ter que usar a apostila de forma 

integral.  Dessa forma, a atividade docente pode ser cerceada na sua criatividade, no seu 

pensar crítico e na sua capacidade de ousar. Destacamos que é importante a professora, 

a partir da concretude do aluno, identificar as necessidades deste e criar situações 

interventivas que colaborem no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

Embora ela diga que tem um tempo para com o aluno que tem dificuldade, em 

contrapartida não tem um tempo para orientar e organizar o ensino na forma que deseja 

e espera. 

 

[...] eu acho que nesse momento talvez o melhor a ter sido feito, como eles 

estavam com uma dificuldade é ter dado uma parada, entendeu, é::::: eles 

estavam com o saco cheio na verdade, eles estavam cansados, então, acho que 

talvez o melhor fosse ter dado uma parada, então vamos guardar um pouquinho, 

vamos fazer uma outra atividade, ou retomar isso em outro dia, ou deixá-los dar 

uma descansada, pra poder retomar depois, inclusive eu mesma, de ter um pouco 

de tempo de pensar em como abordar esse assunto novamente, se de uma 

forma::: eu não sei, ter tempo de parar pra pensar talvez numa abordagem 

diferente, ou até esperar e terminar num determinado momento mais lá pra 

frente, então [...](Laura). 

 

Essa falta de autonomia e poder de decisão em constatar que a atividade do livro 

contém falhas parecem uma possível conseqüência e/ou característica de um trabalho 

docente alienado. Furtado e Svartman (2009), apoiados em Marx (1964, p. 165) 

discutem que no trabalho alienado, o trabalhador exerce seu ofício numa condição 

passiva, sem conhecê-lo, visto que o que produz pertence a outro e cabe a esse 

trabalhador apenas receber comandos e executá-las sem consciência, sem autoridade 

para propor novas formas de atuação mais criativas.  A atividade docente de Laura 

revela essa condição uma vez que, nas suas falas, encontramos um fazer docente 
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carregado da aceitação do imposto e o não questionamento. A professora não parece 

contrariar o prescrito (externo) para imprimir nele – intencionalmente – algo próprio e 

assim, não ultrapassa a instância da constatação de algo que atrapalha o processo de 

ensino aprendizagem. 

 

5.  Considerações finais 

 

O material didático é um dos maiores mediadores que existe no processo de 

ensino e aprendizagem atual, mas deve ser observado com um olhar crítico, 

compreendendo os objetivos de contribuir para a construção do conhecimento e 

autonomia do sujeito. Não acreditamos que o livro ou material didático seja o vilão ou o 

salvador do processo educacional, mas um valioso guia que precisa ser criticamente 

utilizado, amplamente discutido e jamais considerado como a única forma de se atuar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

A professora Laura não realiza o salto qualitativo que poderia libertá-la da 

situação de submissão em relação ao material, ele atua como algo que prescreve e 

comanda as ações da professora em sala de aula. Dessa forma, ainda que constate 

algumas deficiências em relação ao livro, ela não parece estabelecer uma relação crítica 

com o material e o uso que faz do mesmo. A falta de poder de agir demonstrada por 

Laura na relação que estabelece com o livro didático mostra uma postura de educador 

que tem como função o depositar e transferir os saberes balizados pela cultura do 

silêncio. O que mantém o processo de ensino-aprendizagem como algo 

descontextualizado, desinteressante e pouco estimulante para os alunos. 

A partir da autoconfrontação, Laura parece identificar alguns complicadores no 

material didático, contudo essa identificação não a faz reconhecer na sua atividade sua 

responsabilidade e capacidade de criar alternativas de superação que favoreça o seu 

fazer docente. Assim, ela não se sente responsável pelo uso do livro didático, é ele que é 

o norteador daquilo que a professora faz. Podemos dizer que a autoconfrontação 

possibilitou o pesquisador compreender como a professora vê seus alunos. O que nos 
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permitiu compreender como o livro didático é capaz de afetar a atividade docente mas 

não a ponto de gerar contradições que movimente ou modifique a prática da professora. 
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1. Introdução 

 

O presente estudo propõe, tomando como base a teoria histórico-cultural, de Lev 

Semenovich Vygotsky, Alexis N. Leontiev e Daniil B. Elkonin, apresentar o estudo 

inicial realizado na pesquisa de doutorado (em andamento) que investiga se o jogo com 

regras explícitas (memória, cara a cara e damas) pode ser um instrumento para o 

sucesso de alunos com história de fracasso escolar no ensino fundamental. Como 

objetivos específicos, propõe investigar se: o jogo de memória, o jogo cara a cara e o 

jogo de damas influenciam o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

(memória, atenção, percepção e raciocínio) e se o jogo influencia outras áreas do 

comportamento do aluno, como a socialização e a autoestima. A importância desse 

estudo é que a maioria dos trabalhos de pesquisa, que têm por base essa teoria, investiga 

o jogo na pré-escola, e as que analisam o fracasso escolar, focam sua etiologia e não a 

influência do jogo sobre ele. 

 Iniciando a análise do tema, cabe comentar que fracasso e sucesso são termos 

que costumam ser utilizados, com frequência, para denominar uma aprendizagem 

escolar considerada insatisfatória ou satisfatória, respectivamente. A expressão fracasso 

escolar resume um grande número de fenômenos educacionais, como: baixo rendimento 

do aluno, reprovação, repetência, defasagem idade-série, evasão, dificuldades escolares, 

entre outros (Zago, 2010).  

Apesar de todos os esforços das autoridades educacionais para combater esse 

fenômeno, o fracasso escolar continua apresentando alta prevalência na realidade 
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brasileira atual, como mostram os dados a seguir. No primeiro semestre de 2011, foi 

realizada uma avaliação do desempenho escolar de 6 mil alunos do 3º ano do ensino 

fundamental de escolas municipais, estaduais e privadas de todas as capitais do país 

(IBOPE, 2011).  

 Na avaliação da leitura constatou-se que mais de 40% dos alunos concluíram o 3º 

ano do ensino fundamental sem o nível de aprendizado esperado, na avaliação da escrita 

a média nacional ficou em 68,1 pontos e na matemática 50% dos alunos não 

apresentaram o desempenho considerado necessário. Dos dados expostos, infere-se que 

existe um percentual bastante significativo de alunos que não atingiu as competências 

esperadas para o 3º ano na leitura, na escrita e na matemática, nos testes realizados.  

 Zago (2010) considera que o fracasso escolar é um fenômeno multideterminado e 

deve ser olhado pelo ângulo das relações sociais e não somente pelo ângulo do aluno e 

da família. Seguindo essa ideia, encontramos os princípios da psicologia histórico-

cultural que, mais recentemente, têm sido utilizados como importantes subsídios para 

entender o fracasso escolar, focando na história e nas características da cultura da 

sociedade na qual ele ocorre. A ideia central, dessa perspectiva teórica, é de que, na 

interação social e por intermédio do uso de instrumentos materiais e psicológicos 

(signos) — principalmente a linguagem —, ocorre o desenvolvimento (Vygotsky, 1983, 

2009; Luria, 1988).  

 A linguagem é essencial para o processo de transmissão do conhecimento de uma 

geração para outra e possibilita o aparecimento das funções psicológicas superiores. 

Para Vygotsky (1983), a gênese do comportamento humano ocorre por meio do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, na interação social e mediada 

pelo uso de signos.  

Vygotsky (1983) defendia a ideia de que todas as funções psicológicas se 

estruturam no coletivo (interpsíquicas), nas relações com os outros, no social, passando, 

posteriormente, a serem funções psíquicas da personalidade (intrapsíquicas). Esse 

processo de internalização é permeado pelo componente afetivo, ou seja, o 

aparecimento das relações cognitivas necessárias à realização do processo é 

influenciado pelos estados emocionais e pelas necessidades afetivas do sujeito. 
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Atualmente, Smolka (2000) e outros pesquisadores discutem o construto teórico 

internalização e propõem a palavra apropriação para substituí-lo. Justificando que o 

processo de internalização, carrega a idéia de dentro/fora do indivíduo indicando 

distância entre ele e o social. O foco da apropriação, não são as ações mediadas, mas as 

significações da ação humana, os sentidos das práticas que geram múltiplos significados 

e sentidos dependendo das posições e da maneira de participação dos envolvidos nas 

relações gerando subjetividades.  

Investigando percepção, memória, atenção e outras FPS, Vygotsky (1983) 

concluiu que, nas funções superiores, a mediação pelo signo modifica a estrutura dessas 

funções, que elas agem de forma entrelaçada formando um vínculo indissociável e que 

se desenvolvem por meio da aprendizagem. 

Para unir desenvolvimento e aprendizagem, Vygotsky (2009), criou o conceito 

de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) ou imediato. Na ZDP estão os processos 

em desenvolvimento. Eles são como “brotos”, que não estão totalmente desenvolvidos 

e, portanto, necessitam da ajuda de outra pessoa, que os domine, para atingir um nível 

de desenvolvimento pleno no qual as funções mentais atingem maior maturidade, e a 

criança consegue resolver problemas com autonomia. Para que ocorra esse processo faz-

se necessário que ocorra imitação. Se a imitação se faz presente, existe a possibilidade 

de aprendizagem; ela é uma das vias principais do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores do ser humano. Para Vygotsky (1983, 2009), só podemos imitar 

o que está em nossa ZDP. O que, em um determinado momento, está na ZDP, em outro 

momento estará no nível de desenvolvimento atual, ou seja, o que a criança faz em 

colaboração hoje, amanhã poderá fazer sozinha. A ajuda do adulto ou de alguém mais 

adiantado pode ser efetivada por meio de perguntas, exemplos, demonstrações. Para ele 

a aprendizagem efetiva é aquela que se adianta e norteia o desenvolvimento, iniciando 

pelo que não está maduro e desencadeando o amadurecimento das funções psicológicas 

que estão na ZDP.  

Vygotsky (2008) estudando o jogo infantil, afirma que a relação do jogo com o 

desenvolvimento é semelhante àquela entre a aprendizagem e o desenvolvimento, ou 
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seja, a brincadeira é fonte do desenvolvimento cognitivo e emocional e cria zonas de 

desenvolvimento proximal. 

Vygotsky (2002, 2008), em seus estudos, não realizou distinção entre jogo e 

brincadeira, utilizando-os como sinônimos, no sentido de brincadeira ou jogo-de-faz-de-

conta e de regras. No presente trabalho, utilizar-se-ão as duas palavras jogo/brincadeira, 

definindo-as como uma atividade composta de diferentes ações na qual o objetivo está 

no próprio processo de realização (Vygotsky, 2008; Leontiev, 1988; Elkonin, 2009).  

 As idéias de Vygotsky (2008), mais as pesquisas desenvolvidas por Elkonin 

(2009) e Leontiev (1988), na perspectiva histórico-cultural, originaram uma teoria geral 

sobre o jogo, abarcando suas características, seu desenvolvimento e sua importância 

para a evolução intelectual da criança. Para os autores no jogo ocorre à satisfação das 

necessidades afetivas, acontece à criação de uma situação imaginária, nele, por meio da 

imitação, a criança reconstitui, reelabora e recria as relações sociais existentes no 

contexto social.  

Os autores defendem que toda situação imaginária, em qualquer forma de 

brinquedo, contém regras de comportamento, não somente aquelas envolvidas nos jogos 

de regras. Toda forma de brinquedo possui regras, que podem ser implícitas ou 

explícitas, surgindo na própria situação imaginativa.  

No que tange ao desenvolvimento do jogo, Elkonin (2009) expõe que, no primeiro 

ano de vida, não há jogo, mas sim, uma exploração dos objetos que possibilitará 

exercícios para o desenvolvimento posterior das coordenações sensório-motoras. As 

ações, que as crianças executam com os objetos, são planejadas pela sociedade para 

desenvolver habilidades de apalpar, ouvir, examinar. As crianças não possuem 

condições, por si só, de saberem a utilidade dos objetos; elas tomam consciência destes 

através da ação, e este processo de descoberta é orientado, mediado, pelo adulto 

(Elkonin, 2009; Leontiev, 1988). 

Aos poucos, as ações realizadas pela criança vão se tornando independentes do 

adulto, vão se ampliando. Para Leontiev (1988), estas transformações ocorrem em 

decorrência do aumento, por parte da criança, de sua capacidade física para explorar o 

ambiente e operar com os objetos, transformando-os em brinquedos. Leontiev (1988, 
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p.125) explica que “o brinquedo aparece na criança na idade pré-escolar. Surge da 

necessidade de agir em relação ao mundo dos objetos e em relação ao mundo mais 

amplo do adulto. 

Surge o jogo protagonizado, as ações têm que ser o mais semelhante possível às 

ações reais desenvolvidas pelos adultos no mundo social, porque é através destas que a 

criança vai assimilando e apropriando-se da realidade humana.  

Na idade escolar, predominam os jogos competitivos e atléticos, envolvendo 

relações e subordinação do comportamento a certas regras. A criança aprende a seguir 

regras abdicando de seus impulsos imediatos, postergando o prazer e atingindo 

autocontrole. A regra do jogo, quanto mais rígida for, mais exigirá da criança adaptação 

e regulação de sua atividade. O jogo com regras explícitas, também, possui importância 

no desenvolvimento da personalidade da criança, quando possibilita a auto-avaliação e 

as noções de moral (Vygotsky, 2008).  

No que tange à importância da brincadeira para o desenvolvimento, os autores, 

argumentam de que a brincadeira se constitui na atividade principal do desenvolvimento 

infantil, porque nela ocorrem as mudanças mais importantes nos processos psíquicos. 

A conduta da criança no seu dia- a- dia é contrária a sua conduta na brincadeira. 

Na brincadeira a ação da criança transmite o sentido por ela desejado ao objeto, 

enquanto que, na vida real, a ação está submetida ao significado real do objeto. Se o 

mundo da brincadeira fosse predominante na criança, diríamos que ela apresentaria um 

quadro doentio, pois estaria fora da realidade. O mundo da criança não se reduz ao 

mundo da brincadeira. Na brincadeira ocorrem as mudanças mais importantes nos 

processos psíquicos (Leontiev, 1988). 

Vygotsky (2008, p.35) explica que: “[na] brincadeira, a criança está sempre acima 

da média da sua idade de seu comportamento cotidiano; na brincadeira, é como se a 

criança estivesse numa altura equivalente a uma cabeça acima da sua própria altura”.  

Na revisão de pesquisas sobre o jogo, verificou-se que ele é enfocado por 

diferentes áreas e, nelas, por diferentes teóricos. Os trabalhos de levantamento 

bibliográfico de Cordazzo et al. (2007) e Pereira et al. (2009) indicam que: a) a maioria 

das pesquisas realizadas voltava-se às crianças pré-escolares, havendo poucos trabalhos 
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que abordam o brincar no ensino fundamental; b) a maioria relaciona o brincar com o 

desenvolvimento, e poucas o relacionam com a aprendizagem; c) as abordagens teóricas 

mais utilizadas foram a histórico-cultural e a psicogenética. Dentro dessas, destacou-se 

às pesquisas que tinham o enfoque na linha histórico-cultural. 

Grande parte das pesquisas desenvolvidas na perspectiva histórico–cultural foca o 

jogo na educação infantil (Baldan & Arce, 2007; Pinheiro, 2007; Rolim; Guerra & 

Tassigny, 2008; Araújo; Miguéis & Nascimento, 2009; Nascimento & Araújo, 2010; 

Baldan & Hai, 2011). Possivelmente, esta ênfase seja em consequência de dois motivos: 

primeiro, em decorrência dos próprios trabalhos desenvolvidos por Vygotsky (1983), 

Leontiev (1988) e Elkonin (2009) que voltaram seus estudos e pesquisas para essa faixa 

etária; segundo, pelo fato de que a brincadeira faz parte e é um princípio norteador do 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil, 1998). 

No ensino fundamental, junto aos professores, foram encontradas duas pesquisas, 

a de Tessaro e Jordão (2007) e a de Pimentel (2008). As autoras concluem que o jogo é 

importante para o aprendizado, e que existe falta de preparo dos professores para sua 

adequada utilização.  

Na busca de pesquisas sobre o jogo de regras explícitas, na abordagem histórico-

cultural e no ensino fundamental, tendo como amostra alunos com e sem fracasso 

escolar, encontrou-se uma dissertação de mestrado de Fittipaldi (2002, com publicação 

em 2009) e uma tese de doutorado da mesma autora (2007) trabalhando com as ideias 

de Vygotsky (1983) e Elkonin (2009). Os trabalhos adotaram o jogo das boas perguntas 

(JBP), e a mesma metodologia de estudo de casos, constando de pré-teste, intervenção e 

pós-teste.  

O primeiro estudo (2002, 2009) objetivou verificar se crianças do ensino 

fundamental adquirem novos conhecimentos, desenvolvem novas habilidades e fazem 

uso de novas estratégias cognitivas. As conclusões gerais obtidas pela pesquisadora nos 

dois estudos são que o jogo de regras explícitas, com apoio da mediação, promove um 

desenvolvimento que expande as possibilidades de aprendizagem, identifica suas 

dificuldades e as ajudas que são necessárias para criar zonas de desenvolvimento 
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proximal. Melhora a auto-estima e possibilita ao professor e aos alunos uma interação 

mais rica e proveitosa. 

A seguir, apresentar-se-á o estudo inicial que servirá como base para a pesquisa de 

doutorado. Antes, porém, será explicado o método pelo qual foi realizado. 

 

2. Abordagem metodológica 

 

Este estudo esta embasado em pesquisa empírica, estruturada em uma avaliação 

inicial, a intervenção e avaliação final. Foi realizado com um aluno de 11 anos, do sexo 

masculino, que estava cursando o 4° ano do ensino fundamental de escola publica do 

interior do Estado do Rio Grande do Sul e apresentava história de fracasso escolar, ou 

seja, tinha sido reprovado uma vez no 4° ano. Os instrumentos que foram utilizados 

para coletar os dados na avaliação inicial e final do aluno foram o Teste de Desempenho 

Escolar (TDE) (Stein 1994) e os subtestes de informação, compreensão, dígitos, 

semelhanças e o de completar figuras da Escala de Inteligência Wechsler para Crianças 

– WISC – III (Figueiredo, 2002). Para a família e professores foram utilizadas 

entrevistas estruturadas e semi-estruturadas.  

Cabe frisar que a aplicação dos instrumentos tentou identificar não só o que o 

aluno sabia resolver sozinho, mas também o que estava em sua ZDP. Isso foi realizado 

por meio do que Linhares et al. (1998) denomina de “avaliação assistida” com 

colaboração do pesquisador na forma de perguntas, orientações, dicas etc. (Vygotsky, 

2009). As avaliações dos resultados do teste e da escala não seguiram as regras 

padronizadas indicadas nos manuais, consistiram em análise qualitativa e quantitativa 

(acertos e erros). A utilização desses instrumentos, no meu entendimento, não contraria 

os pressupostos da perspectiva histórico-cultural, pois primeiro não segue as regras de 

aplicação e avaliação, não tem a finalidade de diagnóstico e por fim, Vygotsky (2009), 

quando investigou a ZDP utilizou-se de testes. 

A intervenção foi realizada por meio de jogos (memória, cara a cara e damas). 

Os encontros foram semanais, durante o horário escolar com tempo de duração ao redor 
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de 40 minutos. Os encontros foram gravados, e as observações da pesquisadora foram 

anotadas em diário de campo. 

A análise e a interpretação dos dados foram com base, nos pressupostos da 

teoria histórico-cultural e realizadas de maneira qualitativa. As categorias adotadas 

foram memória, atenção, percepção, raciocínio, socialização e autoestima Realizou-se 

uma triangulação entre resultados obtidos em diferentes fontes (testes, entrevista 

estruturada, entrevista semi-estruturada, boletim de desempenho escolar). 

A seguir, serão expostos alguns achados da avaliação inicial, da intervenção e da 

avaliação final e, posteriormente, a discussão e idéias finais.  

 

3. Achados 

 

O estudo teve início no mês de abril de 2011 e término em dezembro do mesmo 

ano, perfazendo um total de 18 encontros com um aluno. Foram realizados, também, 6 

encontros com as professoras (5 desses com a professora da classe e um com a 

professora do apoio) e 2 com a mãe, para o pré e pós-teste. A avaliação inicial e a final 

com o sujeito foi realizada em 5 encontros. A segunda etapa do estudo inicial, a 

intervenção, constitui-se de 13 encontros com o aluno, nos quais foram trabalhados os 

jogos de “memória”, “cara a cara” e “damas”.  

Na avaliação inicial constatou-se que Alcindo (nome fictício) é proveniente de 

uma família de baixa renda, tem perda de visão acentuada — 3 graus e meio e 4 graus e 

meio, respectivamente, nos olhos direito e esquerdo — que só foi constatada em 2011. 

A mãe comenta que o problema já deveria existir a uns dois anos, mas que ela não o 

levava em conta, achando que era preguiça do menino não realizar os temas da escola. 

Atualmente usa óculos. O aluno está repetindo, pela primeira vez, o 4º ano. Apresenta 

boa capacidade de expressão, sua leitura encontra-se no nível da turma e sua escrita é 

legível. A matemática é a área em que Alcindo apresenta mais dificuldade e pior 

desempenho. Em decorrência disso, frequenta a aula de reforço. O menino resolve 

problemas simples com dificuldade, não realiza cálculos mentais, só por escrito, e não 

sabe a tabuada a partir do número 6. Sua média em matemática no primeiro bimestre foi 
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de 61 e no segundo de 48. Nas disciplinas de ciências (91 no 1º e 80 no 2º bimestre), 

estudos sociais (78 no 1º e 80 no 2º bimestre) e português (89 no 1º e 75 no 2º bimestre) 

suas notas são muito boas. 

Apresenta problemas de atenção, se distrai conversando, é muito agitado e tem 

“pensamento rápido” em decorrência apresenta dificuldades para memorizar o 

conteúdo. Seu melhor desempenho é em português, ciências e estudos sociais e, em 

todas as áreas, esse desempenho melhora com ajuda: “Tu [referindo-se a ela] estando 

junto, é um incentivo, vai na classe e vê a dificuldade”. 

Nas relações, por vezes, apresenta dificuldades com a professora, não 

respeitando a figura de autoridade, sendo agitado, muito revoltado e agressivo. Os pais 

já foram chamados, várias vezes, à escola, em função do comportamento e rendimento 

de Alcindo. Segundo a mãe, “ele não leva desaforo para casa”, é brigão, revoltado, não 

tem paciência e “responde atravessado” para colegas e professora. Para corrigir esse 

comportamento, a mãe “dava pau” no menino, mas agora dá castigo: uma semana sem 

brincar.  

No TDE constatou-se que não teve dificuldades na escrita, pois de um total de 

itens (Ti) de 34 teve um total de acertos (Ta) de 30, na leitura de um Ti de 30 teve um 

Ta de 30. A única área com dificuldade foi aritmética, em todas as questões realizadas, 

que Alcindo se utilizou do desenho de pauzinhos, de seus dedos e dos da pesquisadora 

para efetuar os cálculos; o aluno não dominava o mecanismo das operações de divisão, 

multiplicação e subtração, não sabia a tabuada, demonstrava falta de atenção (olhava 

para os lados, conversava sobre outros assuntos), cansaço (dizia “estou cansado”) e 

ausência de persistência (dizia: “não sei, não sei”), durante a realização das questões, 

tendo que ser constantemente estimulado pela pesquisadora. Nessa área de um total de 

35 itens acertou 16. 

Analisando os subtestes aplicados do WISC III, percebeu-se que, em 

compreensão (18 itens acertou17), semelhança (19 itens acertou17), informação (30 

itens acertou 19) e completar figuras (30 itens acertou 19), o menino obteve um bom 

número de acertos. Percebeu-se maior dificuldade no subteste de dígitos (15 itens a 
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certou 5). Cabe salientar que na aplicação de todos os subtestes foi possibilitado apoio 

ao aluno, por parte da pesquisadora. 

Os resultados obtidos no TDE e nos subtestes do WISC III, somados às 

informações obtidas junto à mãe e à professora, confirmam as dificuldades encontradas 

na aprendizagem da criança. Os resultados, testes e questionários indicavam que as 

dificuldades encontram-se nas áreas da matemática, atenção e memória. Na área da 

linguagem, os testes, bem como os dados obtidos junto à mãe e à professora, não 

indicavam que o menino apresentasse dificuldade. Os subtestes verbais do WISC III 

também investigam conhecimento prático. Os acertos obtidos nesses subtestes, junto 

com as informações de vida do menino, sugerem que lhe é exigido a tomada de decisões 

práticas, cotidianamente, baseadas em um conhecimento prévio, o que pode ter gerado o 

bom desempenho nesses subtestes. 

 

4. Descrição e achados da intervenção 

 

Os jogos utilizados na intervenção foram o de memória (3 encontros), cara a 

cara (5 encontros) e damas (5 encontros). Ressalta-se que os jogos utilizados na 

intervenção foram escolhidos de acordo com as funções psicológicas que sua realização 

envolve (memória, atenção, percepção e raciocínio). 

Cada encontro foi dividido em três momentos: Rapport e explicação das regras 

do jogo; jogo com o estudante, sem mediação e com mediação, auxiliando-o, apoiando-

o, corrigindo suas jogadas.  

A forma de jogar do aluno, sem a mediação da pesquisadora, indicou seu nível 

de desenvolvimento real (NDR), ou seja, o que ele sabia fazer de maneira autônoma. 

Essa forma de jogar sugeria que o sujeito:  

— não tinha compreendido as regras do jogo (Ex.: virava sua carta muito 

rapidamente impossibilitando a pesquisadora de vê-la no jogo de memória formulava 

perguntas inadequadamente, não possibilitando a resposta sim ou não, etc. no cara a 

cara); 
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— não desenvolvia nenhuma estratégia de jogo (damas), atuava por ensaio/erro, 

não pensando em suas jogadas (Ex: mexia as peças no tabuleiro de qualquer maneira no 

damas, não organizava as peças em cima da mesa; desvirava qualquer peça, etc. no 

memória); 

— não apresentava reversibilidade do pensamento (Ex.: formulava a pergunta, 

mas não sabia qual figura deveria baixar; fazia descartes inadequados - figura errada, 

etc. no cara a cara);  

— não percebia características comuns das figuras; em decorrência, não as 

agrupava (Ex.: o aluno realizava excessivo número de perguntas para chegar ao 

resultado final no cara a cara; demorava a achar o par, etc. no jogo de memória);  

— não memorizava o lugar das figuras sobre a mesa (Ex.: não havia organização 

das figuras sobre a mesa; demorava a concluir o jogo, etc. no jogo de memória); 

— não prestava atenção no jogo (Ex.: repetia as jogadas que não tinham obtido 

êxito no memória; não acompanhava as jogadas da pesquisadora no damas; esquecia de 

realizar os descartes no cara a cara; as partidas demoravam muito tempo para terminar, 

etc.); 

— não tomava consciência de suas jogadas; em decorrência; não reorganizava 

sua ação. 

Nas partidas em que o jogo foi mediado pela pesquisadora, por meio da palavra, 

e a intervenção direcionou-se à ZDP do aluno, o apoio foi possibilitado de diferentes 

formas: analisando os detalhes das figuras, organizando as peças sobre a mesa, 

corrigindo as perguntas, auxiliando na construção das perguntas e nos descartes das 

figuras, analisando as peças no tabuleiro, interrompendo a jogada do sujeito, quando 

não adequada, analisando-a e mostrando outras estratégias de jogo. 

Na avaliação final, os resultados sugerem que ocorreram mudanças na 

aprendizagem e no comportamento de Alcindo. Na aprendizagem o aluno melhorou o 

rendimento na divisão e na tabuada, mas continuava com dificuldade na matemática e 

ficou em recuperação. No restante das disciplinas ele obteve a aprovação. 

Posteriormente, foram obtidos os resultados referentes à recuperação de matemática 

constatando-se que o aluno tinha sido aprovado (média 72). A mãe e a professora 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
12 

 

comentaram que houve mudanças também no comportamento de Alcindo, ele passou a 

estudar, não ocorreram mais reclamações da escola, quanto à rebeldia em relação à 

professora e aos pares. Alcindo passou a tomar banho, escovar os dentes, botar 

desodorante e se perfumar.  

Os resultados do TDE na aritmética sugerem que houve uma mudança 

significativa na divisão, multiplicação e subtração: o menino acertou todos os 07 itens 

aplicados, cabendo as ressalvas de que: 1) ele continuava servindo-se da ajuda do 

desenho de pauzinhos, dos dedos (dele e da pesquisadora) e; 2) de que lhe foi fornecido 

apoio em 04 itens. O aluno não avançou para itens posteriores, pois disse não saber 

realizá-los, quando lhe foram propostos.  

Quanto aos subtestes do WISC III a avaliação final limitou-se à reaplicação dos 

itens que o menino não havia acertado na avaliação inicial, com exceção do subteste 

dígitos, que, devido aos escores baixos obtidos na avaliação inicial e das dificuldades de 

Alcindo na área da matemática, foi reaplicado em sua totalidade. Não houve avanços no 

número de acertos nos subtestes de informação, semelhanças e compreensão, cabe a 

ressalva que os resultados já tinham sido bons na avaliação inicial. Ocorreram avanços 

significativos, principalmente nos subtestes de dígitos (11 itens aplicados os acertos 

foram de 9) e completar figuras (11 itens aplicados os acertos foram de 4 acertos). Esse 

avanço foi confirmado quando se triangularam os resultados desses subtestes com os 

obtidos no TDE — área de aritmética (divisão e multiplicação) — e com as notas 

escolares, após a recuperação de matemática.  

 Resumindo os achados obtidos no estudo inicial, verificou-se que ocorreram 

modificações na aprendizagem e no desenvolvimento de Alcindo, e que estas podem 

estar relacionadas à intervenção realizada por meio do jogo de regras. As modificações 

foram identificadas quando se triangulou os dados obtidos nas entrevistas estruturadas e 

semi-estruturadas junto à mãe e às professoras, com os resultados dos testes e as notas 

escolares. Essas mudanças foram: 

— na aprendizagem escolar, principalmente na disciplina em que o aluno tinha mais 

dificuldade (matemática), melhorou seu desempenho, obtendo aprovação no final do 

ano; 
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— no comportamento, ocorreram modificações na socialização (melhorou 

relacionamento com pares e professora) e na autoestima (começou a cuidar de sua 

aparência). 

 

5. Discussão e ideias finais 

 

Nesse tópico serão analisados os aspectos que se julgam mais importantes no 

estudo. Os resultados permitem levantar a hipótese de que Alcindo melhorou, 

possivelmente, após a intervenção com os jogos, nas áreas que apresentava maiores 

dificuldades. Essas áreas foram trabalhadas nos jogos de memória – que envolve 

exercício das funções psicológicas superiores atenção, percepção, memória e raciocínio; 

no jogo cara a cara, que objetiva trabalhar o raciocínio e a reversibilidade do 

pensamento ou, como Elkonin (2009) denomina, a descentração do pensamento e, no 

jogo de damas, que envolve a atenção e o raciocínio lógico. Para Vygotsky (1983), as 

funções superiores não são isoladas no psiquismo, elas formam um todo que se produz à 

base de conexões e relações interfuncionais. Somente para fins didáticos e de pesquisa 

as separamos. Na intervenção, percebeu-se que, quando se joga memória, cara a cara ou 

damas, estão sendo trabalhadas todas as funções unificadas. 

Analisando alguns resultados obtidos da intervenção, pode-se levantar a hipótese 

de que a mediação realizada pela pesquisadora, atuando na ZDP do aluno com história 

de fracasso escolar, desenvolveu as FPS (memória, atenção, percepção, raciocínio e 

consciência). O pressuposto teórico de Vygotsky (1983, 2009) de que esta 

aprendizagem efetiva é aquela que adianta e norteia o desenvolvimento e só é fecunda 

se ocorrer na ZDP (iniciando pelo que não está maduro e desencadeando o 

amadurecimento das FPS), parece ter sido confirmado. Trabalhar na ZDP implica 

colaborar e apoiar a criança na resolução de problemas. 

Vygotsky (1983), conforme já referido, quando investigou a gênese das FPS, 

concluiu que as crianças em idade escolar cometiam menor número de erros no 

cumprimento de uma tarefa, se esse processo fosse mediado pelo adulto, por meio de 
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signos e ou estímulos externos. Essa ideia também foi confirmada na intervenção por 

meio do jogo de regras explícitas e será demonstrada a seguir. 

Constatou-se que ocorreram mudanças na maneira de jogar do sujeito, pois suas 

jogadas cresceram em qualidade: encontrava pares com mais facilidade; percebia os 

detalhes das figuras; memorizava os lugares onde estavam os pares. Suas perguntas 

foram mais bem formuladas, possibilitando maior número de descartes. Os descartes 

foram adequados; em decorrência, o número de perguntas para identificação da figura 

diminuiu. Imitava estratégias utilizadas pela pesquisadora no jogar (organização das 

figuras sobre a mesa, repetição das perguntas feitas pela pesquisadora, movia peças no 

tabuleiro de maneira idêntica à pesquisadora, etc.) e criava outras, falando em voz alta 

como faria, indicando que houve, por parte do sujeito, tomada de consciência de suas 

jogadas. Essas mudanças possivelmente indicam que ocorreu, no mínimo, o 

desenvolvimento da atenção, da percepção e da memória conscientes, bem como do 

raciocínio. 

Para Vygotsky (1983), é necessário lembrar, a imitação é uma das vias 

principais de aprendizagem e de desenvolvimento das FPS. Se ela ocorre, significa que 

existe certo entendimento, compreensão da situação pelo sujeito e a tomada de 

consciência da ação do outro. A tomada de consciência possibilita o entendimento do 

mundo social (Toassa, 2006); por meio dela, o homem analisa, planeja e decide a 

melhor ação a realizar no momento (Ratner, 1995). 

Analisando o jogo de regras, poderíamos afirmar que ele possibilita interações 

sociais que se vão modificando conforme a criança vai aprendendo e se desenvolvendo. 

Vygotsky (1983), como se viu, defende a ideia de que o desenvolvimento é uma 

construção, vai do social para o individual, do interpessoal para o intrapessoal, mas que 

nem toda interação gerará uma evolução, senão somente aquelas que, partindo do ponto 

em que a criança se encontra, sejam capazes de levá-la mais além. 

O jogo, durante a intervenção, ocorreu em um ambiente dinâmico, que exigiu 

apoio, por parte da pesquisadora, com base nas inadequações das jogadas realizadas 

pela criança. A intervenção, por meio do jogo, permitiu à pesquisadora observar quais 

habilidades, conhecimentos atingiram o nível de desenvolvimento real e que outras 
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ZDPs estavam sendo desenvolvidas. Como, para Vygotsky (2009), o que está em 

determinado momento na ZDP, em outro momento estará em nível de desenvolvimento 

real, é importante que o apoio seja dado em determinadas jogadas e seja retirado em 

outras para acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. 

Os resultados da intervenção vieram ao encontro dos trabalhos desenvolvidos 

por Fittipaldi (2007, 2009) e por Pimentel (2004, 2008) cujas conclusões sugerem que o 

jogo mediado, instiga a criança a ir além, experimentar diferentes habilidades, efetuar 

diferentes raciocínios, propiciando o desenvolvimento das FPS e a criação de ZDPs. 

Pimentel (2004, 2008) ressalta que o jogo de regras apresenta o mesmo potencial de 

promover modificações no psiquismo do que o jogo protagonizado, típico da pré-escola.  

Na intervenção constatou-se que os jogos utilizados, por meio da mediação, 

criaram zonas de desenvolvimento proximal gerando desenvolvimento cognitivo e 

emocional. Os jogos foram mediadores eficientes entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento do sujeito, que tinha história de fracasso escolar. Infere-se que o 

aluno, ao aprender a jogar desenvolveu as FPS, possivelmente com a mediação da 

professora ou de um aluno mais desenvolvido, conseguiu aprender os conceitos 

científicos da disciplina de matemática. 

Cabe a ressalva que os resultados obtidos na intervenção por meio de jogos 

podem ter sido influenciados por outras variáveis, como o bom vínculo estabelecido 

entre a pesquisadora e o sujeito, a motivação de ambos, o fato de o aluno ter começado 

a usar óculos no início da intervenção, e outros fatores não identificados. Entretanto, os 

resultados nos remetem a crer que as modificações constatadas no sujeito tenham sido 

promovidas, também, por ela.  

 Por fim, cabe ressaltar que este é um estudo inicial, seus resultados não devem 

ser generalizados e nem vistos como definitivos, mas devem servir como base para a 

investigação principal a ser realizada com outros alunos que possuam história de 

fracasso escolar. 
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1. Problema 

 

A questão central que nos mobiliza neste trabalho diz respeito aos sentidos e 

significados constituídos pelo professor acerca da iniciação à carreira docente bem 

como acerca das estratégias utilizadas por ele para superar os desafios encontrados em 

sala de aula e, assim, poder se desenvolver profissionalmente. 

Para começar essa discussão, consideramos oportuno resgatar uma questão, que 

é o motivo pelo qual um aluno do ensino médio, quando tem a oportunidade de dar 

continuidade ao processo de escolarização, opta por um curso de licenciatura, cuja 

finalidade é a formação para a docência na educação básica. O estudo dessa questão 

torna-se ainda mais relevante, e igualmente preocupante, quando consideramos o 

resultado de pesquisas como a de Tartuce, Nunes e Almeida (2010), que trata da 

atratividade de jovens concluintes do ensino médio pela carreira docente. Segundo as 

referidas autoras, 

O estudo revela que os estudantes, na sua maioria, não têm intenção de ser 

professor. Ao se formular a questão “Algum de vocês pensa ou pensou 
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recentemente em ser professor?”, o “não” foi a resposta automática de muitos, 

com expressões de rejeição seguidas de desconforto (silêncio, risadas). Passados 

alguns segundos, vieram as respostas sistematizadas, mais “politicamente 

corretas”, ainda assim, sempre acompanhadas de uma negativa. A rejeição à 

profissão é ainda mais gritante quando se referem ao pedagogo. (2010, p. 454) 

 

Como aponta o próprio estudo acima mencionado, diversos elementos sociais e 

históricos, como remuneração, prestígio social e condições de trabalho, convergem para 

a formação desse tipo de ideia que tende a distanciar os jovens do desejo de realizarem 

uma formação universitária voltada para a carreira docente. 

Sabemos que, para a grande maioria dos jovens, a escolha por uma carreira 

profissional não é um processo simples. Ele é constituído, dentre outras mediações 

sociais e históricas, de elementos que dizem respeito desde a liberdade do indivíduo e 

até mesmo aos aspectos volitivos que o configuram. Por isso, como bem afirma Aguiar 

(2006, p. 14), “se quisermos apreender o processo de escolha, temos que focar as 

mediações sociais e históricas constitutivas de tal processo e observar como o sujeito 

configura tais determinações”. Assim sendo, continua Aguiar (idem), a “discussão sobre 

escolha só pode ser enfrentada se situada na trama de um debate que considere o 

histórico, o social, o ideológico e o subjetivo como elementos, ao mesmo tempo, 

diferenciados e inseparáveis”. 

No caso específico da escolha pela docência, essa é também atravessada por um 

conjunto de elementos complexos que se articulam tensionando a totalidade da forma de 

pensar, sentir e agir do sujeito. Sabendo da forma pela qual tem sido significada a 

profissão docente no Brasil, isto é, uma carreira pouco atrativa, ou quase sem 

atratividade, somos instigados a pensar sobre possíveis dramas pelos quais passam os 

jovens que, atravessados por alguns sentimentos, optam pela docência como carreira 

profissional. De que forma a opção pela docência é mediada pela liberdade que tem o 

sujeito ante as suas possibilidades de escolha na nossa sociedade? Não querendo 

adentrar o conceito de liberdade que constitui o nosso modo de pensar, que, 

fundamentado em Heller (1991; 2004), envolve desde questões ético-políticas, 
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consciência e necessidade, cabe-nos perguntar, ainda, se a decisão de optar pela carreira 

docente seria mais difícil que escolher outras profissões. 

Em estudo recente acerca da “influência do desempenho educacional na escolha 

da profissão”, Gramani e Scrich (2012) apontam que são os alunos com os menores 

rendimentos escolares em matemática que, no vestibular, escolhem os cursos voltados a 

área de formação de professores, como Física e Matemática. Vejamos o que as autoras 

do estudo ressaltam: “como resultados principais pode-se destacar que os cursos de 

engenharia têm maior procura e maior número de ingressos em estados com melhor 

eficiência educacional em Matemática, já os cursos de Matemática e Física (que 

incluem cursos para formação de professores) têm maior procura em estados com menor 

eficiência educacional nessa mesma disciplina” (2012, p. 881).  

 Além de toda a complexidade que envolve a escolha a priori de uma carreira 

profissional, é também importante considerar a história de vida do sujeito na atividade 

da qual participa. No caso do professor, estamos falando sobre como vai se constituindo 

profissionalmente a partir do exercício da função docente, da sua história de vida 

escolar, como afeta e é afetado pela atividade da qual participa e dela se apropria por 

meio do compartilhamento social de significados e produção de novos sentidos. 

Considerando a noção de historicidade que nos fundamenta, entendemos que o 

modo de agir, pensar e sentir do professor nunca se reduz ao imediato, ou seja, a 

determinações ocasionais do momento em que o fato ocorre. Trata-se de um momento 

muito mais rico, mediado não apenas pela experiência vivida, mas também pela 

transmissão/apropriação do conteúdo histórica e socialmente produzido pelo homem. 

Assim sendo, o problema central que nos mobiliza neste trabalho diz respeito, portanto, 

ao processo de constituição do professor na atividade docente, isto é, ao modo pelo qual 

o seu processo de constituição profissional é mediado pelo movimento da sua história 

de vida escolar. 

 

2. Fundamentação Teórica 
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Ao elegermos o processo de constituição do professor como problema de 

pesquisa, precisamos nos fundamentar teoricamente para podermos interpretá-lo e, 

assim, compreender seus fenômenos para além da aparência. Assim sendo, um dos 

primeiros elementos a considerarmos nesse processo é a totalidade constitutiva do 

fenômeno. Com isso, queremos enfatizar que o processo de constituição do professor 

não é um fenômeno em-si, que ocorre de forma isolada, seja de forma subjetivista ou 

objetivista, mas articulado, de modo em que o todo (o processo de constituição do 

professor) e as partes (os elementos constitutivos da atividade docente) se articulam 

dialeticamente. 

Nessa perspectiva, ao falarmos do professor, estamos nos referindo a um sujeito 

que é dialética e historicamente mediado por diversos elementos objetivos e subjetivos, 

inclusive aqueles que dizem respeito às suas ações didáticas. Referimo-nos, portanto, a 

um sujeito que afeta e, ao mesmo tempo, é afetado pela atividade da qual participa em 

sala de aula. 

Ao se apropriar dos significados das ações compartilhadas, o professor objetiva-

se neles, ou seja, torna-se professor a partir da apropriação dos significados dos diversos 

elementos constitutivos das ações didáticas das quais participa. Mas não se trata de um 

processo direto e imediato de objetivação. O processo de apropriação de um significado 

de uma prática cultural, ou melhor, de uma ação didática, não ocorre de forma reflexa, 

mas mediada pela história da relação afetiva e simbólica do professor com esse objeto, 

isto é, pela forma como, singularmente, ele significa a tal ação.  

Para fazer uma incursão sobre essa problemática, partimos do pressuposto 

teórico-metodológico de que todo o processo de constituição do humano é mediado pela 

história. É, pois, na relação com o mundo, produzindo e se apropriando da cultura, que 

o homem vai, dialeticamente, constituindo a materialidade das características que o 

humanizam, como é o caso do pensamento, da consciência, da memória, dos sentidos e 

significados, da abstração e generalização, da ações e dos afetos. 

O homem é, portanto, produto e processo da história humana essa que se faz na 

atividade social e que compreende a linguagem como uma de ferramentas fundamentais 
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ao seu processo de desenvolvimento/constituição como humano. Por fazer parte de um 

conjunto de relações complexas, cuja existência é determinada por elementos de 

contradição, o homem carrega as marcas históricas de uma dada conjuntura. 

Por isso, como frisa Lukács (1979, p. 79), “a historicidade implica não o simples 

movimento, mas também e sempre uma determinada direção na mudança, uma direção 

que se expressa em transformações qualitativas de determinados complexos”. 

Nesse processo de constituição tanto do homem como da sociedade, a linguagem 

tem suma importância. Sem ela, a história, e daí o próprio processo de humanização do 

homem, não se materializaria. A história carrega as marcas das relações estabelecidas 

entre os homens por meio da linguagem. De igual modo, também se faz importante 

frisar que é a partir das necessidades gestadas nas relações sociais, isto é, na atividade 

entre os homens, que a linguagem vai se constituindo como motivo não apenas para 

comunicação e representação simbólica do mundo, mas também como elemento de 

mediação de desenvolvimento afetivo e cognitivo. Como bem ressalta González Rey 

(2003, p. 236), “a linguagem e o pensamento se expressam a partir do estado emocional 

de quem fala e pensa”. 

Levando em conta a noção de historicidade que nos fundamenta, entendemos 

que o modo de agir, pensar e sentir do professor nunca se reduz ao imediato, ou seja, a 

determinações ocasionais do momento em que o fato ocorre. É nessa perspectiva de 

estudo, portanto, que este artigo tem o objetivo de desvelar e discutir os sentidos e 

significados constituídos por uma professora do ensino fundamental acerca de sua 

iniciação na carreira docente, bem como acerca de alguns procedimentos utilizados para 

se desenvolver profissionalmente. 

No intuito de explicar a categoria sentido, valemo-nos de Aguiar e Ozella (2006, 

p. 226), para quem trata-se de uma categoria que se constitui na relação contraditória 

com os significados, que são produções históricas e sociais, que “permitem a 

comunicação, a socialização de nossas experiências”. Nessa perspectiva, são os 

significados que, na realização do pensamento discursivo, possibilitam a comunicação 

mais universal, pois esta se materializa por meio da generalização da palavra. 
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Como diz Vigotski (2001, p. 398), a “palavra desprovida de significado não é 

palavra, é um som vazio”. Mas o significado não é apenas um aspecto (externo) da 

linguagem. Ele é também um aspecto (interno) do pensamento. Por isso, segundo 

Vigotski (2001, p. 398), “generalização e significação da palavra são sinônimos”. 

E por estarem dirigidos tanto ao pensamento como à linguagem, Aguiar e Ozella 

(2006, p. 226) afirmam que os significados “contêm mais do que aparentam e que, [por 

isso,] por meio de um trabalho de análise e interpretação, pode-se caminhar para as 

zonas mais instáveis, fluidas e profundas, ou seja, para as zonas de sentido”. Estas são o 

“espaço” onde o pensamento e a fala interior se materializam. 

Comparados aos significados, diríamos que, enquanto estes são mais universais, 

os sentidos são mais singulares e variam conforme as particularidades histórico-sociais 

vão mediando o processo de significação do sujeito, ou melhor, como cada pessoa é 

afetada por tais particularidades. Os sentidos são, assim, para cada pessoa, não apenas 

produtos, mas processos de significação que vão se constituindo a partir da apropriação 

de significados reais que as afetam, que as mobilizam definindo a sua singularidade. Por 

isso, eles são mais flexíveis que os significados e estão muito mais próximos dos 

indivíduos. 

 

3. Objetivo e Metodologia 

 

Definido que o problema central que nos mobiliza neste trabalho é diz respeito 

aos sentidos e significados constituídos pelo professor acerca da iniciação à carreira 

docente bem como acerca das estratégias utilizadas por ele para superar os desafios 

encontrados em sala de aula e, assim, poder se desenvolver profissionalmente, convém 

explicitar que o objetivo que nos motiva/constitui neste artigo consiste em desvelar e 

discutir os sentidos e significados constituídos por uma professora do ensino 

fundamental acerca de sua iniciação na carreira docente, bem como acerca de alguns 

procedimentos utilizados para se desenvolver profissionalmente. 
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Metodologicamente, este trabalho é resultado de uma pesquisa de campo cujos 

dados empíricos foram produzidos/obtidos inicialmente por meio de análise documental 

e, em seguida, aprofundados por meio de entrevista semi-estruturada com o sujeito, a 

quem atribuímos a alcunha de Vera. 

Acerca da técnica de pesquisa documental, sua principal característica, segundo 

Marconi e Lakatos (2009, p. 176), “é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. 

Tomando o memorial de formação do sujeito como documento de pesquisa, o 

nosso intuito foi o de produzir/obter dados acerca da sua história de vida escolar, de 

modo que nos auxiliassem a desvelar e discutir os sentidos e significados constituídos 

por ele acerca de sua iniciação na carreira docente, bem como acerca de alguns 

procedimentos utilizados para se desenvolver profissionalmente, além de nos subsidiar 

na elaboração de algumas questões norteadoras das entrevistas. 

Com relação às entrevistas, estas foram realizadas em três sessões, sendo todas 

do tipo semi-estruturada, ou seja, entrevistas que, segundo Lüdke e André (2003, p. 34), 

são realizadas “a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 

permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações”. Seguindo, então, o 

preceito apontado pelas autoras, a primeira entrevista foi realizada a partir de um 

esquema básico, porém flexível, de questões retiradas do memorial de formação da 

professora. As questões norteadoras da segunda entrevista foram elaboradas a partir da 

primeira entrevista. E a terceira teve questões da segunda como sua principal base. 

Com relação ao procedimento de análise e interpretação dos dados, tomamos 

como referência a proposta de núcleos de significação de Aguiar e Ozella (2006). Para 

isso, passamos por três etapas. A primeira consistiu no levantamento de pré-indicadores 

(trechos/enunciados/temas) que ajudam a revelar peculiaridades do processo de 

significação do sujeito em relação ao fenômeno em estudo. A busca de indicadores, 

processo esse que se configura pela aglutinação de pré-indicadores, consistiu na 

segunda etapa da análise. Na terceira e última etapa, procuramos, segundo os critérios 

de “similaridade”, “complementaridade” e “contraposição” (Aguiar & Ozella, 2006), 
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articular os diversos indicadores, processo esse que resultou na sistematização de alguns 

núcleos de significação. 

Mais adiante, vamos apresentar e discutir apenas um desses núcleos, 

particularmente aquele que nos permite problematizar as questões que atravessam o 

objetivo principal deste artigo. Antes disso, vamos tecer algumas considerações sobre o 

sujeito, sobretudo no que diz respeito à sua passagem pela escola como estudante. 

 

4. Resultados 

 

Neste item, o nosso objetivo é proceder em relação a análise e interpretação dos 

dados empíricos da pesquisa de campo. Para tanto, ele encontra-se dividida em duas 

partes: na primeira, apresentamos o sujeito que participou da pesquisa; na segunda, 

dedicamo-nos a análise e interpretação de um dos núcleos de significação da pesquisa. 

 

4.1 O Sujeito Participante da Pesquisa 

 

Sempre procuramos resgatar a história do sujeito em nossas pesquisas porque 

esse procedimento tende a facilitar o processo de inferência e abstração das formas 

pelas quais o sujeito significa a realidade na qual atua. No caso deste artigo, fizemos um 

recorte na história de vida do sujeito, prendendo-nos de forma sucinta mais num 

aspecto, que foi a sua passagem pela escola na condição de estudante. Essa opção de 

recorte teve como parâmetro o fato de o sujeito restaurar sempre, durante as entrevistas, 

suas memórias da escola, sobretudo da escola “primária”, período pelo qual passou 

tendo que enfrentar diversos desafios. 

Com relação à formação escolar, faz-se importante dizer que, ante às condições 

sociais e econômicas vividas, Vera só começou a estudar quando tinha oito anos de 

idade. Mas não eram apenas as condições sociais e econômicas que se constituíam como 

dificuldades. Por não ter vivenciado uma prática cultural de leitura e escrita dentro de 

casa antes, haja vista os pais não serem escolarizados, Vera relata que as dificuldades 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
9 

 

para se alfabetizar foram enormes. Mas, diante da imensa vontade de estudar, vontade 

essa que foi se constituindo na relação com outras crianças da sua faixa etária que 

estudavam e falavam da escola, muitos dos empecilhos vividos no seu primeiro ano de 

escolarização foram vencidos, de modo que, até o fim do ano letivo, conseguiu aprender 

a ler e escrever, fato esse que lhe garantiu aprovação para a série seguinte. 

Tendo passado por algumas dificuldades, Vera viveu o processo de 

escolarização como um desafio, buscando sempre superar obstáculos. Com isso, chegou 

à universidade e concluiu o curso de pedagogia. Mas, antes de chegar a universidade, 

foi aprovada num concurso público para o cargo de professora do ensino fundamental. 

No 2º Grau, ela havia feito habilitação em magistério. 

O que fala acerca de sua atuação profissional? Para ela, um dos elementos 

determinantes da sua escolha é o fato de sempre ter se identificado com essa profissão. 

Por isso, diz que não teve dúvidas na escolha do curso de 2º Grau. 

Embora fale de dificuldades, de acertos, de apoios negados e recebidos dentro da 

escola, o desafio é um sentimento nuclear do seu processo de constituição. Para 

compreendermos um pouco mais sobre estas questões, passemos, então, para a análise e 

interpretação dos dados obtidos durante a pesquisa de campo. 

 

4.2 Análise e Interpretação dos Dados 

 

Estamos nos dedicando, neste parte do item 4, a analisar e interpretar um dos 

núcleos de significação inferido e sistematizado a partir da pesquisa realizada. Por 

questão de espaço, não podemos apresentar, neste artigo, os pré-indicadores levantados; 

apenas os indicadores e o núcleo de significação estão abaixo explicitados. 

No intuito de explicitar os elementos determinantes do núcleo de significação 

que será aqui apresentado, teceremos algumas considerações acerca do conteúdo de 

cada um dos  indicadores constitutivos do núcleo de significação. 

Indicadores: 1) experiência docente numa escola particular; 2) experiência 

docente numa escola pública; 3) desenvolvimento da prática docente. O primeiro 
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indicador é constituído da aglutinação de conteúdos relacionados à primeira experiência 

do sujeito como professora, fato esse ocorrido numa escola particular. Trata, portanto, 

dos sentidos e significados constituídos por ela acerca dessa vivência. O segundo 

indicador, também formado por conteúdos que dizem respeito à carreira docente, trata 

do início da sua vivência na escola pública. Já o terceiro e último indicador aglutina 

conteúdos relacionados ao seu desenvolvimento profissional, particularmente que dizem 

respeito aos sentidos e significados constituídos acerca de como foi constituindo, na 

atividade docente, o seu modo de ser, pensar, sentir e agir como professora. 

Foram, portanto, os conteúdos temáticos destes indicadores que nos levaram a 

inferir/abstrair/sistematizar o núcleo de significação: A função da experiência didática 

no movimento de constituição da docência. 

Neste núcleo de significação estão articulados indicadores cujos conteúdos 

temáticos nos ajudam a apreender os sentidos e significados constituídos por Vera 

acerca de fatos peculiares vividos por ela no início da carreira docente, de modo que a 

afetaram e/ou têm afetado o seu processo de constituição como professora. 

Um indicador constitutivo deste núcleo diz respeito à sua experiência docente 

numa escola particular. Embora esta experiência tenha ocorrido logo após ter concluído 

o 2º Grau (habilitação em Magistério), ela diz que não se sentia preparada para o que 

estava fazendo. Por isso, passava por muitas dificuldades em sala de aula: “Logo 

quando eu terminei o Curso, o Magistério, eu fui logo trabalhar numa escola privada! 

Eu via que eu não estava preparada para o que eu estava fazendo! Eu sentia muita 

dificuldade, muita deficiência!”. E diz ainda: “Desde o início da minha prática pude 

perceber que [eu] não estava suprindo as necessidades de sala de aula”. 

O seu primeiro ano como professora foi marcado, portanto, por muitos desafios 

que, em sua opinião, deveriam ser superados. Além de não se sentir preparada para 

assumir uma sala de aula, diz que também não contava com o apoio de parte dos 

colegas de trabalho: “Não tive muito apoio por parte dos colegas de trabalho, porque 

uns ficavam desvalorizando os outros. Não havia um clima de trabalho bom, que um 

pudesse ajudar o outro. Não havia aquela coisa daquele que tinha mais experiência 
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passar o que sabia para o colega que estava chegando. Eu até me decepcionava muito, 

mas nunca desisti”. Diante dessa manifestação, podemos inferir que os desafios vividos 

por Vera na escola talvez estivessem situados mais no âmbito afetivo da relação com 

seus pares do que na questão cognitiva do domínio de conteúdos. 

Embora o sentimento de insegurança para lidar com uma sala de aula e o tipo de 

relacionamento pouco amistoso entre os colegas de trabalho dentro da escola tenham lhe 

afetado de alguma forma, ela não pensou em desistir da carreira docente. A sala de aula 

era um desafio a ser enfrentado, mesmo que, para isso, contasse com pouca ajuda da 

escola. Para isso, diz que impôs a si algumas medidas disciplinares: “Comecei a 

estudar, comecei a ler, mesmo só, me virando em casa! Quando eu tinha alguma 

dúvida, eu procurava a orientadora da escola... E assim fui enfrentando isso tudo!”. 

Para esse enfrentamento, Vera contava com um importante instrumento de 

mediação, que eram os afetos constituídos acerca do que é ser professora. Em outras 

palavras, era a forma pela qual significava a dimensão ética da docência que a motivava 

a enfrentar os desafios vividos na atividade docente. Ao impor controle disciplinar a si 

mesma para poder superar os obstáculos vividos na escola, ela dá sinais de que havia 

vontade de continuar na carreira docente. 

Mas, onde estaria a gênese dessa vontade? Como ela foi se constituindo no 

sujeito? Levando em conta a dimensão histórica e dialética que nos constitui como 

humanos, não podemos esquecer que a síntese do ser só pode ser explicada mediante a 

apropriação dos elementos de contradição que a configuram, ou seja, é nas antíteses que 

está a possibilidade de explicação da síntese. Assim sendo, além de satisfazer a 

necessidade de ter um emprego e, assim, garantir a sua sobrevivência, podemos inferir 

que foi a partir da necessidade de enfrentar os desafios vividos na docência que os 

motivos da vontade de ser professora foram se constituindo, isto é, que suas diversas 

formas de pensar, sentir e agir como professora foram sendo significadas e, assim, 

tornando-se cada vez mais conscientes. 

A atuação de Vera no ano seguinte em sala de aula foi menos complicado que o 

primeiro. Ela diz: “No ano seguinte, as coisas estavam melhores, já tinha mais 
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experiência e isso ajudou bastante [em sala de aula]”. Com isso, ela evidencia o papel 

da experiência prática no processo de formação do sujeito. Não estamos falando de uma 

supremacia do conhecimento prático, mas da necessidade de articulação entre o 

conhecimento prático e o teórico no processo de formação do sujeito. 

Valendo-nos de estudiosos como Sánchez Vázquez (2007), Carone (2004) e 

Saviani (1997), diríamos que o conhecimento teórico desvinculado da realidade torna-se 

cego, vazio. E a pura prática, aquela desvinculada da teoria, da reflexão, dificilmente 

alcança a realidade em sua totalidade, em suas relações complexas. 

Depois de trabalhar por cinco anos numa escola particular, Vera ingressou, por 

meio de concurso de provas e títulos, numa escola pública como professora efetiva. Para 

discutir esse assunto, tomamos os conteúdos temáticos (pré-indicadores) que se referem 

a sua experiência docente na escola pública como um indicador deste núcleo. 

Um dos primeiros fatos ressaltado por ela acerca de sua experiência inicial na 

escola pública está relacionado às possibilidades de trabalho. Ressalta que, assim como 

anteriormente, na escola pública também passou por alguns desafios. Eis o que ela diz: 

“Quando comecei trabalhar na escola pública, senti muita dificuldade para 

desenvolver um trabalho satisfatório. Não tinha material pra gente trabalhar com os 

alunos, não tinha equipe pedagógica. A gente não tinha a quem recorrer quando tinha 

alguma uma dificuldade... não tinha nada. Foi muito difícil”. 

Além da insuficiência da escola, que, para ela, não propiciava uma boa condição 

de trabalho, Vera ainda destaca a sua relação com o curso de 2º Grau em Magistério: “O 

que eu havia aprendido no magistério não supria mais as minhas necessidades de sala 

de aula. Então, resolvi partir em busca de alternativas para melhorar como 

professora”. Esta fala indica que ela sentia uma necessidade. Não uma necessidade 

apenas de sobrevivência, mas de poder melhorar como profissional. 

Foi, portanto, na relação com o trabalho que ela resolveu agir. Como já havia 

feito antes, o estudo foi a sua principal estratégia: “Primeiro comecei estudando 

sozinha; depois, passei a participar de vários cursos de capacitação de professores”. 
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Por tratar-se de um sujeito interessado pelos estudos, suas mudanças parecem ter 

sido mais rápidas. As crises vividas tanto na escola particular como na pública parecem 

ter mediado as suas escolhas. Fazendo uso de algumas estratégias de ação, suas 

dificuldades parecem ter sido superadas mais facilmente. Acerca desta questão, ela 

ressalta: “À medida que os cursos iam sendo realizados, sentia uma maior preparação 

como educadora. Percebia também que o ambiente escolar havia melhorado, tanto a 

aprendizagem deles, dos alunos, como na maneira como conduzia as minhas aulas 

havia melhorado”. 

Ao falar da sua prática, Vera traz à tona vários fatos vividos em sala de aula. Por 

isso, neste núcleo, o desenvolvimento da prática docente é também um indicador cujos 

conteúdos podem nos ajudar, por meio do esforço de análise e interpretação, apreender 

o seu processo de constituição docente. 

No conjunto dos vários fatos peculiares que são reveladores do seu movimento 

na atividade como professora, convém destacar, por exemplo: “No início da minha 

carreira eu me baseava muito nos meus antigos professores assumindo uma postura 

bem tradicional”. Ao mesmo tempo, afirma: “Hoje não ignoro esses professores, mas 

não quero ensinar da mesma forma que eles me ensinavam”. 

De acordo com a fala acima, não há permanência na prática dessa professora, 

mas movimento, transformação. Destaca-se o fato de que só o início de sua carreira foi 

baseado na prática de seus antigos professores, cuja postura – diz ela – era tradicional. 

Por que não continuou seguindo o modelo pedagógico de seus antigos professores? Para 

responder a esta questão, temos que nos voltar para as necessidades gestadas por ela na 

atividade escolar. 

Por meio do esforço de análise/interpretação de suas necessidades, ou seja, do 

estado de carência que a afetava, podemos inferir que passou a se dar conta de que sua 

prática já não mais correspondia a algumas questões pedagógicas das quais havia se 

apropriado. Isto quer dizer que ela não estava satisfeita com sua própria prática. 

Para satisfazer essa necessidade, passou a estudar, mesmo sozinha, e participar 

de cursos de capacitação de professores. Mas o seu grande sonho, aquele no qual 
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acreditava que poderia ajudar-lhe a constituir-se como uma nova professora, foi o 

ingresso na universidade para cursar pedagogia. Esse sonho, mediado por muita luta, 

tornou-se possível, mas também tinha consciência de que era mais um desafio a 

enfrentar em sua vida. 

Logo ao entrar no curso, deu-se conta de que poderia ser uma professora bem 

melhor: “Logo no início do curso eu percebi que a minha prática podia melhorar 

muito mais. Eu fui pra faculdade muito entusiasmada. E acho que fiquei muito mais 

quando cheguei lá pela primeira vez!”. O que parece ter determinado essa sua 

felicidade foi, sobretudo, o fato de ter realizado o sonho de ingressar na universidade. 

Ao longo do curso, ainda passou a construir outras significações, como o caso da 

convivência com colegas que, para ela, era algo muito valioso: “O contato com outros 

colegas, que também eram professores, assim como eu, que ensina crianças do ensino 

fundamental, foi extremamente válido por causa da troca de experiência, de poder 

falar uma pra outra sobre o que fazia na sala de aula, sobre as dificuldades que a 

gente sempre tem no dia a dia como professor”. Por significar o curso dessa forma, diz 

que, hoje, a sua “prática é muito diferente da prática de antigamente!”. 

No intuito de ressaltar essa mudança como professora, ela destaca alguns fatos 

que, “hoje”, caracterizam o seu modo de agir: “[Com o curso que] passei a desenvolver 

trabalhos em sala de aula partindo das situações-problema dos meus alunos, passei a 

desenvolver projetos diante das situações-problema e resgatar os conhecimentos 

prévios dos alunos, passei a trabalhar valorizando muito mais a realidade dos meus 

alunos”. Esta fala revela, portanto, que o seu processo de constituição como professora, 

o seu desenvolvimento profissional, passou a também ser mediado pela sua formação 

universitária. 

 

5. Considerações Finais 

 

Chegando ao fim deste artigo, teceremos algumas breves considerações. A 

primeira diz respeito ao fato de não termos trabalhado com amostragem. A escolha do 
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sujeito participante da pesquisa se deu de forma livre e aberta. Qualquer professor do 

ensino fundamental poderia participar dessa pesquisa. Convém ressaltar que cada 

homem singular constitui a sua forma de pensar, sentir e agir segundo motivações 

particulares que são, ao mesmo tempo, universais e singulares. Assim sendo, o fato de 

termos trabalhado com apenas um sujeito não nos leva a negar que a dimensão social 

(coletiva dos homens) seja constitutiva da sua singularidade e nesta se revele, pois a 

dimensão social está encarnada na dimensão singular dos homens e vice-versa. 

Outra consideração, que inclusive está colada a acima mencionada, trata do que 

seja a generalização dos resultados desta pesquisa. Dado o movimento dialético que 

caracteriza a realidade, a generalização não significa propriamente a transferência de 

resultados do estudo de um problema para outro problema semelhante. A generalização 

está na capacidade de explicação da realidade estudada. Segundo Aguiar (2001, p. 139), 

“a generalização se define pela capacidade explicativa alcançada sobre uma diversidade 

de fenômenos”. 

Ainda gostaríamos de ressaltar a importância que teve a experiência didática no 

processo de constituição dessa professora. Obviamente, falamos de experiência a partir 

de uma perspectiva teórica que não se reduz à prática, mas que articula o processo do 

pensar, sentir e agir. Embora já tivesse formação em magistério, isso ainda não era 

suficiente para se sentir/definir como “apta” ao exercício da docência. 

Entendemos, teoricamente, que sua formação não se completou na atividade de 

sala de aula, pois o humano nunca se completa. Como diz Vigotski (2004, p. 69), “cada 

minuto do homem está cheio de possibilidades não realizadas”. No entanto, não 

podemos deixar de ressaltar que foi na experiência de sala de aula, vivenciando e 

sentindo algumas das particularidades do seu modo de funcionamento, que novas 

necessidades e motivações passaram a constituir-lhe como professora. 

E para encerrar, ressaltamos que o constante resgate da categoria mediação em 

nosso esforço de análise/interpretação fez-se importante para que pudéssemos apreender 

o sujeito não como simples produto da história das particularidades vividas, haja vista o 

sujeito também produzir a história Ao atuar sobre a realidade, ele se transforma. Mas, 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
16 

 

ao mesmo tempo, ele também transforma o outro e o espaço com os quais se relaciona. 

É, portanto, nesse movimento dialético, em que o todo e as partes se articulam, 

movimento esse que também é histórico, que o sujeito se constitui. 
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A história pode ser examinada sob dois 

aspectos: história da natureza e história dos 

homens. Os dois aspectos, contudo, não são 

separáveis; enquanto existirem homens, a 

história da natureza e a história dos homens 

se condicionarão reciprocamente. (Marx & 

Engels, 1989, p. 23-24) 
 

 
 

1. Introdução 

 

O presente texto deriva de uma pesquisa realizada no âmbito de iniciação 

científica e se insere num programa mais amplo de investigação sobre os fundamentos 

teóricos e práticos da Psicologia Escolar e Educacional, vinculado ao Laboratório de 

Pesquisa e Intervenção Psicossocial da Universidade Federal de São João del-Rei 

(LAPIP/UFSJ). Com esta pesquisa, buscamos, em linhas gerais, identificar em quais 

aspectos pode ser afirmada a apropriação do materialismo histórico dialético pelo 

filósofo, médico e psicólogo francês Henri Wallon (1879-1962) autor de uma 

proposição singular no âmbito da Psicologia Genética de base europeia: psicogênese da 

pessoa concreta.  

 Para que o objetivo da pesquisa pudesse ser atingido, escolhemos como corpus 

primário o livro Objectivos e métodos da psicologia (1981), uma compilação de 

dezesseis artigos organizada por René Zazzo e Hélène Gratiot-Alphandéry, e publicados 

inicialmente como  edição especial da revista francesa Enfance, no ano de 1963. Além 

da leitura e sistematização de categorias de análise que elucidassem o problema de 
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pesquisa, procuramos identificar o contexto social, político e científico vivido por 

Wallon e fatos biográficos que apontassem para a ligação entre o autor pesquisado e 

aquela perspectiva filosófica. 

 Dentre os vários livros que Wallon publicou ao longo de sua vida e de outros 

organizados por comentadores de sua obra, nos dedicarmos à leitura de Objectivos e 

métodos da Psicologia, tendo em vista que nele foram reunidos artigos comprometidos 

com a discussão epistemológica e metodológica proposta pelo teórico francês em favor 

da edificação de uma psicogênese da pessoa concreta. O volume está organizado em 

duas grandes seções sendo que, na primeira delas, foram reunidos doze artigos em que o 

psicogenético discorre sobre os fundamentos da Psicologia. Já a segunda parte é 

formada por quatro outros estudos sobre o desenvolvimento da criança. A fim de que 

houvesse uma representatividade da obra walloniana nos artigos compilados, Zazzo e 

Alphandéry recolheram textos de periódicos científicos entre 1929 a 1958 (Zazzo, 

1981). 

 Acreditamos que nossa contribuição está na tentativa de fornecer uma reflexão 

sobre aspectos fundamentais de uma teoria psicológica que bastante influenciou e 

influencia o campo da Educação, e oferecer apontamentos sobre alguns dos passos 

dados pela Psicologia Genética especificamente ou, de modo mais geral, a Psicologia 

europeia de base francofônica durante a primeira metade do século XX. De tal modo, 

indicamos uma possibilidade de diálogo e aproximação entre os campos da Educação e 

da Psicologia. 

 Ressalta-se, entretanto, que não temos a pretensão de esgotar com este trabalho 

as possibilidades de entendimento sobre as interlocuções, repercussões e apropriações 

do materialismo histórico dialético no pensamento e na obra de Henri Wallon. Pelo 

contrário, com ele, buscamos apontar algumas das considerações a que chegamos a 

partir de nossa investigação de uma pequena parcela dos escritos do autor. No entanto, 

considerando a bibliografia especializada em Wallon, mas também no fato de este autor 

ainda requerer maior divulgação de sua proposta teórica, acreditamos que este trabalho 
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representa uma contribuição sobre um aspecto fundante e, portanto, de extremo valor 

para o entendimento de um dos mais importantes psicólogos do desenvolvimento no 

último século. 

 Optamos por empreender alguns passos que, gradativamente, esclareçam as 

interlocuções históricas e teóricas que podem ser estabelecidas entre o materialismo 

histórico dialético, tal como proposto por Karl Marx (1818-1883) e Friederich Engels 

(1820-1895), e a teoria psicológica construída por Wallon. Partimos da afirmação de 

Galvão (2011) de que a apropriação do materialismo histórico dialético feita pelo 

pesquisador francês ocupa duas importantes funções no pensamento daquele autor: o 

materialismo histórico dialético serve tanto como fundamentação filosófica quanto 

como método de exposição da realidade estudada.  

 Dentro do livro por nós investigado dois artigos nos chamaram mais atenção e 

deles iremos retirar nossas principais argumentações: "Materialismo dialético e 

Psicologia", publicado em 1946, e "Psicologia e materialismo dialético", de 1951.  

Contudo, antes de chegarmos a esta fase do trabalho, iniciemos com um breve apanhado 

biográfico que possa auxiliar no entendimento do problema que tocamos. 

 

2. Henri Wallon, apontamentos sobre a biografia: articulações 

introdutórias com o materialismo histórico dialético 

 

 Henri Wallon nasceu em Paris a 13 de novembro de 1879, no final do século 

XIX, em uma família bastante envolvida nas causas sociais e políticas (Dantas, 1983). 

Graças a boa condição financeira de sua família, ele pôde estudar em consagradas 

instituições de ensino, sendo que seus estudos superiores em Filosofia foram realizados 

na École Normale Supérieure, entre 1899 e 1902. Desde esta época interessado pelos 

fenômenos psíquicos, Wallon é aconselhado por George Dumas (1866-1946) a 

prosseguir seus estudos em Medicina (Wallon, 1982). É preciso ter claro que Wallon 

não se dedicou diretamente à Psicologia, pois esta disciplina foi regulamentada como 
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área do conhecimento e profissão, na França, somente na segunda metade do século 

XX. Assim, os especialistas no psiquismo humano, na maioria das vezes, tinham a 

dupla formação em Filosofia e Medicina, tal como aconteceu com Wallon. Não se trata, 

contudo, de uma formação nos termos e limites disciplinares tais como ocorrem nos 

dias atuais. Wallon é um dos representantes da 'velha guarda' em Psicologia, daqueles 

com formação ímpar e singular. No seu caso, pode ser considerado como autor devedor 

da tradição filosófica von Kant bis Hegel - de Kant a Hegel: 

 

Na realidade, o modelo de Wallon é tão próximo das filosofias de Fichte, 

Schelling e Hegel, do que aquela de Marx. A filosofia alemã de Kant a Hegel 

von Kant bis Hegel (VKBH, Kröner, 1921-1924), alimentada, ela mesma pelas 

fontes (…) do pensamento revolucionário francês (Montesquieu, Voltaire*, 

Diderot*, d'Alembert*, Rousseau*, Condillac*, d'Holbach, Condorcet*, Turgot*, 

Mably*, Buffon, Lamark*, Quesnay, Sébastien Mercier, Cabanis*, Volney), é 

um dos elementos essenciais da formação intelectual de Wallon na Escola 

Normal Superior (…). Os asteriscos indicam um certo número de autores lidos 

pelo aluno Wallon e seu colega (...) Daudin entre 1899 e 1901, registrado no 

caderno de empréstimo (…). Encontramos, igualmente, a Critica da economia 

política de Marx e também tudo o que podia existir, à época, em matéria de 

Psicologia, Fisiologia e Filosofia das Ciências. Wallon emprestou, e certamente 

leu, cerca de 200 obras em dois anos (1899-1900). (Jalley, 2006, p. 20 – 

tradução nossa) 

 

 Assim, é lícito dizer que a formação inicial de Wallon extrapola os limites do 

materialismo histórico dialético tal qual proposto por Marx e Engels, sintetizando toda 

sua pertença ao iluminismo e à burguesia francesa. 

 Após esta formação para tornar-se professor de Filosofia (concluído 1902), 

leciona esta disciplina por um curto período em um liceu do subúrbio parisiense, mas 
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acaba decidindo-se por cursar Medicina (concluído em 1908) e a partir dali desenvolveu 

trabalhos no serviço de atendimento a crianças dos hospitais de Bîcetre e Salpêtrière, 

sob supervisão do médico e histologista Jean Nageotte (Nicolas, 2002). Além dos 

trabalhos como médico, o psicogenético já dava indicações de um engajamento político 

bastante aflorado, sendo que esteve filiado ao Partido Socialista no período anterior a 

sua participação como médico do Exército francês durante a Primeira Guerra Mundial 

(Carroy, Ohayon & Plas, 2006). 

 Este forte engajamento político de Wallon não esteve desvinculado de sua 

origem familiar - o avô de Wallon, homônimo ao qual por vezes se confunde imagens e 

informações nos sites de internet, fora importante deputado católico, que contribuíra 

com inúmeras emendas para a reforma republicana na França de final do século XIX -, 

de seus interesses acadêmicos e de pesquisador do desenvolvimento humano. Ele 

participou diretamente do projeto empreendido por alguns intelectuais influenciados 

pelo marxismo, dentre eles George Politzer (1903-1942), que pretendia oferecer 

formação de qualidade para a juventude das classes populares e que levou à fundação da 

Universidade Operária de Paris, em 1930 (Jalley, 2006). Nesta universidade, tanto 

Wallon quanto Politzer ofereceram cursos sobre o materialismo histórico dialético e as 

relações entre indivíduo e sociedade (Jalley, 2006). 

 Nesta época, Wallon já era considerado um importante pesquisador da infância, 

visto que ele já havia publicado um livro, A criança turbulenta (1925/2007a), com a 

teorização a partir dos dados coletados durante seus atendimentos às crianças em 

hospitais psiquiátricos e em seu Laboratório de Psicobiologia sobre as consideradas 

anomalias psicomotoras do desenvolvimento infantil, sendo convidado para oferecer 

conferências na Universidade da Sorbonne. As aulas oferecidas durante este período 

foram posteriormente publicadas no livro As origens do caráter na criança 

(1934/1995).  

 Tendo em vista que, a partir de 1917, os rumos da Rússia se alteraram devido à 

revolução ocorrida naquele país, outra nota biográfica que indica a aproximação 
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walloniana do materialismo histórico dialético é sua visita a Moscou, em 1931, por 

ocasião do Congresso Internacional de Psicotécnica (Jalley, 2006). Tal congresso foi um 

dos maiores eventos científicos da época, reunindo os principais pesquisadores da área, 

e foi utilizado como uma das estratégias do governo soviético para que este pudesse 

surgir como um dos principais pólos de comunicação e produção acadêmico-científica 

(Gouarné, 2007). 

 De retorno desta visita à Moscou, Wallon torna-se membro do Círculo da 

Rússia, grupo de estudo de intelectuais, cientistas e filósofos sobre as possíveis relações 

existentes entre o materialismo histórico dialético e as diversas ciências (Dantas, 1983). 

Tal grupo de estudos foi fundado em 1928, com apoio direto da União Soviética e, a 

partir de 1932, teve sua comissão científica presidida por Wallon (Gouarné, 2007). Sob 

sua coordenação, foram publicados, em 1935 e 1937, dois volumes que comporiam uma 

trilogia chamada À la lumière du marxisme, com artigos produzidos pelo grupo. O 

último volume não chegou a ser publicado devido a iminência da Segunda Guerra 

Mundial (Jalley, 2006).  

 A atividade acadêmica de Wallon continuou, contudo, bastante intensa nas 

décadas de 1940 e 1950, sendo que nesses anos ele publicou outros dois importantes 

livros A evolução psicológica da criança (1941/2007b) e As origens do pensamento da 

criança (1945/1995). Além disso, o psicogenético chega, finalmente, ao Collège de 

France, a principal instituição francesa de ensino superior, no final da década de 1930 e 

cria o periódico científico dedicado à infância e à Educação, a revista Enfance (nascida 

em 1938). 

 Com o fuzilamento de seu companheiro de Círculo e de Universidade Operária, 

George Politzer, Wallon decide se filiar ao Partido Comunista Francês pelo qual foi 

eleito deputado e presidiu, após a morte prematura do amigo e físico eminente Paul 

Langevin (1872-1946), a comissão de reforma do ensino francês no pós-Segunda 

Guerra. Um acidente de carro que lhe sobreveio no início da década de 1950 fez com 
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que Wallon diminuísse sua atividade acadêmica, ainda que tenha realizado estudos e 

pesquisas até às vésperas de sua morte, em dezembro de 1962 (Dantas, 1983).  

 

3. Algumas contribuições wallonianas a partir do materialismo histórico 

dialético 

 

 Com este panorama sobre a biografia de Wallon, apontamos alguns fatos que 

colaboram na afirmação de que o psicogenético francês se apropriou do materialismo 

histórico dialético, embora tais fatos não garantam exclusivamente esta aproximação. 

Assim, aproximando-nos dos artigos selecionados, buscamos indicar como o 

psicogenético francês concebe o materialismo histórico dialético e os benefícios deste 

posicionamento filosófico para a Psicologia.  

 Concebemos que a defesa do materialismo histórico dialético feita por Wallon se 

fez em duas vertentes, sendo, a primeira delas, uma vertente mais crítica, 

correspondente à refutação de aspectos do idealismo, do materialismo mecanista e do 

positivismo. A segunda, uma vertente propositiva, diz respeito a apresentação dos 

pontos positivos da aproximação do materialismo histórico dialético para a Psicologia. 

Neste aspecto, é possível visualizar a defesa explícita deste posicionamento e sua 

utilidade na construção do conhecimento na ciência psicológica. A partir disto, 

avançaremos no argumento walloniano em relação a cada uma de tais perspectivas. 

 Em linhas gerais, no artigo "Materialismo dialético e psicologia", Wallon faz 

uma análise das diferentes teorias do conhecimento - o idealismo, o materialismo 

mecanista e o positivismo - e sua relação com as diversas formas de Psicologia. 

Refletindo sobre tais teorias, ele busca identificar quais são as justificativas e limitações 

de cada posicionamento para a discussão acerca da cientificidade da Psicologia. Por sua 

vez, o artigo "Psicologia e materialismo dialéctico" parece ser uma espécie de 

complemento desta primeira publicação, uma vez que nele Wallon aponta alguns 
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aspectos não trabalhados no primeiro texto e que subsidiam a defesa da construção de 

uma Psicologia materialista dialética. 

 Em Marx (1992), o materialismo histórico dialético pode ser entendido como 

uma perspectiva filosófica com dois níveis complementares entre si, ou seja, ele é 

simultaneamente um método de investigação sobre a realidade e um método de 

exposição do conhecimento produzido. É a partir deste paralelo marxiano que Galvão 

(2011) afirma as duas funções ocupadas pelo materialismo histórico dialético na obra de 

Wallon: é materialista porque o conhecimento deve se fundar na materialidade das 

coisas, identificando nela suas leis e não impondo-as ao conhecimento produzido; é 

dialético porque a realidade é dinâmica, complexa e multidimensional e a definição de 

propriedades permanentes dos objetos não explicariam a totalidade do real (Wallon, 

1990). Nas palavras de Wallon:  

 

Este materialismo dialético não é portanto uma simples teoria do conhecimento. 

Ele é, sem dúvidas, a única forma capaz de traduzir o movimento das ideias, a 

evolução do conhecimento humano e das ciências, e está, ao mesmo tempo,  de 

acordo com a existência própria das coisas, que é devir e movimento. (Wallon, 

1990, 128-129, tradução nossa) 

 

 Wallon considera, além disso, que o materialismo histórico dialético é a 

perspectiva na qual se devem fundar os diversos campos do conhecimento, desde a 

Física até a Sociologia, uma vez que somente esta perspectiva filosófica é capaz de 

entender a complexidade da realidade em sua contínua transformação qualitativa 

(Wallon, 1981). No entanto, tendo em vista seu interesse pela Psicologia, Wallon (1990) 

reconhece que esta ciência não é citada explicitamente por Marx e Engels, embora 

esteja constantemente presente através de uma concepção de consciência como um dado 

material na história do universo que tem lugar significativo para a História e para os 

homens a partir do século XIX. A partir desta constatação, considera que as 
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perspectivas idealista e mecanista contra as quais Marx e Engels se opuseram, têm 

reflexos na ciência psicológica e na discussão que lhe é subjacente, mas que tais 

posicionamentos incorporam as limitações e distorções destas perspectivas, tais como 

identificar as causas dos fenômenos psicológicos no campo das ideias (como faz  a 

metafísica) ou reduzir fenômenos a princípios simplificantes (como no materialismo 

mecanicista). Assim, a partir da definição de materialismo histórico dialético oferecida, 

Wallon tece uma série de críticas à apropriação de tais posicionamentos pela Psicologia. 

 A novidade da proposta walloniana é a tentativa de fazer uso de uma lógica 

materialista dialética para explicar a realidade concreta, ou seja, na busca dos fatos reais 

e concretos para a explicação e exemplificação de seus argumentos. Neste sentido, na 

Psicologia dos tempos de Wallon, o idealismo e o materialismo mecanista são como 

tese e antítese que, posteriormente, serão substituídos pelo pensamento positivista. 

Entretanto, reconhecendo também os efeitos perniciosos do pensamento positivista para 

o estabelecimento de uma ciência psicológica, afirma que somente o materialismo 

histórico dialético poderá constituir uma verdadeira Psicologia científica. 

 Assim, em "Psicologia e materialismo dialético" vincula a questão da 

cientificidade da Psicologia a dois problemas que, se respondidos adequadamente, 

garantirão o caráter científico dos estudos psicológicos. Por um lado, questiona qual é o 

objeto próprio da psicologia, ou seja, a qual objeto de estudo ela se dedica e sobre o 

qual pretende oferecer explicações; por outro, ele indaga se o objeto da Psicologia se 

harmoniza com o determinismo científico.   

 Tais questionamentos foram respondidos cada qual a sua maneira pelo 

idealismo, pelo materialismo mecanista e pelo positivismo. O positivismo de Augusto 

Comte (1798-1857), por exemplo, negou a cientificidade da Psicologia, sustentando-se 

na afirmação de que o homem só pode ser estudado parcelarmente por diversas ciências. 

Nas próprias palavras de Wallon (1981): "Para ele [o positivismo comteano], apenas 

existe no indivíduo um ser biológico cujo estudo pertence à fisiologia e um ser social 

colectivamente explicável pela sociologia: dois determinismos entre os quais a pessoa 
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humana fica reduzida a nada" (p.61). Estudar o homem sob aspectos particulares, 

perdendo de vista seu caráter dinâmico e unitário, é endurecê-lo e reduzir a 

compreensão possível sobre ele (Wallon, 1990). 

 Se o positivismo responde pela negação a questão da cientificidade da 

Psicologia, o idealismo também responde pela negação o problema acerca do 

determinismo científico na ciência psicológica (Wallon, 1981). A negação do 

determinismo pelos idealistas está intimamente ligada com sua defesa da introspecção 

como método de conhecimento. A partir desta perspectiva:  

 

A ciência é uma coleção de artifícios que decerto podem ter uma certa utilidade 

prática, mas que deformam, alteram, pervertem a realidade. A realidade é aquilo 

que é experimentado, aquilo que é vivido por cada um, é a intuição que, 

revelando-nos a nós próprios, nos revela também o mundo. O universo que 

julgamos poder construir sobre esta intuição não passa dum conjunto de sistemas 

arbitrários que esmagam a nossa espontaneidade. (Wallon, 1981, p. 61) 

 

 O idealismo falha ao usar como método a introspecção, visto que não é possível 

construir um conhecimento rigoroso e universal a partir de um "simples retorno da 

consciência sobre ela mesma, simples exame dela mesma por ela mesma, com a 

pretensão de descobrir assim os elementos, os fatores, as operações da vida psíquica" 

(Wallon, 1990, p. 131, tradução nossa). O psicogenético se opõe a esta noção de que a 

realidade só pode ser conhecida por meio da experiência particular de cada sujeito.  

 O último posicionamento a ser criticado por Wallon é o materialismo mecanista, 

apresentado por ele como a oposição da psicologia idealista: 

 

Em oposição, o materialismo mecanista era ele também um herdeiro do século 

XVIII; com Cabanis, por exemplo, a fórmula frequentemente citada que o 

pensamento é o produto do cérebro assim como a bile é o produto do fígado 
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indica de forma clara a preocupação em conduzi-lo a uma causa exterior, 

podendo existir somente no espaço, um órgão, em matéria (Wallon, 1990, p.132, 

tradução nossa) 

 

 Percebe-se, deste modo, que tal perspectiva reduz "o mundo a elementos 

primeiros e invariáveis, com leis permanentes, sem mudanças, sem novidades nem 

progresso" (Wallon, 1981, p.63). Neste sentido, há uma aproximação do materialismo 

mecanista ao pensamento positivista, visto que ambos imobilizam o objeto de estudo. 

No caso da Psicologia, a imobilização de seu objeto de estudo, o psiquismo humano, 

acaba por prejudicar sua compreensão e, por conseguinte, a produção de conhecimento. 

Wallon sintetiza toda este raciocínio apresentado na seguinte afirmação: 

 

Psicologia idealista, tese. Materialismo mecanista, antítese. Mas a síntese foi, 

primeiramente, atrasada por uma atitude neutralizadora que é ainda aquela 

defendida por um grande número de sábios, o positivismo. Para fazer apreciar 

qual é a verdadeira significação filosófica do positivismo, a psicologia ocupa 

uma posição crucial. Na intersecção do fisiológico e do social, ela é puramente e 

simplesmente suprimida por Augusto Comte. De um lado, aquilo que é suposto 

como o mundo exclusivo da matéria ou da natureza; de outro, tudo aquilo que é 

devido ao gênio do homem; entre os dois, um abismo em que fica engolida a 

psicologia. Conclusão lógica, se a psicologia está destacada seja de suas raízes 

biológicas, seja deste campo dito das ciências humanas em que o indivíduo 

encontra seus meios e sua razão de existir e ao qual ele submete suas condições 

em todos os momentos da vida. Tais consequências estão na oposição daquelas 

que gostariam de ter o positivismo. (Wallon, 1981, p.134, tradução nossa) 

 

  A Psicologia possui, assim, um papel crucial na superação das posições 

extremas.  
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 Já a segunda vertente identificada a partir da leitura dos artigos pode ser 

considerada propositiva, visto que a partir dela podemos notar os pontos favoráveis do 

materialismo histórico dialético para a Psicologia. Contribuição esta fundamentalmente 

epistemológica. Wallon (1981) considera que a ciência psicológica de seu tempo, dadas 

as diferentes teorias do conhecimento, não atingiu um estatuto científico tal como as 

ciências naturais ou sociais. Ele atribui tal impedimento ao fato que, tomando o homem 

como objeto de estudo, a Psicologia deve se atentar aos aspectos tanto orgânico-

biológicos quanto sociais que constituem o homem permanentemente. O salto para a 

cientificidade da Psicologia está na adesão ao materialismo histórico dialético, visto que 

esta perspectiva permite estudar o homem em sua dupla condição (orgânica e social), 

atentando-se aos aspectos históricos de sua formação e aos processos dialéticos de 

transformação vividos pelo homem. 

 Considerando o homem como um indivíduo simultaneamente biológico e social, 

concebe a Psicologia como uma ciência limítrofe entre as ciências sociais e as ciências 

da natureza. A defesa deste posicionamento se faz também pelo fato de romper com 

certo imobilismo imposto aos objetos científicos tal como acontece com o positivismo 

ou o materialismo mecanista, uma vez que busca investigar a realidade tal como é, ou 

seja, dinâmica, complexa e em constante processo de transformação, retomada do objeto 

a ser investigado pela Psicologia. 

 Ainda sobre a noção de homem, Wallon diz que ele é um indivíduo circundado 

por questões materiais, sejam elas orgânicas ou técnicas. Este aspecto será melhor 

explorado em sua teoria do desenvolvimento, em especial, na sua teoria dos meios. 

Segundo ele, "o meio a que é necessário reagir não é só o meio físico, é o meio de que 

depende a existência de cada um, isto é, no que se refere ao homem, o meio por ele 

criado através de sua atividade e o meio em que está mergulhado desde o nascimento: o 

meio social" (Wallon, 1981, p.64). 

 

4. Considerações finais 
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 Encaminhando os últimos pontos da discussão que pretendemos apresentar, 

apontamos que Henri Wallon realmente pode ser considerado um dos principais 

representantes do materialismo histórico dialético no campo da Psicologia, já que sua 

justificativa para construir uma teoria psicológica respeita aos princípios de tal 

perspectiva filosófico-metodológica e, ao mesmo tempo, não há, em sua teoria, um 

rompimento com a dialética que se apresenta em seu objeto de estudo preferencial, a 

criança e a infância.   

O psicogenético evidencia que a cientificidade da Psicologia se relaciona com 

sua aproximação ao posicionamento defendido por Marx (1992), mostrando que a 

Psicologia pode ser considerada como ciência limítrofe entre as Ciências da Natureza e 

as Ciências Humanas (Wallon, 1981). Percebe-se a adoção do posicionamento marxista 

permitiu que o autor construísse e definisse sua Psicogênese da Pessoa Concreta. 

 Outro aspecto da apropriação da teoria marxista pela Psicologia que se faz notar 

na teoria walloniana é a intenção de se construir uma teoria que promova a compreensão 

da forma pela qual o homem se torna sujeito de si e da História, ou seja, dedicada a 

compreender o homem na sua relação com a natureza e a sociedade, constituindo uma 

maneira de responder às necessidades materiais e ao ambiente mais ou menos estável: 

um caráter (Veríssimo, 1996; Wallon, 1995).  

Por meio de Wallon e de sua teoria pode ser compreendido como o fator social 

interfere na constituição da personalidade da criança e do adulto, já que ele considera o 

ser e o meio como uma mesma unidade em contínua interação. Tendo em vista que o 

materialismo histórico dialético prevê um posicionamento diante da realidade e uma 

ação sobre a mesma, pode ser afirmado que a atuação política de Henri Wallon e seu 

engajamento social denotam e confirmam uma adoção ao posicionamento defendido por 

Marx.  

Por fim, apontamos uma constatação que sintetiza, assim cremos, todo o seu 

pensamento em relação ao materialismo histórico dialético: 
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É ela [a perspectiva materialista dialética] que dá à psicologia o seu equilíbrio e 

a sua significação, que subtrai à alternativa dum materialismo elementar ou dum 

idealismo oco, dum substancialismo grosseiro ou dum irracionalismo sem 

horizontes. É ela quem a mostra simultaneamente ciência da natureza e ciência 

do homem, suprimindo deste modo a ruptura que o espiritualismo procurava 

consumar no universo entre a consciência e as coisas. É ela que lhe permite 

considerar numa mesma unidade o ser e o seu meio, as suas perpétuas 

interacções recíprocas. É ela que lhe explica os conflitos dos quais o indivíduo 

deve tirar a sua conduta e clarificar a sua personalidade.  

O caso da psicologia não é o único naturalmente. O materialismo dialéctico 

interessa a todos os domínios do conhecimento, tal como interessa ao domínio 

da acção. Mas a psicologia, principal fonte das ilusões antropomórficas e 

metafísicas, devia, com mais relevo que qualquer outra ciência, encontrar nele a 

sua base e a sua direcção normais. (Wallon, 1981, p.163).  

 

5. Referências 

 

Carroy, J., Ohayon, A., & Plas, R. (2006). Histoire de la psychologie en France: XIXe-

XXe siècles.. Paris: La Découverte. 

Dantas, P. (1983). Para conhecer Wallon: uma psicologia dialética. São Paulo: 

Brasiliense. 

Galvão, I. (2011). Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 

20a. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes.  

Gouarné, I. (2007). La VIIe. conférence de psychotechnique (Moscou, septembre 1931). 

Cahiers d'histoire critique, 102, 65-87. 

Jalley, E. (2006). Wallon et Piaget: pour une critique de la psychologie contemporaine. 

Paris: L'Harmattan. 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

15 

 

Nicolas, S. (2002). Histoire de la psychologie française: naissance d'une nouvelle 

science. Paris: In Press. 

Marx, K. (1992). Ideologia e Ciência. In Ianni, O. (Org.), Karl Marx (pp. 173-176). São 

Paulo: Editora Ática.  

Wallon, H. (1925/2007a). A criança turbulenta: estudo sobre os retardamentos e 

anomalias do desenvolvimento motor e mental. Petrópolis, RJ: Editora Vozes.  

Wallon, H. (1934/1995). As origens do caráter na criança. São Paulo: Nova 

Alexandria. 

Wallon, H. (1941/2007b). A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins 

Fontes. 

Wallon, H. (1981). Objectivos e métodos da Psicologia. Lisboa: Editorial Estampa. 

Wallon, H. (1982). La vie mentale. Paris: Éditions Sociales. 

Wallon, H. (1990). Psychologie et Dialectique. Paris: Messidor. 

Zazzo, R. (1981). Prefácio. In Wallon, H., Objectivos e métodos da Psicologia (pp. 9-

12). Lisboa: Editorial Estampa. 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

 

MEMÓRIA, HISTÓRIAS, EPISÓDIOS DE FORMAÇÃO: O PANTANAL, A 

ESCOLA E A SALA DE AULA 

 

Célia Beatriz Piatti (FACSUL/GEPPE/UFMS) 

celiabp@brturbo.com.br 

Sonia da Cunha Surt (PPGEdu/CCHS /GEPPE/UFMS)  

surt@terra.com.br 

 

1. Introdução 

 

O Pantanal é um lugar, que além das belezas naturais, da riqueza da fauna e da 

flora, nos apresenta também sua gente, cujo modo de vida muito peculiar tem merecido 

atenção especial como fator de propagação e consolidação da cultura no Brasil bem 

como nas fronteiras latino-americanas.  

A figura humana, a população que vive neste ambiente deve ser compreendida, 

pois, faz parte dele, com ele dialoga; suas práticas materiais, suas representações são 

constitutivas deste ambiente traçando estreitos laços que se criam e se engendram entre 

humano e meio natural. 

Uma gente simples como o peão que toca a boiada, o canoeiro no rio, o 

violeiro no galpão das fazendas, nas famosas rodas de tereré, os contadores de “causos”, 

os fazendeiros, todos colaboram para fazer do Pantanal um lugar sem comparação, 

fortalecendo a cultura local, cuja riqueza também está no sujeito, 

Ao desvelar as características idiossincráticas e os aspectos culturais da região 

o sujeito se mostra ao mundo como um agente de interlocução no qual o seu discurso, a 

sua imagem retrata a sua história, a sua cultura, a sua subjetividade e a sua identidade. 

O desenvolvimento da estrutura humana é entendido assim, como um processo 

de apropriação pelo  sujeito da experiência histórico-cultural. Nesse processo, o sujeito, 

ao mesmo tempo  que internaliza as formas culturais, transforma-as e intervém em seu 

meio. Desse ponto de vista, ele é visto como alguém que transforma e é transformado, 
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nas relações produzidas em sua cultura. É, portanto, na relação dialética com o mundo, 

que o sujeito se constitui e se desenvolve.  

O sujeito não só é um produto de seu contexto social, mas também um agente 

ativo na criação desse contexto. É  determinado pela sociedade em toda a extensão de 

sua subjetividade, mas ao mesmo tempo tem autonomia, pois pode interferir sobre a 

cultura. Nesse sentido, a convivência na sociedade determina a individuação das 

subjetividades, porém, o sujeito intervém sobre esses determinantes, a partir do 

momento que produz e modifica o meio. 

 

Para se apropriar dos objetos ou dos fenômenos que são o produto do 

desenvolvimento histórico, é necessário desenvolver em relação a eles uma 

atividade que reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade 

acumulada no objeto. (Leontiev, 1978
 
 p. 250) 

 

A interatividade do homem em seu meio é o espaço de constituição de sua 

subjetividade. A sua experiência no meio social permite o seu envolvimento com o outro 

e, por conseguinte a construção de significados que se revelam na cultura.  

Podemos considerar que os valores culturais do sujeito estão envolvidos em 

uma ordem cultural, que vão configurar seu modo de ser. Considerando o um ser social, 

os processos que regulam a mediação entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo são as 

atividades, assim, o sujeito, atua a partir da experiência com o outro, sendo o ponto de 

partida e o de chegada para a sua atuação. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. A atividade do professor no processo de constituição de sua identidade 

 

O sujeito se constitui a partir dos contextos sociais aos quais está inserido. É 

capaz de produzir cultura, pois a sua constituição resulta da ação concreta sobre o meio. 

A partir de sua atividade se constitui transformando e se transformando como sujeito que 

ao mesmo tempo é produto e produtor de cultura. 
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A atividade tem dimensão histórica, se entendida como manifestação cultural 

de grupos sociais que no processo de sua ação se modificam e são modificados, pois 

nesse movimento de produção contínua o homem se constitui a si mesmo como sujeito.  

Para Rubinstein (1997) o homem não é apenas um ser passivo, contemplativo, 

mas um ser ativo. Por isso deve-se estudá-lo a partir de seus atos, de sua atividade 

específica. Se o sujeito constitui-se no transcurso de sua vida, na apropriação da cultura 

historicamente acumulada, esse processo produz-se na comunicação e nas relações 

sociais que ele estabelece nos diferentes grupos em que participa, na atividade que 

realiza, de acordo com as suas condições objetivas de vida. 

No decurso da história os homens construíram diferentes artefatos para 

satisfazer as suas necessidades, ao construí-los também gerou mais necessidades o que 

originou diferentes atividades. Portanto, podemos considerar que a atividade dá sentido e 

direciona o desenvolvimento individual social e histórico do sujeito. 

A atividade desenvolvida pelo homem tem uma estrutura psicológica, cujos 

componentes são: necessidades, motivos, finalidades e condições de realização da 

finalidade. Atividades são partes de sistemas de relações mais amplos, que surgem, são 

reproduzidos e desenvolvidos dentro de comunidades sociais e que são, em parte, 

sistemas de relações sociais. Portanto, a atividade do professor é um produto histórico, 

pois gera processos de relação com o mundo. 

 

A atividade expressa a relação concreta do ser humano com a realidade, na qual 

aparecem realmente as características da personalidade. Estas características 

possuem uma índole mais complexa que as funções e os processos que diferem 

analiticamente [...] a relação do ser humano com a realidade, manifestada pela 

sua atividade, depende dos seus processos psíquicos, do seu pensamento. 

(Rubinstein, 1977, p.12) 

 

Nessa direção, podemos afirmar que o professor se constitui em sua atividade, 

a partir da relação com o outro e com o mundo, o que pensa e faz, revela-se no processo 
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contínuo de sua atividade. Atua a partir da experiência com o outro, partilhando e 

tornando-as significativas, repensando sobre o seu próprio modo de ser e de fazer. 

Para Rubinstein (1977) em toda atuação humana se estabelece necessariamente 

uma determinada relação entre o socialmente importante e o importante para o homem. 

Portanto, o objeto da ação humana está sempre ligado às suas relações sociais. 

A identidade é constituída a partir da relação com os grupos sociais dos quais 

fazemos parte nos diferenciando ou nos aproximando deles. Nessa diferenciação ou 

igualdade construímos nossa identidade por meio da história, das tradições, das normas 

das quais estes grupos pertencem. 

A ação docente é um contínuo e dinâmico processo de construção tendo em 

vista o professor e as relações que estabelece em seu contexto de trabalho e a partir dessa 

interação se constitui como sujeito atuante ao exercer a sua atividade. 

Para Leontiev, 

 

Cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá quando nasce 

não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que foi 

alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade humana. 

(Leontiev, 1978, p. 267) 

 

O desenvolvimento do homem é resultado desse movimento de relações 

adquiridas não apenas na história acumulada pela humanidade, mas pela ação dele que 

ao mesmo tempo em que internaliza o que vem do meio, também interfere, no decurso 

da história. 

Ao estudar o processo de constituição do sujeito, é importante rever as 

atividades que ele realiza, no movimento do processo de sua constituição em 

desenvolvimento nas múltiplas relações que estabelece. 

Estudar o sujeito, considerando-o como histórico, implica em considerar a 

atividade que ele executa por se entender que na atividade o psiquismo humano se 
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constitui e estabelecem-se muitas das relações que levarão às transformações da 

estrutura desse mesmo psiquismo. 

O reconhecimento do eu se dá no momento em que aprendemos a nos 

diferenciar do outro. Eu só passo a ser alguém, quando descubro o outro, e sem este 

reconhecimento não há como saber quem sou eu, pois não existem elementos de 

comparação. Deste modo, a identidade depende de uma diferenciação em relação ao 

outro.  

Numa concepção psicossocial, a identidade tem o caráter de metamorfose, isto 

é, está em constante mudança, sendo construída pela atividade. Desta forma, a 

identidade é entendida como um processo de permanente construção, em contínua 

transformação, durante toda a vida do sujeito. 

Em razão disso, torna-se importante considerar as influências culturais às quais 

o sujeito se vê exposto, para poder apreender nesse cenário, como ele se percebe e como 

ocorrem as suas transformações nesse movimento. 

O sujeito é diferente dos demais seres porque é capaz de criar, produzindo as 

suas condições de existência, enquanto vai ampliando as suas possibilidades de 

hominização. 

Pode-se dizer, então, que a atividade é um dos elementos determinantes na 

constituição da identidade. É um processo, resultado da relação que o sujeito estabelece 

com o meio. É um fenômeno social, e como tal não tem nenhuma característica de 

permanência, portanto, a identidade se constrói por meio da atividade a qual atua e 

realiza. 

 

3.  A atividade do professor em interação com a cultura 

 

A cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social. A 

história do homem é marcada pela existência de múltiplas culturas. Essa diversidade 

retrata as práticas e tradições de diferentes lugares e, portanto, somos  levados a refletir 

sobre a coletividade à qual pertencemos, as interações que estabelecemos com o outro.  
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Para Santos (1986) a cultura envolve todos os aspectos de uma realidade social. 

Dessa forma, cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um 

povo ou nação. Esse é o significado moderno do conceito que passa a ser assumido, 

notadamente no século XIX, atrelado ao desenvolvimento de teorias científicas sobre a 

vida e a sociedade e passa a tratar da totalidade das características de uma realidade 

social. Uma outra concepção de cultura evidenciada pelo autor refere-se ao 

conhecimento, às ideias e crenças de um povo, assim como às maneiras como eles 

existem na vida social.  

A cultura, assim, diz respeito a uma esfera, a um domínio da vida social. É 

ainda Santos que ressalta um importante fato: as duas concepções nos levam a entender a 

cultura como uma realidade estanque, parada, negando-lhe sua essência que é a 

dinamicidade. Sobre isso, ele nos diz: “se a cultura não mudasse, não haveria o que fazer 

senão aceitar como naturais as suas características e estariam justificadas, assim, as suas 

relações de poder”. 

Desse modo, a cultura é parte constitutiva da natureza humana, suas 

características se revelam por meio da internalização dos modos historicamente 

determinados e culturalmente organizados. A cultura nesse sentido é algo recriado e 

reinterpretado pelo homem que a constitui.    

A vida social é um processo dinâmico e cada homem participa desse processo 

ativamente em relação com o outro na interação entre o mundo cultural e o mundo 

subjetivo. Portanto, a cultura é um conjunto de produções humanas desenvolvidas 

historicamente e socialmente, podendo ser considerada como resultado da obra humana.   

A natureza social do sujeito tem ligação com o desenvolvimento da cultura e 

da sociedade. Dessa forma, o mundo da indústria, das ciências e da arte é uma expressão 

histórica de natureza humana. É um processo sempre ativo.  

É na interação com o outro que o sujeito interioriza, aprende e interpreta os 

fatos do contexto em que atua, reconhece-se como produtor de conhecimento, constrói-

se nas organizações sociais. Portanto, se apropria da cultura no espaço onde vive.  

O processo de apropriação é considerado  como: “resultado de uma atividade 

efetiva do indivíduo em relação aos objetos e fenômenos do mundo circundante criados 
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pelo desenvolvimento da cultura humana” (Leontiev, 2004, p. 290). Essa relação é 

possível por intermédio da relação do homem com os outros seres humanos. Por meio da 

educação é que se dá a aquisição da cultura humana às novas gerações.  

 

4. Um lugar: o pantanal 

 

Uma das etapas da pesquisa consiste em ir a campo para conhecer as 

personagens e o lugar onde exercem a sua atividade. Nesta perspectiva, fomos à fazenda 

Santa Mônica  extensão do núcleo pantaneiro com sede na cidade de Corumbá em Mato 

Grosso do Sul. 

A escola atende 83 crianças em regime de internato. Professoras e alunos 

permanecem no local durante seis meses, convivendo dia a dia, além da sala de aula. O 

lugar apresenta belezas naturais, situações de vida singulares porém, sabe se que, a 

região do Pantanal guarda as suas especificidades, mas nos estudos desse cenário não se 

pode reduzi-las. “Essas formulações, ao darem autonomia a aspectos isolados da 

realidade humana, elidem tanto a sua unidade quanto a sua complexidade” (Alves, 2003, 

p.19). 

O autor segue afirmando que a consequência desse tipo de análise tem sido 

muito grave. Em Mato Grosso do Sul, existem autores que procuram revelar, 

equivocadamente, traços culturais e educacionais do espaço regional. E isso é 

prejudicial, pois, ao buscar o entendimento do que somos (a nossa especificidade), têm 

enfatizado o que nos diferencia e, nesse sentido, o universal deixa de ser parâmetro. 

Em razão disso, torna-se importante considerar as influências culturais às quais 

o sujeito se vê exposto, para poder apreender nesse cenário, como ele se percebe e como 

ocorrem as suas transformações nesse movimento. É intenção estudá-lo na atividade que 

exerce e na qual se constitui, por se acreditar que muitas das questões internalizadas por 

ele, estão relacionadas ao seu fazer. 

A região revela muito de sua gente e, nessa perspectiva, nosso olhar se volta 

para o espaço educativo dentro dessa cena. Quem são os professores que atuam nesta 

escola? Como se constituem neste ambiente? De que forma resgatam a cultura desse 
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lugar na sala de aula com seus alunos? Qual a relação cultura e educação no cenário 

educativo, no qual estão as professoras? 

 

5. Algumas descobertas: análises e discussões 

 

É comum pensar a cultura como algo estático, atribuindo a suas características 

a alguns eventos tradicionais, por serem tradicionais, são vistos como inalteráveis. O 

fato de que as tradições de uma cultura possam ser identificáveis não implica que não se 

transformem. Nada do que é cultural é fixo, porque a cultura faz parte de uma realidade 

na qual a mudança é um dos principais aspectos.  

Para Santos (1986) a cultura é uma dimensão do processo social, da vida de 

uma sociedade, diz respeito a todos os aspectos da vida social. Cultura é uma construção 

histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo social. 

Entretanto, Santos (1986), observa que a cultura implica em discutir o processo 

social concreto.  

 

Lendas ou crenças, festas ou jogos, costumes ou tradições – esses fenômenos não 

dizem nada por si mesmos, eles apenas o dizem enquanto parte de uma cultura, a 

qual não pode ser entendida sem referência à realidade social de que se faz parte, 

à história de sua sociedade (Santos, 1986, p.47). 

 

Ainda de acordo com Santos (1986) a cultura é dimensão da sociedade que 

inclui todo o conhecimento num sentido ampliado e todas as maneiras como esse 

conhecimento é expresso, uma dimensão fundamental das sociedades contemporâneas. 

Compreender e conviver com a pluralidade de cada região é reconhecer a 

cultura como um produto sócio-histórico, evidenciado por meio de manifestações nas 

quais os sujeitos estabelecem comunicação com o mundo.  

Para tentarmos compreender o processo de apropriação da cultura pelo sujeito e 

como ele se constitui em seu meio é preciso compreendê-lo a partir das concepções 
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adotadas por ele, pois, estas passam por um longo processo de desenvolvimento, por 

meio do qual vai constituindo os aspectos que permitirão reconhecê-lo na atividade que 

exerce. 

Assim, é por meio da relação específica entre o significado social presente nos 

depoimentos das professoras que se revelam os sentidos pessoais, individuais que se 

estabelecem na atividade na qual o sujeito interioriza a realidade objetiva e se constitui 

enquanto agente pertencente à determinada cultura. 

É por meio da educação que o homem se apropria da cultura e dos bens 

disponíveis pela humanidade. Compreender as concepções das professoras implica em 

apreender as formas de apropriação da cultura, no espaço da educação formal.  

O processo de constituição do sujeito se dá a partir das relações sociais. O 

homem não está condicionado às leis biológicas, mas as leis sócio-históricas. Após 

longo processo de evolução da espécie, finaliza-se o estágio do desenvolvimento 

biológico. No entanto, apenas esta constatação não é suficiente para a vida em 

sociedade. Ao nascer, já se inicia o processo de inserção do sujeito na cultura iniciando o 

processo de hominização. 

Cultura para as professoras, tem o significado de tradições, maneiras de ser e 

agir conforme os costumes de cada região. No processo educativo, compreender e 

conviver com a pluralidade de cada lugar é reconhecer a cultura como um produto sócio-

histórico, evidenciado por meio de manifestações nas quais os sujeitos estabelecem 

comunicação com o mundo por meio da internalização dos modos historicamente 

determinados e culturalmente organizados.   

É a partir da atividade que ocorrerá uma apreensão da realidade objetiva, não 

de forma passiva, mas de maneira ativa, criativa, sobre a base e no decorrer da 

transformação prática da realidade.  Este processo de apreensão que dá ao homem a 

capacidade de agir conscientemente sobre o mundo é o que Leontiev considera como o 

fator diferencial entre o ser humano e os animais. 

Ao revelar o que compreendem sobre cultura pantaneira, as professoras, 

expressam a singularidade da região o que nos permite afirmar que, a cultura perpassa o 

processo educativo, mas não se pode desvelar o regional, pois neste contexto traduz as 
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influências herdadas de outras culturas, as expressões singulares e universais, bem como 

outras manifestações que retratam a cultura da região pantaneira, sem perder seu caráter 

de universalidade. 

Oportunizar aos professores espaços para relatar a sua trajetória, expor fatos 

que  ofereçam  elementos  importantes  de sua experiência, de sua trajetória profissional 

pode, a princípio, criar alternativas de pensar a formação docente. Nas narrativas das 

professoras, lugares e fatos são desvendados em diferentes matizes, que podem 

colaborar ao professor, personagem de sua história e processos de formação, ser sujeito 

capaz de teorizar a sua prática. 

Para ilustrar essas discussões, são apresentadas as narrativas de três  

professoras
1
. Ao ouvi-las compreendemos em suas vozes o lugar que ocupam; os fatos 

que omitem; os fatos que podem e vão aos poucos sendo revelados; narrativas 

individuais que permitem conceber a constituição de um sujeito único, cuja trajetória 

apresenta  um grupo e suas concepções. 

Ao solicitar que falassem sobre cultura revelam o que compreendem, 

 

Tudo que a gente aprende com os outros. Com os pais, o que eles aprenderam 

com os nossos avós. Conhecimento que passa de geração para geração. Acho que 

também, ficar aqui no Pantanal eu vivo a cultura e repasso para os outros. Tudo é 

conhecimento. (MI). 

A cultura é tudo aquilo que a gente traz de casa juntando com aquilo que você 

aprende na escola, aquilo o que os nossos antepassados nos deixam. É 

conhecimento adquirido para toda a vida. É o conhecimento que passa de geração 

e que a gente também passa para o outro. Dar aula é cultura. (M2). 

 

Evidencia-se  nas falas das professoras que a concepção de cultura significa o que 

trazem em sua bagagem familiar e que ao conviver com outras pessoas, envolvem-se e 

                                                             

1As narrativas apresentadas foram colhidas para a pesquisa de doutoramento em andamento: “A 

constituição das professoras em escolas da região pantaneira: uma análise histórico-cultural”. 
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juntas formam novas culturas e, isso, as transformam e  transforma o ambiente. Portanto, 

a ação do sujeito é sempre ativa em relação à cultura. 

Encontramos nos depoimentos das professoras a cultura como  símbolo  cujas 

significações  por elas  apresentadas garante a marca de um lugar, os padrões de 

comportamento, as atividades realizadas como processos de afirmar o espaço como 

singular. Podemos notar um indício na concepção dessas professoras com uma 

aproximação antropológica de cultura como  costumes de uma determinada comunidade. 

 

Aqui as crianças são um pouco diferente, mas eles quando vão para a cidade eles 

voltam e assimilam coisas da cidade, falando outras palavras e fazendo gestos 

diferentes. Às vezes voltam fazendo gestos estranhos e falando palavras que a 

gente não acredita que saiu da boca de uma criança. Porque aqui eles não tem 

esse costume feio, por exemplo, de falar palavrões. Tem quatro irmãos que foram 

para a cidade voltaram impossíveis, falando coisas ruins aí tem que começar tudo 

de novo os ensinamentos. É um ciclo, a gente aprende que além de ser 

professora, que tem que ensinar a ler e escrever, a gente precisa também ensinar 

outras coisas até de resgatar a cultura. Porque uma cultura não pode se perder. 

Ao contrário, é preciso afirmar sempre que eles são pantaneiros e precisam fazer 

esse lugar ser bom para eles. Eles podem até pensar que vão estudar e vão para a 

cidade, estudar e trabalhar, mas tem que se firmar nas raízes da vida deles de 

nascimento e criação. (M3). 

A cultura é tudo que envolve a vida de crescimento e desenvolvimento deles 

desde as brincadeiras desde ir ao mangueiro com o pai, ou ir soltar a vaca, tudo 

isso é cultura pantaneira. Infelizmente de uns tempos pra cá está se perdendo, a 

introdução ao acesso...  Antes, não tinham acesso, agora, vai para a cidade, ficam 

alguns dias, aprendem outras coisas e um passa para o outro, por exemplo, 

quando que você via antes eles pintando o cabelo, quando que você via um peão 

pintando o cabelo, peão de brinco, que vai trabalhar de chinelo e de bermuda, 

antes eles usavam a roupa típica e característica. (M2). 
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As professoras  M3 e M2 acreditam que a cultura desse lugar é diferente, única,   

principalmente quando expressam sua  preocupação com a visita das crianças à cidade e 

a mudança que essa situação representa em termos de costumes. Pode-se então, 

compreender que a cultura nesse sentido, na concepção das professoras é algo específico 

de um espaço. Pouco a pouco o discurso em torno da visita das crianças à cidade  

demonstra que era preciso retirá-la de um espaço geográfico considerado  único e que 

está na contramão do desenvolvimento e do progresso. 

A gente faz atividades sobre a cultura, receitas da região, trabalhos com argila 

representando os bichos do Pantanal.  Aqui é Pantanal, as crianças tem interesse. 

(M1) 

sobre as coisas daqui.  O trabalho tem a ver com o cotidiano deles tem coisas que 

temos que adequar à realidade das crianças, a realidade deles é a própria cultura. 

Eu acho que tudo que vemos aqui é a cultura inclusive a natureza. (M3) 

 

A professora MI ao ser questionada sobre o que é cultura e o que é cultura 

pantaneira, apresenta a ideia de que  a cultura é local, quando se expande, modifica os 

costumes e interfere na  vida das pessoas acostumadas com as situações  já 

internalizadas. 

 

Cultura é a tradição de uma família. É a tradição de um povo. As festas 

tradicionais. O jeito de vestir e comer. Cultura é isso aqui, a vida do pantaneiro é 

a cultura dele. (M3) 

 

Na mesma direção encontramos a professora M3 defendendo a cultura como 

popular, a partir do que vivencia na região.  Dessa forma, a cultura parece um legado 

fixo, sem dinamicidade, sempre com a mesma forma e configuração.  

 

Cada cultura é uma, aqui tem de especial a alimentação, aqui tem as frutas, aqui 

tem pequi, que se usa para fazer doces, comer com arroz, fazer bebidas. Também 

tem os animais, aqui na fazenda tem as cobras, eu vi a coral  verdadeira, uma 
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cobra linda, mas perigosa. Eu vi aqui perto da escola e boca de sapo, cobra da 

região, que é alvo de muitas lendas. Eles gostam muito de cavalo, quando acolhe 

o boi no final da tarde, eles ficam observando isso é da região. O modo de falar 

eles falam muito - Quá – que é: Eu não né? É uma palavra típica e eles usam 

muito na fala. Aqui eles comem muita carne. Aqui mata vaca sempre, eles não 

comem sem carne é um modo da cultura. Eles são muito tímidos, se você não 

conversar  eles não conversam.  A própria timidez é uma característica. As 

crianças também são. Aqui as crianças ouvem mais, até dão benção para nós 

professoras, respeitam os mais velhos, para você ver, que a educação também é 

alguma coisa da cultura. Mesmo os pais não terem estudado, eles sabem criar 

seus filhos. Às vezes ouvir vale mais que falar. Acho que é assim, que eles 

vivem. Observam mais e falam pouco. (M1). 

 

Na direção da compreensão da questão cultura na atuação das professoras, 

solicitamos que falassem sobre a cultura pantaneira e se há influência dessa cultura em 

sua atuação. Recebemos as seguintes respostas que nos possibilitam inferir algumas 

ideias sobre a cultura e suas concepções.  

 

A cultura da região é peculiar, é diferente do restante do país, como se diz cada 

cultura é peculiar.  Então é assim, as crianças seguem o costume dos pais, cada 

cultura é peculiar à cultura passa de pai para filho, é um ciclo. Eu vejo que eles 

imitam os pais de tomar tereré, levantam cedo, ao invés de comer pão, eles 

comem carreteiro, de querer trabalhar no campo. Eu aprendi uma coisa 

trabalhando nas pantaneiras, eu não digo para eles vocês tem que estudar para sair 

daqui, eu digo,  vocês devem estudar e vir trabalhar aqui, melhorar o lugar onde 

vocês moram, que vocês nasceram e cresceram, valorizando o ambiente, o lugar 

onde vocês moram. Assim que eu os motivo. (MI). 

Cultura é assim, quando a gente faz um trabalho assim, né, uma data. Por 

exemplo, você comemora aquela data, isso faz parte da cultura, em qualquer lugar 

você trabalha cultura nas datas que comemoramos,você trabalha um 
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conhecimento, então é uma coisa  que vai passando de pai para filho. De nós 

professores que vamos passando para as crianças. Sempre que eu penso em 

cultura, me vem às datas que comemoramos, tem também a Festa Junina. (M2). 

 

Em suas narrativas as professoras revelam que a cultura é singular em cada 

espaço, porém também é geral, quando há o contato com outras situações que não são 

vividas no dia a dia. O sujeito participa, desenvolve-se e organiza-se, transformando-se 

como sujeito e, nesse sentido, compartilha de grupos sociais, apropria-se da cultura, e 

sente a necessidade de  expressá-la e internalizá-la, uma vez que a  considera  parte de 

sua história. 

Ao contarem sobre a importância da escola em relação à cultura, as professoras  

buscam em sua  atividade a representação do outro e a necessidade de colaboração 

contínua. Ao relatarem o seu lado profissional, assumem também o lado pessoal. 

Meu trabalho é especial. Por essas crianças e por estes pais e também pela escola. 

Aqui tudo é valorizado. Até mesmo um sorriso da professora. É essa valorização 

que faz a gente tocar em frente com prazer. A escola é a grande oportunidade dos 

alunos de crescer além do que tem aqui. Aprender a conhecer o mundo, não o 

mundo, mas o mundo das letras que é fantástico. Me sinto a mãe que acolhe, a 

professora que ensina e ao mesmo tempo mostra caminhos a seguir para a vida. 

Vamos nos unindo e crescendo todos juntos, já me sinto aqui do Pantanal,  com a 

cultura já dentro de mim. [...]. (M1) 

Aqui é uma boa escola atende as crianças da região e dá a oportunidade delas 

estudarem. Tem material necessário e tudo é adequado às crianças daqui. Ah, o 

meu trabalho é de pura dedicação. Aqui precisa. Você vê um aluno acordar de 

madrugada para vir para escola, ficar aqui, meses, não tem como não se dedicar 

ao máximo. Um aluno desses, mesmo que obrigado pelos pais, está procurando 

crescer através da escola. Sempre penso nessas coisas e aí não tem como não 

fazer um trabalho especial. O melhor que eu posso. Estudo, participo de muitos 

cursos para aprender mais e mais, sempre na vontade de melhora r a minha 
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atuação, aprendo na cultura daqui, para conviver com eles e colaborar com o seu 

desenvolvimento. [...].(M3) 

 

Há na fala das professoras a necessidade de desenvolver e ampliar seus 

conhecimentos na busca constante de atualização. As crianças e o lugar onde a escola 

está localizada são indícios reveladores, pois  ao estudar a profissão docente, não se pode 

deixar de pensar no sujeito cuja característica está também no ser, sentir e fazer. Em 

todas as narrativas há sempre a questão da cultura, como elemento importante a ser 

considerado na convivência com as crianças, bem como instrumento de ensino e de 

aprendizagem. 

Vejamos o depoimento da professora ao ser questionada: Você se sente 

pantaneira ao trabalhar aqui? 

 

Pantaneira, eu acredito que são as crianças, ela sim são pantaneiras. A gente que 

mora na cidade perde um pouco dessas coisas da cultura eles não, estão sempre 

fazendo algo que mostra a cultura deles. Pode ser assim, que a gente em contato 

com eles, acaba por adquirir algumas coisas. Assim, da fala, do jeito de falar meio 

manso deles e a lentidão. É eles são bem lentos, assim, calmos. Tudo pode 

esperar. Às vezes me pego falando palavras que são usadas por eles, então 

acredito que já estou ficando com costumes e jeito deles. (M2) 

 

A professora M2 apresenta em seu depoimento uma questão que pode nos levar a 

compreensão de que ao conviver com o outro adquirimos valores da cultura, saberes que 

complementam a nossa ação diária, que nos faz perceber no outro, situações em que 

podemos nos desenvolver como pessoa. 

Dessa forma, no relato da professora a presença do outro é de suma 

importância, tem consequências em seu modo de ver as coisas e refletir sobre elas. 

Podemos considerar que nessa reflexão o sujeito vai se constituindo e essa presença 

torna-se expressiva e importante para sua condição de trabalho e convivência. 
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Entre certezas e dúvidas, as professoras revelam pistas que podem oferecer 

suporte para a compreensão de sua constituição. Há em cada narrativa,  diferentes 

histórias, mas encontros em lugares e momentos históricos que favorecem pensar a 

atividade docente de sua realidade, do lócus de atuação, importante para compreender o 

professor, sua formação, suas necessidades e  concepções. Em seu conjunto representam 

a estrutura social que as constituem e que ao mesmo tempo é constituída por elas em sua 

trajetória pessoal e profissional. 

 

6. Considerações 

 

A de muito que na Corruptela  

Onde a gente vivia 

Não passava ninguém 

Nem mascate muleiro 

Nem anta batizada 

Nem cachorro de Bugre 

O dia demorava de uma lesma 

 (Barros, 2004, p.13). 

 

 Como nas palavras do poeta, ao adentrar a região do Pantanal, sua tranquilidade, 

parece  que tudo é calmaria, quietude e isolamento. É comum pensar que as  professoras 

que atuam em escolas do campo afastadas do meio urbano vivem um mundo à parte, 

isolado, com modos de vida peculiares, singulares, porém é possível analisar esse 

contexto  em expressões abrangentes à vida em sociedade, particular e geral. 

Podemos considerar a partir de nossas observações que não há lugar isolado, com 

diferenças culturais, que representam pessoas diferentes, singulares, há espaços com 

especificidades próprias.  Dessa maneira rompe-se com a ideia de um sujeito singular, 

único e reforça a ideia de que as pessoas se constituem nas relações estabelecidas e, 

portanto, a constituição do sujeito se dá nesse processo dialético. Não há cultura 

homogênea, mas culturas híbridas, diversas que entrelaçadas representam os sujeitos e 

seus espaços, como universais. 
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A importância da singularidade do sujeito possibilita apreender que suas  

apropriações se realizam em diferentes situações, nas relações sociais, e a sua 

constituição é um processo, que avança em situações para aprender, partindo do 

pressuposto de que, como sujeitos, eles estão sempre se transformando nessas relações 

estabelecidas.  

A constituição dessas professoras deve ser entendida em seu contexto, carregado 

de especificidades, porém universal.  Valorizamos o singular, dentro de um todo maior, 

no qual cada especificidade faz parte da pluralidade, decorrente das relações sociais 

estabelecidas e das situações vividas. 

Inferimos então, neste mosaico cultural, que forma o Pantanal, a ideia de que o 

sujeito constitui-se no transcurso de sua história, através da apropriação da cultura 

historicamente acumulada, e entendemos, portanto, sua relação com a educação escolar 

marca o encontro entre gerações auxiliando na construção da história destes sujeitos, 

através da transmissão das heranças sócio históricas.  

Consideramos que, as professoras estão em constante processo de mudança em 

função das necessidades produzidas na sociedade atual, mas que também preservam 

traços culturais produzidos no Pantanal e vividos por elas e seus alunos. 
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1. Introdução 

 

Os jovens participantes deste estudo possuem faixa etária de 14 e 15 anos e são 

recém-chegados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

campus do Crato, o qual lhes propiciará conhecimentos necessários e suficientes para 

seu desenvolvimento pessoal, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 

o mercado de trabalho. 

Convém ressaltar que se trata de um público adolescente que em certo momento 

da vida chega frente ao espelho e não se reconhece na imagem que ali se encontra. A 

imagem infantil entra em choque com o novo corpo causando-lhe sensação de 

estranheza e às vezes de desconforto. Nesta fase, os jovens fazem inúmeros 

questionamentos sobre si e seu futuro, afinal de contas, é um período de uma variedade 

de mudanças psicológicas, fisiológicas, sociais e cognitivas. Nota-se que nesta fase, o 

indivíduo pode ter ou não uma percepção positiva ou negativa de si no presente e 

dúvidas e/ou sentimentos negativos ou positivos sobre seu futuro.  

O objetivo do trabalho foi analisar a autoimagem dos estudantes do 1º ano do 

curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio e técnico em informática 

integrado ao ensino médio a respeito do seu presente e do seu futuro. No artigo 

inicialmente, fala-se sobre a adolescência, suas diferentes concepções, logo em seguida 

retrata-se um pouco do conceito de autoimagem e projeto de vida. Dando continuidade, 

descreve-se a metodologia enfatizando que se trata de uma pesquisa de natureza 
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descritiva, em seguida faz-se a discussão e seus resultados e por fim, as considerações 

finais. 

Pode-se considerar uma análise relevante porque possibilitará um melhor 

acompanhamento desses jovens durante todo seu percurso escolar em que se 

encontrarem na instituição, sobretudo em alusão aos seus projetos de vida. 

 

2. Adolescência 

 

Adolescência é um termo que vem do verbo latino adolescere que significa 

“crescer para ficar adulto”. Inicia com o desencadeamento da puberdade e termina com 

a aceitação de responsabilidades adultas. G. Stanley Hall foi um dos primeiros 

psicólogos a descrever a adolescência, vendo-a como um período de “tempestade e 

estresse”. Já Sigmund Freud e Ana Freud tratavam como um período durante o qual os 

conflitos das fases oral, anal e fálica do desenvolvimento são revisitados. Uma 

percepção melhor da adolescência pode ser de uma fase da vida que é desafiadora e de 

muitas mudanças. Esta pode se caracterizar por um período breve ou prolongado 

dependendo do tipo de sociedade, porém há um aspecto universal que a separa dos 

estágios anteriores do desenvolvimento que são as mudanças físicas e fisiológicas da 

puberdade (Newcombe,1999). 

Para Myers (1998), a puberdade é o indicativo do início da adolescência, quando 

o indivíduo começa a se tornar sexualmente maduro. A puberdade inicia com o fluxo de 

hormônios que pode intensificar ânimos e desenvolver um período de dois anos de 

rápido desenvolvimento físico, que em geral inicia nas meninas por volta dos 11 anos e 

nos meninos por volta dos 13 anos. 

Newcombe (1999) chama a atenção sobre a importância das transformações 

cognitivas que ocorrem nesta fase e que detêm papel vital na modificação das crianças 

em adultos, pois ajudam aos adolescentes a enfrentarem exigências educacionais e 

vocacionais mais complexas. A autora comenta que Jean Piaget observou no início da 
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adolescência o nível maduro do pensamento que ele o caracterizou de operações 

formais. Para ele, este nível inicia aos 12 anos e continua através da fase adulta. O 

indivíduo começa a utilizar uma abrangente variedade de operações cognitivas e 

estratégias para resolver problemas, é bastante versátil e flexível no pensamento e 

raciocínio e pode ver a realidade a partir de uma variedade de perspectivas ou pontos de 

vista. A autora acrescenta, ainda, que o desenvolvimento cognitivo na adolescência 

exerce um papel relevante no desenvolvimento da personalidade e na formação de um 

senso claro de identidade. 

Ávila (2005) aponta que o tema adolescência abordado nas teorias psicológicas, 

mostra de um lado, uma visão naturalista e universalizante, que reforça o 

comportamento patológico do adolescente, e por outro, uma concepção histórica e 

social mostrando que este período só pode ser compreendido a partir de sua inserção na 

totalidade em que foi produzido. Comenta também, que Ariés (1986) descreve que a 

adolescência não aparece antes do final do século XVIII e não se difunde antes do 

século XX. Durante muito tempo as crianças, a partir dos sete anos de idade, eram 

incorporadas no mundo do trabalho. Um número reduzido delas estudava ou permanecia 

muito tempo no sistema educativo, cuja metodologia de ensino não as separava por 

níveis diferenciados de idade. Com o surgimento da industrialização que complexificou 

as sociedades modernas, criou-se um espaço intermediário entre a infância e a idade 

adulta, entre a maturidade bio-fisiológica e a maturidade psicossocial, sendo resultado 

dos padrões de modernidade da sociedade. Assim, por motivo de justificar uma nova 

fase que não existia antes da sociedade industrial, lançou-se mão das transformações 

biológicas e etárias para justificar a saída desse jovem do mercado de trabalho, 

reforçando, dessa forma, a importância de um amadurecimento psicológico e social do 

adolescente. 

Sequenciando esse assunto, Bock (2007) registra que foi desde os estudos de 

Stanley Hall, em 1904, que a adolescência passou a ocupar um lugar enquanto objeto de 

estudo, principalmente da psicologia, caracterizada como um período de tormenta e 
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conturbações vinculadas à emergência da sexualidade. Porém, foi Erikson quem 

institucionalizou a adolescência, caracterizando-a como um período especial no 

processo do desenvolvimento, um modo de vida entre a infância e a vida adulta. Para 

essa autora, vários estudos têm sido feitos sempre na perspectiva naturalizante da 

adolescência, contudo faz-se necessário criticar essa perspectiva, pois a psicologia ao 

desenvolver esse pensamento deixa de contribuir para leituras críticas da sociedade e 

para construção de políticas adequadas para a juventude.  

Em seu entendimento, a adolescência se refere ao período em que as revoluções 

industriais trouxeram modificações para a sociedade moderna, exigindo um tempo 

maior para formação da mão de obra, a qual é adquirida na escola, afastando os jovens 

do mercado de trabalho. Dessa maneira, a adolescência é a fase de latência social 

derivada da sociedade capitalista tendo como gênese as questões de ingresso no mundo 

do trabalho e a extensão do período escolar pela exigência de melhor preparo técnico. 

Caracteriza também a adolescência a preparação para a constituição de uma nova 

família, mesmo tendo como influência as mudanças na constituição da família e sua 

substituição por associações ou grupos de pertencimento equivalentes. 

   

3. A Autoimagem 

 

A autoimagem é um dos temas mais pesquisados pela psicologia ocidental. 

Todos nós criamos uma autoimagem que pode ou não se basear na realidade. “Para as 

pessoas normais, é um retrato idealizado de pessoa criado com base numa avaliação 

flexível e realista das suas habilidades: para as pessoas neuróticas a auto-imagem 

baseia-se numa auto-avaliação inflexível e fantasiosa” (Schultz, 2004, p. 151). Assim, o 

self é construído a partir de nossos potenciais, nossas habilidades, fraquezas, metas e 

relações com outras pessoas. 
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Myers (1999) abordando sobre esse assunto comenta que Erik Erikson 

apresentou que os diferentes estágios da vida têm um problema psicossocial, uma crise 

que precisa de solução. Na fase infantil as crianças enfrentam os momentos de 

confiança, depois a autonomia e logo em seguida, a iniciativa. Na fase escolar 

desenvolvem a competência. Já na adolescência, a meta é sintetizar o passado, o 

presente e as possibilidades futuras num sentimento mais nítido do eu. Neste caso, os 

adolescentes questionam: Quem sou eu como um indivíduo? O que quero fazer da 

minha vida? Por quais valores devo viver? Em que acredito? Isso foi chamado por 

Erikson de “busca de identidade” adolescente, onde há um empenho para definir o 

próprio sentimento do eu com mais profundidade. Para a maioria das pessoas a questão 

da identidade, Quem eu sou? continua além da adolescência e reaparece em momentos  

decisivos ao longo da vida adulta. 

Nas palavras de Newcombe (1999) 

 

mesmo que o desenvolvimento da identidade possa ser um processo que dura 

toda a vida, a busca por um senso de identidade é especialmente relevante 

durante a adolescência (...) durante a adolescência o jovem se confronta com 

uma gama de mudanças psicológicas, fisiológicas, sociais e cognitivas novas e 

variadas. (p. 441)  

 

A autora acrescenta, também, que os sujeitos que alcançam um forte senso de 

identidade após um período de busca ativa tendem a ser mais autônomos, criativos e 

complexos em seu raciocínio do que outros adolescentes. Apresentam também uma 

maior capacidade para a intimidade, uma identidade sexual mais confiante, um 

autoconceito mais positivo e um raciocínio moral mais maduro. 

Erikson identificou que a adolescência era um intervalo entre a infância e a vida 

adulta, uma moratória psicológica imprescindível para oferecer ao indivíduo tempo e 

energia para representar papéis diferentes e viver com autoimagens também diferentes. 
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Os sujeitos que saem desse período com um forte senso de autoidentidade estão 

equipados para enfrentar a idade adulta com certeza e confiança. Àqueles que não 

conseguem atingir a identidade coesa, passando por uma crise de identidade, 

apresentarão uma confusão de papéis. Podem parecer não saber quem ou o que são, qual 

é o seu lugar e o que querem se tornar; podem afastar-se da sequência normal da vida 

(educação, trabalho, casamento) (Schultz, 2004). 

Tecendo a respeito desse assunto, Torrette (2009) aponta que a noção de 

identidade argumentada por Erikson se sustenta em três eixos: consciência de uma 

continuidade temporal (da criança que eu fui ao adulto que serei); coesão que se opõe a 

fragmentação; e reunião em uma só unidade dos elementos através dos quais “eu me 

reconheço”, diferenciando-se “daqueles que não se parecem comigo”. No entendimento 

da autora, a identidade pessoal (a representação que o indivíduo tem de si mesmo) 

assume também um aspecto social, ou seja, ter uma identidade é estar comprometido do 

ponto de vista social, tanto com suas idéias, crenças, valores, quanto ao seu estilo de 

vida. 

Segundo Gouveia, Singelis e Coelho (2002) o conceito de auto- imagem, embora 

expresse a percepção que a pessoa tem de si, envolve elementos que necessitam ser 

diferenciados. Para alguns autores até três tipos principais de autoimagem podem ser 

identificados: uma dimensão individualista do eu, reunindo conceitos como 

independente, autônomo e separado; uma outra denominada coletivista, que acentua as 

relações entre o indivíduo e a coletividade; e uma terceira dimensão, que recebe o nome 

de relacional, cujo foco de atenção são os indivíduos entre si. No entanto, parece mais 

parcimoniosa e teoricamente consistente, a clássica definição que prediz dois tipos de 

autoimagem que são a independente e a interdependente, que recebem as denominações 

de autônomo e interdependente ou eu/privado/individual e eu/público/social. Enquanto 

na autoimagem independente, o self é delimitado, único e estável separado do contexto 

social e nele as pessoas que o adotam têm como referencial suas próprias habilidades, 

seus atributos internos e suas características, a autoimagem interdependente compreende 
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uma dimensão ou postura flexível, contextualizada e relacional do self, enfatiza os feitos 

públicos, externos ou o posto ocupacional da pessoa. Contudo, no entendimento desses 

autores, os dois tipos de autoimagem não são incompatíveis. Em geral, os indivíduos 

apresentam aspectos de um e de outro na percepção do eu. 

 

4. Projeto de Vida 

A respeito da adolescência sabe-se que é nesta fase que o jovem sente a 

necessidade de fazer escolhas, pensar em um projeto de vida, traçar metas. O 

adolescente, transpassado de descobertas, emoções, ambivalências e conflitos, depara-se 

com alguns questionamentos, tais como: Quem sou eu? Para onde vou? Qual rumo devo 

dar a minha vida? De acordo com Bock, Furtado e Teixeira (2001), a ocupação do 

indivíduo antes do capitalismo, era determinada pelos laços sanguíneos. Quem era servo 

teria na sua descendência sempre servos, já quem tinha a posição de senhor seria sempre 

senhor. Com o capitalismo, nada mais é determinado “naturalmente”. A ideologia 

disseminada é a de que o indivíduo é responsável pelo seu destino. Os autores 

acrescentam que a construção do futuro é resultado de uma combinação de fatores, 

dentre eles a escolha profissional. Eles os organizam em quatro categorias: mercado de 

trabalho, tipo de trabalho, importância social e remuneração e habilidades para o 

desempenho. Assim, a escolha do indivíduo por uma ocupação ou profissão baseada nas 

condições sociais em que vive e em função de suas habilidades, aptidões, interesses e 

dons, é fruto do modelo de produção capitalista.  

Na opinião de Lara, Araújo, Lindner, Santos (2005) a escolha de uma profissão 

tem uma relação direta com a felicidade do indivíduo, já que essa pessoa passará parte 

total ou parcial de seu dia dedicando-se ao trabalho. Enfatizam também, que essa difícil 

escolha não cabe somente ao adolescente, tendo em vista que as decisões profissionais 

são constantes durante toda a vida, mesmo que se considere o processo de escolha 

profissional mais delicado no período da adolescência, já que esta dar-se-á em uma 

situação de conflito, que envolve ansiedade, angústia, medo e tantos outros sentimentos. 
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Nessa linha de pensamento, muitos jovens por serem pressionados a tomarem 

decisões imediatas, acabam fazendo escolhas profissionais erradas. Para que haja uma 

escolha profissional satisfatória é necessário que o jovem detenha conhecimento sobre 

as mais variadas profissões existentes no mercado, conheça a si mesmos, bem como as 

influências existentes sobre eles. Essas influências podem vir de várias fontes apontadas 

pelos psicólogos, tais como: aptidões, interesses, características de personalidade, 

atitudes, valores, oportunidades educacionais e etc. Vale lembrar também que a 

velocidade do avanço da ciência dificulta o momento de escolha, tendo em vista que há 

transformação, criação e até desaparecimento de determinadas profissões (Lara, Araújo, 

Lindner, Santos, 2005).  

Sabe-se que a escolha profissional é um tema marcado por várias influências, 

entre àquelas antes citadas, têm-se as dificuldades que o mercado de trabalho apresenta, 

pressão familiar, expectativas de futuro, pressões sociais diversas, importância social e 

remuneração, bem como o sonho de ser bem sucedido na vida. Bartalotti e Menezes-

Filho (2007) citam como fatores que fazem parte do processo de decisão individual por 

uma profissão a ser trilhada, os seguintes: renda, perspectiva de empregabilidade, taxa 

de retorno, status associado à carreira e vocação. Os autores ainda associam as carreiras 

com rendimento mais elevado com maior concorrência no vestibular, e também citam 

que o prêmio que existe ao final do curso superior, mesmo para os cursos com menores 

retornos, em relação aos trabalhadores que concluíram apenas o ensino médio, mostra a 

importância do acesso à universidade. 

Nesta fase também é necessário pensar em projetos que aliem sucesso e 

realização profissional, carreira brilhante e satisfação individual, conciliando desejos 

pessoais com a realidade do mundo do trabalho e os projetos familiares. 

Frente a esta situação, o jovem muitas vezes necessita de uma orientação 

profissional, cuja prática social é estimular o indivíduo a pensar na construção de seu 

futuro, por promover a busca sobre si, de sua história, dando-se conta de sua condição 

presente, das oportunidades e exigências do mundo do trabalho, relacionando-as com 
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suas necessidades como subsistência, consumo e ocupações. Dessa forma, a reflexão 

sobre esses pontos, motiva o jovem a moldar seu projeto de vida ao projeto profissional, 

pelo fato de perceber que seus sonhos, desejos e idéias, têm uma coerência com a 

realidade possível para o momento ao mesmo tempo para o futuro. A orientação 

profissional oferece informações e motiva os indivíduos para reflexão e construção de 

identidade processual em contínuo e incessante metamorfose (Mandelli; Soares; Lisboa, 

2011). 

 

5. Método 

 

A pesquisa realizada foi de natureza descritiva quanto aos objetivos, segundo 

Lakatos e Marconi (2001), pois visou estudar, observar e analisar as características de 

um grupo. A mesma desenvolveu-se no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Ceará campus do Crato. A instituição, com 58 de existência, até 

dezembro de 2012 tinha 953 alunos matriculados distribuídos nos cursos Técnico em 

agropecuária integrado ao ensino médio, Técnico em informática integrado ao ensino 

médio, Técnico em agropecuária subsequente, Técnico em informática integrado ao 

ensino médio na modalidade PROEJA, Bacharel em Zootecnia e Bacharel em Sistemas 

da Informação (Ceará, 2010-2013). 

A população do estudo foi composta por estudantes do 1° Ano do Curso Técnico 

em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio totalizando 151 alunos divididos em seis turmas. Estes discentes possuem 

em média 14 e 15 anos. 

O estudo realizou-se em sala de aula com a participação de todos os alunos 

presentes sob a coordenação da psicóloga e da assistente social da instituição, na 

primeira semana de atividades letivas do ano de 2012. Para isso, foi entregue aos alunos 

uma folha de papel dividida em duas partes, onde na primeira parte estava escrito MEU 

PRESENTE e na segunda parte MEU FUTURO. Foi solicitado aos mesmos que 
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imaginassem e representassem nesta folha, através de desenhos ou palavras, seu 

presente e seu futuro. Após a produção das representações os mesmos poderiam falar 

sobre elas caso desejassem. 

Posteriormente, todas as produções foram analisadas e categorizadas segundo a 

teoria de Bardin (2011), que orienta que as diversas produções, uma vez listadas, 

comporão um conjunto heterogêneo de unidades semânticas que serão classificadas e 

categorizadas para facilitar as análises descritivas e explicativas. 

A aplicação do questionário foi de acordo com a resolução 196 de 10 de outubro 

de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde, que regulamenta as 

pesquisas com seres humanos. Esta resolução “visa assegurar os direitos e deveres que 

dizem respeito à comunidade cientifica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado”. Visando 

a garantia de sigilo e integridade moral dos dados obtidos, foi levado o termo de 

consentimento livre e esclarecido, o qual foi assinado pelo aluno participante da 

pesquisa. 

 

6. Resultados e Discussões 

 

As produções dos alunos foram categorizadas levando em consideração as 

expressões gráficas dos desenhos e os temas das elaborações escritas. Sobre o presente 

foram organizadas quatro categorias. A primeira está relacionada ao tema estudo, a 

segunda ao tema família e/ou sentimentos pessoais positivos, a terceira categoria 

contém produções que relacionam estudo, família e amigos, e no quarto grupo estão as 

produções que contém dúvidas e/ou sentimentos negativos. A seguir seguem algumas 

falas que ilustram essas categorias. 

Sobre as produções enquadradas na primeira categoria, relacionadas ao tema 

estudo, é possível citar como exemplo as seguintes falas: “Eu estou na sala de aula com 

os colegas estudando, para ser um engenheiro” (SIC); “Estou no primeiro ano do curso 

técnico em agropecuária no IFEC campus Crato uma escola diferente das que eu havia 
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estudado antes, e estou ainda em uma fase de adaptação e de conhecimentos tanto do 

espaço em si o colégio quanto a conhecer novos amigos” (SIC). Nesta categoria 

encontram-se as produções de 89 alunos, e estas tratam exclusivamente do ambiente 

escolar. 

A categoria que está relacionada ao tema família e sentimentos pessoais 

positivos, com produções de 20 alunos, mostra que essas temáticas são as 

preponderantes no presente desses alunos. Seguem exemplos de falas: “Eu e minha 

família, moramos em um sitio, vivemos da agricultura, em minha casa mora, eu meu 

pai, minha mãe e mas 4 irmãos. Somos pobres e ricos das graças de Deus. Uma irmã 

minha faz faculdade na UFC e eu tive essa oportunidade de estudar aqui, outra irmã que 

é enfermeira. Graças a Deus somos uma família feliz.” (SIC); “No momento estou me 

preparando, para um dia ser o motivo de orgulho para todos ao meu redor, ou seja que 

minhas atitudes hoje, sejam motivos de sorrisos de admiração amanhã.” (SIC). 

31 alunos produziram material que relacionava em seu presente o estudo a 

família e os amigos. Essas produções englobam os três principais contextos em que 

estes jovens estão inseridos. Entre esses alunos emergem os seguintes comentários: “No 

momento eu sou apenas um estudante construindo um bom futuro, me dedico apenas ao 

estudo pois eu necessito dele para minha aprendizagem, sou muito feliz, porque tenho 

vários amigos e meus pais são ótimos para mim, as vezes sinto saudade de casa mas 

logo me recupero e entendo que tudo que estou passando hoje vai me servi.” (SIC); 

“Hoje eu estou estudando no IF Crato uma escola muito boa. Hoje também estou 

passando por muitos problemas familiares, com muitas brigas com minha mãe, e 

também com meus irmãos. E tou tendo muitas dificuldade de compreende algumas 

matérias como matemática, quimica, fisica e entre outras.” (SIC).  

 Por fim, 12 respostas foram agrupadas na categoria denominada dúvidas e 

sentimentos negativos, e nela estão as seguintes respostas: “Muitas plantas sendo 

plantadas, pensamentos que as vezes passam e voltam. Observo a vida para que não caia 
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no abismo.” (SIC); “Sentimentos? Estudos! Tranqüilidade! Tristeza! Felicidade! Amor! 

Duvidas? Futuro? Amor? Amizade? Futuro?” (SIC). 

Percebe-se que a maioria desses alunos, 58%, perceberam em seu presente 

apenas o contexto imediato em que estavam inseridos, no caso o contexto escolar, 13% 

relacionaram seu presente ao seu contexto familiar e/ou sentimentos positivos não 

relacionados a outros contextos, 20 % dos alunos perceberam que seu presente é 

composto pela escola, família, amigos, sendo que alguns podem ter mais importância 

que outros, por fim 7% dos alunos expressaram sentimentos negativos ou dúvidas em 

relação ao seu presente.  

Em relação às produções sobre o futuro também foram propostas quatro 

categorias. A primeira contém produções relacionadas à profissão e/ou dinheiro, a 

segunda relaciona família e/ou sentimentos pessoais positivos, a terceira agrupa 

profissão e família, e na quarta categoria estão as produções em que existem dúvidas 

e/ou sentimentos negativos.        

 A maioria dos alunos, 81, vê seu futuro relacionado com uma profissão e/ou 

dinheiro. Pode-se observar esta temática nos seguintes comentários: “Meu futuro... é ser 

engenheiro civio!!! Ninguem consegui chegar até o sucesso sem sacrificios!!!” (SIC); 

“Me vejo dominando a profissão de direito, sendo uma das melhores advogadas do país, 

e vendo que aquela menina que tinha um sonho antes, se tornou a motivação e todos no 

meio profissional. E que todos lembrem que foi T.M.” (SIC). 

A segunda categoria de respostas relacionadas ao futuro agrupa os temas família 

ou sentimentos pessoais positivos, e contém 13 respostas. Duas respostas podem ilustrar 

esta categoria: “No meu futuro eu quero que aconteça coisas boas para mim e minha 

família e para todos que eu conheço com saúde e muito amor.” (SIC); “Que eu tenho 

um futuro brilhante cheio de alegria e consigo ser o que eu quero ser mesmo tendo 

barreiras para impedi mas tenho certeza que vou superar com muita garra e 

determinação.” (SIC). 
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43 alunos vêem no seu futuro uma profissão e a família, seja a de origem ou a 

que eles irão formar. “Meu futuro é terminar meus estudo e fazer uma faculdade para 

veterinário, melhorar as condições de vida de minha família, poder ajudar meus 

familiares. Casar com uma mulher que me ame, ter filhos, fazer meus filhos feliz a 

minha família toda.” (SIC); “Ter um emprego, ficar bem de vida, ser honesto, ficar com 

a família reunida, ter minha casa, ajudar ao maximo aos necessitados, ter saúde, se 

possível me forma em veterinário ou em mecânica.” (SIC); “Bom no meu futuro: 25 

anos, casado, trabalhando como promotor de justiça no Rio Grande do Sul, ganhando 

50.000 reais por mês, tenho dois filhos, tenho muitos amigos. Tenho uma mansão de 

dois andares, com tudo dentro, na zona de classe média alta.” (SIC). 

Na última categoria de respostas em relação ao futuro encontram-se as respostas 

de 11 alunos, que trazem dúvidas e sentimentos negativos em suas produções. “Meu 

futuro a Deus pertence.” (SIC); “Árvores imensas complexas finco minhas raises para 

não cair.” (SIC).  

Em relação ao futuro 54% dos alunos percebem como integrante a profissão ou o 

dinheiro, 8% percebe a família e sentimentos pessoais positivos como sendo mais 

relevante, 29% agrupam profissão e família sendo que alguns citam sua família de 

origem e outros a família que irão formar, já para 7% dos alunos o futuro está 

relacionado a dúvidas e sentimentos negativos. 

A seguir estão exemplificadas produções gráficas que também foram 

enquadradas nas categorias já citadas de presente e futuro. 
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Produção 1 

A produção 1 pode ser classificada em relação ao presente na categoria estudo, 

onde o aluno é representado com a farda da instituição, com uma mochila e pensando 

em um livro. Já no seu futuro, classificado na categoria profissão e dinheiro, há menção 

a uma profissão, engenharia civil, mas o dinheiro predomina no desenho com a conta 

bancária aumentando e o lazer é representado nas vestimentas. Este desenho 

representaria uma ideia de futuro onde mais importante do que a profissão é o retorno 

financeiro que ela pode oferecer.      
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Produção 2 

 

 Na produção 2 também está ilustrado no presente o estudo e o futuro também 

tem uma relação com a profissão e o dinheiro. Esta profissão que seria no poder 

executivo lhe proporcionaria a possibilidade de ser “solteiro e pegador”, sem 

necessidade de constituir uma família.   
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Produção 3 

 

A produção 3 alia sentimentos positivos em seu presente e futuro, sendo estes 

incongruentes. No presente ele priorizaria o descanso, bem como no futuro, no entanto 

há um desejo de retorno financeiro, que pode ser observado no barco, no coqueiro e na 

cadeira de praia. 
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Produção 4 
 

 A produção 4 é um exemplo de presente que engloba família, amigos e estudo, 

sendo esta tendência mantida no futuro, sendo que pelo desenho pode-se inferir que a 

família a ser formada seria o ponto de maior destaque.  
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Produção 5 
 

 

 Em relação à produção 5 também é possível perceber um presente que engloba a 

família e os estudos, no entanto este presente tem também sentimentos negativos 

relacionados à distância que o aluno está da sua família de origem, representados nas 

lágrimas e nas palavras que representam seu diálogo com a mãe. No futuro deste aluno 

ele visualiza um retorno profissional e sentimentos positivos que são compartilhados 

com sua mãe. 
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Produção 6 

 

Alguns alunos representaram em suas produções dúvidas e sentimentos 

negativos tanto em seu presente quanto em seu futuro. A produção 6 é um exemplo de 

um presente com caminhos a serem escolhidos e um futuro completamente incerto, 

representado pelas interrogações.  

 Pode-se perceber nessas produções várias temáticas comuns na adolescência 

como, por exemplo, a família, os amigos, a escola, bem como sentimentos positivos e 

negativos, sendo predominante a escola, que era o contexto onde eles estavam inseridos 

no momento da pesquisa. Em relação ao futuro essas temáticas também estão presentes, 

no entanto, a profissão e/ou o dinheiro são percebidos pela maioria desses jovens como 

sendo o mais relevante.  

 

7. Considerações Finais 
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A partir do que foi analisado nesta pesquisa pode-se inferir que a maioria dos 

pesquisados, 58%, descrevem seu presente enfatizando a situação vivenciada por eles 

naquele momento, ou seja, inseridos no ambiente escolar sem fazer nenhuma referência 

ao seu contexto familiar, socioeconômico e cultural, demonstrando assim uma auto-

imagem independente. Esta define um self delimitado, unitário e estável, que é separado 

do contexto social, enfatizando qualidades internas, pensamentos e sentimentos. 

Contudo, 20% deles focalizaram o contexto escolar, familiar e social caracterizando, 

dessa forma, uma auto-imagem interdependente, a qual compreende uma dimensão ou 

postura flexível, contextualizada e relacional do self. 

No que se refere ao futuro dos pesquisados, uma porcentagem bastante 

expressiva, isto é, 54% reportam o futuro vinculado a uma profissão e/ou dinheiro e 

29% fazem menção também a profissão e insere a família no contexto. Esta postura vem 

corroborar a ideologia capitalista que responsabiliza o indivíduo pelo seu sucesso ou 

fracasso a partir de suas escolhas camuflando todas as influências sociais que 

determinam sua opção. Como afirmam Bock, Furtado e Teixeira (2011), fica sobre os 

ombros do indivíduo a responsabilidade de realizar uma escolha profissional frente as 

condições que o envolvem, seus interesses e possibilidades que lhe são apresentadas. 

É interessante que gestores, professores e demais profissionais busquem 

conhecer e refletir sobre a realidade dos alunos na dimensão de jovens, afinal de contas, 

o aluno é uma construção social e histórica. Assim, faz-se necessário compreender sua 

experiência social, suas demandas e expectativas. 

 Recomenda-se, assim, o acompanhamento desses jovens nos dois anos 

subsequentes enquanto estiverem na instituição, bem como a discussão a respeito de 

projetos de vida envolvendo vida pessoal e profissional, já que a escola depois da 

família é o agente mais importante de socialização e orientação. 
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1. Introdução 

 

A temática deste estudo circunscreve-se no campo de pesquisas que procuram 

identificar e compreender a prática da inclusão de alunos com deficiência intelectual no 

ensino regular, por meio da compreensão e análise das concepções de alunos com 

deficiência intelectual e sem nenhuma deficiência a respeito da experiência de inclusão 

que vivenciam, visto que há uma carência de estudos que explorem tal temática levando 

em consideração o ponto de vista dos alunos, foco central deste processo, devendo ser 

ouvidos e levados em consideração em tais pontos de vista. 

A inclusão de crianças e/ou jovens com deficiência intelectual no sistema escolar 

tem acarretado inúmeros questionamentos e dúvidas em relação a este processo. As 

angústias dos educadores e pais são legítimas, devem ser ouvidas e problematizadas. É 

fundamental conhecer a visão e opinião desses alunos incluídos sobre o processo de 

inclusão que estão vivenciando e também dos demais alunos que de forma indireta 

também o vivenciam.   

 

2. Deficiência Intelectual: Conceituação 

 

Conceituar deficiência intelectual não é simples de se fazer, devido à complexidade 

desse fenômeno que vai além de categorias, nomenclaturas, pois, por trás desse conceito há 

sujeitos com muitas singularidades. Ela traz consigo muitos rótulos, mitos e pré-conceitos 

para suprir a ausência de uma única explicação e forma de lidar com ela, já que 

respostas só podem ser dadas levando-se em consideração cada caso individualmente. 
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3. A inclusão do deficiente intelectual em salas de ensino regular 

Segundo Glat (2011) a proposta da inclusão vai muito além do que é discutido 

na maioria dos debates. 

 

Quando se analisam as estatísticas de repetência e evasão sob esta nova 

perspectiva - ou seja, que é a escola que precisa se adaptar para atender a todos 

alunos e não esses que têm que se adaptar à escola- fica evidente  que o fracasso 

escolar não é simplesmente uma consequência de deficiências ou problemas 

intrínsecos dos alunos, mas sim resultante de variáveis inerentes ao próprio 

sistema escolar. Entre estas pode-se citar: metodologias de ensino inadequadas, 

professores mal preparados, currículos fechados que ignoram as diversidades 

sócio-econômicas e culturais da população ou região onde a escola está inserida, 

ou então que são defasados em relação ao desenvolvimento tecnológico e de 

informação, alienado dos interesses dos alunos, entre outros aspectos. (p. 77) 

 

A autora ainda afirma que é preciso humildade para reconhecer que implementar 

a política da Educação inclusiva no sentido em que essa proposta foi concebida, não é 

tarefa fácil, uma vez que tal proposta coloca em cheque os pressupostos que 

consubstanciam a Escola como a conhecemos: meritocrática, seletiva, excludente e, de 

modo geral, de baixa qualidade em nosso país. 

Batista e Mantoan (2007) relatam que a deficiência intelectual desafia a escola 

comum no seu objetivo de ensinar, de levar o aluno a aprender o conteúdo curricular, 

construindo o conhecimento, por ele possuir uma maneira própria de lidar com o saber, que 

não corresponde ao que a escola preconiza. 

Porém, segundo Brasil (2006) não corresponder ao esperado pela escola pode 

acontecer com todo e qualquer aluno, mas os alunos com deficiência intelectual muitas 

vezes denunciam a impossibilidade de a escola atingir esse objetivo, de forma tácita, 
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pois, não permitem que a escola dissimule essa realidade. As outras deficiências não 

abalam tanto a escola comum, pois não tocam no cerne e no motivo da sua urgente 

transformação: considerar a aprendizagem e a construção do conhecimento acadêmico 

como uma conquista individual e intransferível do aprendiz, que não cabe em padrões e 

modelos idealizados. 

Os objetivos educacionais básicos são os mesmos para todos os alunos, mas, é 

importante que os objetivos específicos da aprendizagem sejam planejados de forma a 

considerar a individualidade e a peculiaridade de cada aluno. Não se deve, portanto, no 

caso da inclusão, ignorar o fato do aluno incluído possuir uma deficiência e utilizar com 

ele o mesmo planejamento de ensino utilizado para os demais alunos. Devem-se 

considerar as especificidades que a deficiência do aluno impõe ao seu processo de 

aprendizagem adequando as ações de modo a atender tais diferenças. 

E para que a diferença não reproduza desigualdade, segundo Glat (2011) as 

características individuais precisam deixar de ser vistas como sinais de impossibilidade 

ou dificuldade para aprendizagem, e passarem a ser consideradas como dados relevantes 

para que se faça uma adequação do ensino ao aluno, e não do aluno ao ensino, como 

tem sido realizado. 

Uma das principais barreiras para a transformação da política da educação inclusiva 

em práticas pedagógicas efetivas, segundo Glat (2011), é a falta de preparo de 

professores e demais agentes educacionais para trabalhar com a diversidade, que pode 

vir em forma de significativos problemas sensoriais, cognitivos, psicomotores e/ou 

emocionais, na complexidade de uma turma comum.  

É importante que se reflita sobre isso, principalmente quando falamos de crianças 

com deficiência intelectual de grau mais severo, múltiplas deficiências, entre outros, quando 

as necessidades educacionais transcendem a acessibilidade ao currículo.  

 

4. Metodologia 
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Foram utilizados dois instrumentos para a construção dos dados: entrevistas e 

observação. A opção metodológica fundamentou-se em uma abordagem de pesquisa 

qualitativa.  

De acordo com André (2008) o qualitativo também está associado com a produção 

de uma visão compreensiva dos fenômenos estudados, ou seja, a pretensão dos estudos 

qualitativos é levar em conta todos os componentes de uma situação em suas interações e 

influencias recíprocas.  

 

4.1 As escolas participantes 

 

Participaram da pesquisa três escolas da rede estadual de ensino da cidade de 

Uberlândia que chamaremos de E1, E2 e E3.  

A escola E1 tem localização central, atende crianças de classe média baixa, 

sendo três com deficiência intelectual, não possui atendimento psicopedagógico ou 

atendimento educacional especializado. 

A escola E2 tem localização central e atende crianças de classe média, atende 

crianças com deficiência intelectual sendo cinco da própria escola e outras de outras 

escolas. Há apoio de monitora responsável pelo acompanhamento de duas crianças, uma 

com deficiência intelectual e física, e a outra com deficiência múltipla.  

A escola E3 se localiza na periferia e atende crianças de classe média, é escola 

referência em educação inclusiva. Há psicopedagoga e sala de recursos que atende sete 

crianças da própria escola e também de outras escolas. 

 

4.2 Os alunos participantes 

 

Participaram desta pesquisa 12 alunos, seis alunos com deficiência intelectual e 

seis sem nenhuma deficiência. 
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A escolha dos participantes seguiu dois critérios: na seleção dos alunos com 

deficiência intelectual, utilizou-se o critério de ser um aluno com deficiência intelectual 

em uma sala de aula regular do 1º ao 4º ano, portanto convidamos para participar todos 

os alunos que se encaixavam neste critério; e para a seleção dos alunos sem nenhuma 

deficiência que faziam parte da sala dos alunos com deficiência intelectual, utilizou-se o 

critério de 1/1, ou seja, para cada aluno com deficiência intelectual, entrevistamos um 

sem nenhuma deficiência, indicado pela professora da classe. 

 Na escola E1, foram entrevistados seis alunos, sendo três com deficiência 

intelectual e três sem nenhuma deficiência. Ao todo fizeram parte da pesquisa três salas 

de aula, com dois alunos participantes em cada. 

A sala 1, de terceiro ano, fazem parte os alunos participantes que utilizaremos 

como nome fictício Fred e Ana. Fred tem nove anos, e tem como laudo médico 

Síndrome do X-frágil que é uma síndrome caracterizada por um atraso intelectual. Fred 

não recebe nenhum tipo de atendimento especializado, e passou para a 3ª série pela sua 

idade, uma vez que o mesmo não sabe ler e nem escrever. Já Ana possui oito anos, não 

tem deficiência e foi escolhida pela professora para participar da pesquisa  

A sala 2, de terceiro ano, tem dois alunos participantes cujos nomes fictícios são 

Clara e Bruno. (Clara tem 10 anos, e um laudo médico de deficiência intelectual. Sabe 

escrever seu nome e algumas palavras e ler outras, e está no terceiro ano devido à 

progressão continuada e sua idade. Bruno tem oito anos, sem deficiência e foi escolhido 

pela professora  

A sala 3, de quarto ano, possui mais dois participantes que chamaremos pelos 

nomes fictícios de Sara e Julia. Sara tem nove anos e laudo médico deficiência 

intelectual leve. Sabe escrever seu nome e algumas letras e palavras quando dadas em 

atividades de cópia. Sara apresenta um problema de dicção o que dificulta a 

compreensão de sua fala. Julia tem nove anos, sem deficiência, escolhida pela 

professora para participar da pesquisa  
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Na escola E2 contamos com a participação de apenas uma sala das duas que 

possuíam alunos com deficiência intelectual. Dessa sala que chamaremos de sala 4, uma 

sala de segundo ano, faziam parte dois alunos com deficiência intelectual porém apenas 

um deles foi autorizado para participar da pesquisa. Ele será chamado pelo nome fictício 

de Tom e a aluna sem nenhuma deficiência, será a participante que chamaremos de 

Paula. Tom tem sete anos e tem como laudo médico o diagnóstico de deficiência 

intelectual leve, sendo que o mesmo é atendido pelo AEE. Tom não sabe escrever e nem 

ler. Já Paula tem sete anos e foi escolhida pela professora para participar da pesquisa 

dentre os alunos que não possuem nenhuma deficiência. 

Na escola E3 das três salas que possuíam estudantes com deficiência intelectual, 

participaram da nossa pesquisa apenas dois deles. Na sala que chamaremos de sala 5, uma 

sala de terceiro ano, faziam parte dois alunos com deficiência intelectual, porém apenas um 

deles foi autorizado a participar da pesquisa e o chamaremos pelo nome fictício de Carlos. 

Já para a outra participante dessa sala sem nenhuma deficiência daremos o nome de Carla. 

Carlos tem 15 anos, e possui como laudo médico deficiência intelectual. Carlos 

sabe ler e escrever e acompanha bem o ritmo da sala. Ele recebe o acompanhamento e 

atendimento do AEE. Já Carla tem nove anos e foi escolhida para participar da pesquisa 

pela professora dentre os alunos que não possuem nenhuma deficiência. 

Na sala que chamaremos de sala 6, uma sala de segundo ano faziam parte os 

alunos participantes que chamaremos de Flávia e Téo. Flavia tem nove anos e foi 

diagnosticada com Síndrome de Down. Ela sabe ler e escrever e acompanha muito bem 

a turma. Já Téo tem oito anos e foi escolhido para participar da pesquisa pela professora 

dentre os alunos que não possuem nenhuma deficiência. 

 

4.3 Procedimentos para a coleta e o registro dos dados 

A construção dos dados foi composta por dois instrumentos: 1)observações 

participantes nas salas de aula; e 2)entrevistas com os alunos com deficiência intelectual 

e com os alunos sem nenhuma deficiência.  
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Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais com cada um dos 

participantes, onde buscamos compreender as significações e concepções que os alunos têm 

sobre a prática da inclusão de alunos com deficiência intelectual na sala regular. As 

entrevistas seguiram um roteiro com as perguntas que nortearam a pesquisa.O roteiro de 

perguntas foi o mesmo para todos os alunos participantes, porém no decorrer das 

entrevistas buscávamos sempre adaptar as questões feitas à capacidade de compreensão 

da criança entrevistada e quando a mesma não conseguia compreender o que estava 

sendo perguntado, tentávamos uma explicação o mais clara possível, buscando sempre o 

bem-estar da criança participante. 

Realizamos anteriormente as entrevistas, observações participantes em cada uma 

das salas de aula (três observações de duas horas cada uma, em três dias diferentes). 

 

4.4 Análise do conteúdo das entrevistas e das observações 

 

Os dados da pesquisa foram analisados de acordo com análise de conteúdo 

segundo Bardin (2011). De acordo com o autor, a categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e 

posteriormente reagrupá-los segundo o gênero por critérios previamente definidos. 

Utilizamos como critério de categorização a semântica, pois categorizamos o conteúdo 

dos dados de acordo com os temas que eles possuem em comum. Dividimos os dados 

em duas grandes categorias ou eixos: os olhares das crianças sobre a inclusão; e os 

nossos olhares sobre o processo de inclusão.  

No eixo “Os olhares das crianças sobre a inclusão”, buscamos a partir das 

entrevistas realizadas, analisar como as crianças participantes do processo de inclusão 

compreendem e significam o mesmo, qual seria a compreensão e concepções delas 

sobre o processo de inclusão e sobre todas as variáveis que o compõe. Para isso 

subdividimos este eixo em quatro subcategorias ou sub-eixos: compreensão do processo 

que vivenciam e opinião sobre o mesmo; compreensão da deficiência intelectual; 
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dificuldades no processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual em salas 

regulares; sugestões para facilitar o processo.  

Já no eixo ou categoria “Nossos olhares sobre o processo de inclusão” buscamos 

a partir das observações realizadas nas salas de aula dos entrevistados,compor um 

cenário de como a inclusão se dava na prática e realidade das crianças entrevistadas 

tentando compreender e unir as respostas e concepções obtidas nas entrevistas com a 

realidade observada na prática. Com isso, buscamos perceber e entender de forma mais 

abrangente possível, como a inclusão de alunos com deficiência intelectual em salas 

regulares tem sido vivenciada por eles e pelos seus colegas de classe. 

  

5. Resultados e Discussão 

 

Os olhares das crianças sobre a inclusão- a realidade vivida 

Compreensão do processo que vivenciam e opinião sobre o mesmo 

 

No que diz respeito à compreensão do processo de inclusão que os alunos 

vivenciam, em geral, demonstraram ter noção do que seria a inclusão. A maioria tinha 

consciência do processo, mas não sabiam nomeá-lo. Logo, quando perguntados sobre o 

que pensavam ser inclusão a maioria respondia que não sabia, por não saber fazer a 

relação entre o nome e o processo.  

 Dos seis alunos sem nenhuma deficiência, três (Ana, Téo e Paula) souberam 

responder sem a nossa ajuda o que significava inclusão para eles, os três citando que 

inclusão, seria os alunos de suas respectivas salas que possuíam deficiência intelectual 

estudando na mesma sala que eles. Os outros três alunos (Carla, Julia e Bruno), não 

sabiam o significado dessa palavra, mas, após a explicação das pesquisadoras souberam 

citar o exemplo que vivenciam. 
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Dos alunos com deficiência intelectual, apenas um (Carlos) soube explicar o que 

seria o termo inclusão para ele. Carlos citou que inclusão seria o fato dele estar ali na 

escola.  

Paula, e posteriormente a nossa explicação, Bruno e Carla definiram como 

exemplos de inclusão os seus colegas que possuíam deficiência intelectual. Porém, ao 

darem as suas explicações sobre como compreendem a palavra inclusão, eles 

demonstraram que esta palavra estava intimamente ligada a noção de dificuldade, 

defeito ou problema. 

 

 “Ela tem um defeito, eu não acho que ela é débil mental, nem nada assim. Eu 

acho que ela só tem um defeito” (Bruno) 

 

As falas dos três alunos retratam bem que a noção do processo de inclusão que 

vivenciam está pautada e baseada em pré-conceitos e julgamentos a respeito da 

deficiência intelectual. Isso pode ser um reflexo da postura de profissionais tanto da área 

da saúde como da área da educação, que focam os seus olhares nas impossibilidades que 

o fato de ser uma criança com uma deficiência intelectual implica, esquecendo-se que 

ali existe um indivíduo que, assim como todos, possui suas limitações em maior ou 

menor grau, mas que possui inúmeras potencialidades e possibilidades que devem ser 

estimuladas de acordo com as características individuais de cada um. 

A resposta desses alunos só confirma, que o processo de incluir o aluno com 

deficiência intelectual já se inicia com um processo de “exclusão”, pois o aluno com 

deficiência intelectual, já é incluído na sala de aula regular, sofrendo limitações pelo 

simples fato de possuir um diagnóstico e um título que vem carregado historicamente de 

preconceitos e que consequentemente limita as suas possibilidades. 

De acordo com Ferreira e Guimarães (2003) o sentido da deficiência, na vida de 

uma pessoa, é o resultado do entrelaçamento de sua história pessoal com o seu meio 

social. Por isso é de extrema importância que o meio social da pessoa com deficiência 
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intelectual, se liberte dos estigmas e preconceitos que estão enraizados historicamente 

nesse conceito, e de espaço para que esse sujeito se desenvolva, e tenha as mesmas 

oportunidades de crescimento que qualquer outro. 

Segundo Garcia (2009) devemos superar o senso comum que nos faz acreditar 

que os indivíduos com deficiência intelectual são limitados, defeituosos, incapazes. 

Devemos acreditar e apostar nas potencialidades que cada um possui. 

Refletindo sobre essas questões fica clara a importância de que haja uma 

preparação da sala como um todo para receber e iniciar um processo de inclusão, e que 

principalmente essa idéia seja passada aos alunos pelos professores, pautadas na visão 

das potencialidades dos alunos que ali serão incluídos, e mostrando que na verdade a 

inclusão é uma questão de se aceitar o diferente como ele é, portanto é um processo que 

todos nos vivenciamos no dia-a-dia, uma vez que todos nos temos nossas diferenças. 

Podemos verificar o efeito positivo desse preparo da sala na fala de Téo: 

 

“lá na nossa sala não tem essas diferenças sabe, a tia sempre explicou pra gente 

que ela era igual todo mundo, que todo mundo é igual mesmo sendo diferente” 

(Téo) 

 

Com relação à opinião das crianças sobre a inclusão, foi perguntado o que eles 

achavam da inclusão, como eles se sentiam frente a esse processo, e como eles achavam 

(no caso dos alunos sem nenhuma deficiência) que os seus colegas que possuíam 

deficiência intelectual se sentiam vivenciando a inclusão. 

Ana, Téo, Carla e Paula, responderam que achavam normal o fato de possuírem 

em suas salas de aula alunos com deficiência intelectual, como podemos ver na fala de 

Téo. 

“acho normal, nunca tinha pensado nisso, pra mim ela é igual os outros” (Téo) 
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Quando perguntados sobre como achavam que os alunos com deficiência 

intelectual se sentiam nas salas de aula os seis alunos sem nenhuma deficiência (Ana, 

Bruno, Júlia, Téo, Carla e Paula) responderam que acreditavam que os seus colegas que 

possuem deficiência intelectual se sentiam bem na sala de aula como nos mostra a fala 

de Julia: 

 

“Ela nem vê, ela age igual aos outros. Ela brinca na Educação Física, ela não é 

diferente assim, ela não fica quieta. Ela brinca com todo mundo lá ”(Júlia)  

  

Já com relação aos alunos com deficiência intelectual, quando perguntados sobre 

como se sentiam na sala de aula, todos (Clara, Sara, Carlos, Flavia, e Tom) responderam 

que se sentiam bem em suas salas e na escola como um todo, como nos mostra a falas 

de Carlos: 

 

“nossa eu amo aqui, muito boa mesmo a escola, vou ficar pra sempre assim oh, 

pro resto da minha vida eu vo fica na escola, amo tudo a tia ajuda eu, muito 

nossa, gosto de escreve, fazer as tarefas, você vai ver como sou bom em 

matemática, sou muito bom, gosto muito dessa escola, vou ficar aqui pra 

sempre, porque na outra escola que eu estudei, minha mãe sabe, na outra era 

ruim, ai minha me tirou de lá e coloco aqui, sou muito bem aqui” (Carlos) 

Podemos perceber com essas falas o quanto essa vivencia, quando realizada de 

forma efetiva, é valida para as crianças com deficiência intelectual, pois elas têm a 

possibilidade de se desenvolverem cognitivamente, emocionalmente e socialmente. Se 

sentem capazes e pertencentes a um grupo. 

 

Compreensão da deficiência intelectual 

No que diz respeito à compreensão do que é a deficiência intelectual por parte 

dos alunos sem nenhuma deficiência, objetivando conhecermos as concepções deles 
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sobre a mesma, foi questionado a eles (quando os mesmos disseram que os colegas 

tinham um “problema”, ou “dificuldade” ou eram “diferentes”) o porquê eles achavam 

que isso acontecia, ou se eles sabiam o motivo do colega ser como eles estavam 

dizendo.  

Das seis crianças que participaram da pesquisa a maioria demonstrou não saber 

o porquê, mas tentavam formular uma resposta, demonstrando que o fato de não 

saberem a resposta ou o motivo do colega ser daquele jeito geravam neles uma 

curiosidade, e certo mistério. Quatro crianças (Bruno, Carla, Júlia e Paula) tentaram 

responder a essa pergunta, e as outras duas não tinham nenhuma resposta. Podemos 

perceber que Bruno e Carla, se sentem confusos com a resposta demonstrando não 

saberem exatamente o porquê dos colegas terem “dificuldade” ou serem “diferentes”, 

como podemos ver nas falas: 

 

“ela tem defeitos que não sabe de algumas coisas, ela não esta no terceiro ano, 

ela ta no segundo, alguma coisa aconteceu com ela e ela foi para o terceiro, e 

agora ela não pode voltar para o segundo, porque acho que ela ta no segundo 

porque ela não sabe muita coisa no terceiro” (Bruno) 

“não sei acho que é igual na cabeça sabe, alguma coisa na cabeça, que eles 

conversam no meio da aula, alto, e as vezes não respondem o que pergunta” 

(Carla) 

 

Já Julia e Paula demonstram por meio de suas falas já terem recebido ou 

procurado juntamente com seus responsáveis uma explicação para esses 

questionamentos como podemos ver na fala de Júlia: 

 

“ah não sei, pela diferença dela né, é uma doença que a minha mãe me 

explicou”(Júlia) 
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É muito importante que o educador se informe teoricamente e 

metodologicamente sobre a deficiência intelectual e suas especificidades, pois assim ele 

não correrá o risco que suas ações em sala, sejam pautadas no senso comum, em mitos e 

pré-conceitos. E é de extrema importância que o educador, na preparação de sua sala 

para o processo de inclusão exponha aos seus alunos esse conhecimento sobre o que é o 

fenômeno da deficiência intelectual, falando de maneira clara, mas na linguagem 

adaptada aos alunos, evitando assim que exista um “não dito” no cotidiano da sala, onde 

os alunos vêem a criança com deficiência intelectual envolta por um mistério, o que 

abre espaço para que se criem mais mitos, pré-conceitos e fantasias acerca da 

deficiência. 

Porém, devemos tomar cuidado para que essa explicação não sirva de argumento 

para uma possível exclusão ou rotulação, mas que ela seja usada exatamente para 

desmistificar a deficiência mostrando que a criança que a apresenta, é um sujeito que 

assim como todos nos possui suas peculiaridades e potencialidades. 

Assim como podemos verificar na fala de Fred, que já se apropriou de um rótulo 

que foi dado a ele, impondo-lhe uma limitação, que não tem ligação nenhuma a sua 

deficiência e que acaba limitando uma de suas potencialidades e possibilidades que seria 

a de participar da aula dando suas opiniões: 

 

“quando a professora deixa eu fala é bom, porque ela não deixa muito, porque eu 

tenho problema na cabeça né”(Fred) 

 

 Nesse caso podemos perceber claramente que o potencial de Fred não esta sendo 

utilizado pela professora. Se a professora estivesse incentivando essa capacidade que 

Fred possui, isso seria um exemplo de inclusão, pois mesmo não participando das 

atividades de forma tradicional ele poderia estar participando de várias outras formas, 

mas por ser um aluno com deficiência intelectual, ele está sendo privado disso, e o mais 

preocupante, como uma forma de elaborar essa privação, Fred absorve um conceito 
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repleto de preconceitos e atribui o fato de não falar em sala de aula ao seu “problema na 

cabeça”. 

 

Dificuldades no processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual em salas 

regulares 

 

No que diz respeito às dificuldades encontradas no processo de inclusão dos 

alunos com deficiência intelectual em salas regulares, na opinião dos alunos,duas 

crianças da mesma sala uma com deficiência intelectual a outra sem nenhuma 

deficiência (Flávia e Téo) disseram não perceberem nenhuma dificuldade, uma vez que 

Flávia sabe ler e escrever e que a “tia” a ajuda nas tarefas.  

Quatro crianças (Ana, Bruno, Júlia e Paula) responderam que os alunos incluídos 

em suas salas apresentam dificuldades em fazer as tarefas que as professoras passam 

para eles como podemos ver na fala de Ana: 

 

 “o Fred ele tem dificuldade é porque ele não sabe escrever, mas quando a 

professora faz uma pergunta assim pra ele ai é mais fácil, porque ele dá conta de 

responder” (Ana) 

 

Duas crianças (Ana e Carla) citaram também dificuldades, no que diz respeito, 

ao preconceito que os alunos com deficiência intelectual de suas salas enfrentam, por 

meio de risos dos outros colegas, como podemos perceber na fala de Ana: 

 

“os meninos fica falando que ele não sabe e tem problema na cabeça, ai ele 

xinga os meninos que ta falando que ele tem problema na cabeça ai a professora 

dana com ele e fala pra ele parar de xingar”(Ana) 

 

No caso que Ana citou, podemos perceber a importância de uma mediação 

assertiva da professora, observação e sensibilidade para mediar as relações em sala, e 
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ensinar os próprios colegas a fazerem também essa mediação. No caso a criança com 

deficiência intelectual estava apresentando o comportamento de xingar como uma forma 

de se defender, e a professora a interpretou de maneira errônea.  

A questão do preconceito é visível também nas falas de duas crianças com 

deficiência intelectual (Sara e Carlos) como podemos verificar nas falas a seguir: 

“as colegas que riam de mim lá no recreio”(Sara) 

“ah tia, os meninos riam de mim ficavam me batendo no recreio...”(Carlos) 

É muito importante que a escola que vivencia a inclusão, prepare não apenas a 

sala de aula que irá receber o aluno com deficiência intelectual, mas sim toda a 

comunidade escolar, pois de nada adiantaria se sentir parte da sala, e no recreio se sentir 

excluído da escola. E se pensarmos além, de nada adianta estar incluído na escola, e ser 

excluído fora dela, ser excluído da nossa sociedade. Como nos diz Miranda e Silva 

(2009) a inclusão escolar ultrapassa os muros das instituições, esbarrando em questões 

políticas da nossa sociedade. 

 

Sugestões para facilitar o processo 

 

Com relação às sugestões que as crianças deram para que o processo de inclusão 

fosse facilitado, a maioria, oito crianças sendo cinco crianças com deficiência 

intelectual (Fred, Sara, Flávia, Carlos, Tom) e três crianças sem nenhuma deficiência 

(Ana, Téo, Carla), responderam dizendo que acreditavam que ações da professora para 

com os alunos com deficiência intelectual facilitariam o processo de inclusão dos 

mesmos, como podemos ver nas falas de Carlos, Ana e Téo: 

 

“a professora, me ensinar a fazer as tarefas, me da atenção na sala, ela dá muito, 

eu vou ficar com ela pro resto da minha vida enquanto eu viver vou estudar aqui 

nessa escola ” (Carlos) 
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“eu acho que se tiver mais paciência com eles, ensinar direitinho as coisas, a 

professora ensinar ele a escrever, ajudar ele, porque o caderno dele ele não copia 

só rabisca” (Ana) 

 

Podemos notar com essas falas e com o número de crianças que deram essa 

sugestão o quanto para as crianças com deficiência intelectual, a professora em sala de 

aula é a referência para elas, pois a partir de suas ações, os demais alunos irão 

aprendendo e apresentando posturas baseadas nas visões e conceitos que a professora 

possui e passa a eles, o que demonstra o quanto é importante que a mesma esteja segura 

do processo que ela esta vivenciando, da deficiência que ela esta lidando e dos objetivos 

que ela quer atingir com os alunos e principalmente que ela acredite no potencial de 

todos os seus alunos independente das suas diferenças. 

A professora é a responsável por iniciar em sala de aula o processo da inclusão, 

preparando a sala, tanto em seu espaço físico (atividades adaptadas, decoração da sala 

adaptada), como os alunos que fazem parte dela, facilitando ao máximo que a inclusão 

ocorra de fato.  

Mesmo sabendo que é necessário que um conjunto de ações aconteça para que o 

processo de inclusão possa ocorrer de forma efetiva, o que implica que todos os atores 

envolvidos de forma direta e indiretamente com a criança incluída faça sua parte, o 

educador, tem a possibilidade e a responsabilidade de realizar em sala o maior numero 

possível de mediações com a própria criança com deficiência intelectual e entre a 

criança com deficiência e as outras crianças da sala e também com o conteúdo ensinado, 

sendo ela a ponte inicial por onde a criança incluída ira se apoiar para conseguir 

acompanhar o ritmo da sala, o melhor possível. 

Por fim, duas crianças (Julia e Bruno) responderam que o respeito às diferenças 

das crianças com deficiência intelectual facilitaria o processo de inclusão. Como 

podemos ver na fala de Julia: 
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“Porque as pessoas não podem ficar com a diferença dela. Antes eu não era da 

sala dela, e que achava ela diferente, ai eu ficava nessa diferença dela, ai eu não 

era amiga, dela, eu queria mais ou menos assim ficar longe dela, porque eu via 

essa diferença. Agora ela é da minha sala e eu gosto porque vi que ela é uma 

criança normal” (Julia) 

 

Nossos olhares sobre o processo de inclusão- a realidade observada  

 

         Na sala de aula, que chamamos de sala 1, a inclusão era aceita pelos outros alunos, 

e Fred parecia estar bem ambientado com a sala. Ele se sentava atrás de um armário, na 

fileira da parede, no fundo da sala. Ele não sabia ler e nem escrever, porém passava todo 

o tempo da aula rabiscando em seu caderno, e como podemos verificar na fala da 

professora: 

 

“é como se ele estivesse escrevendo e lendo de verdade”. No caderno de Fred 

não havia nenhuma das atividades dadas em sala de aula, haviam apenas 

rabiscos que ele mesmo fazia como uma forma de substituir a escrita que o 

mesmo não havia desenvolvido”(Nota de campo, nº2, 22/05/12).  

 

As matérias dadas em sala eram as tradicionais (português, ciências, matemática, 

etc.), e havia muita pouca mediação entre Fred e sua professora. Durante o período de 

observação não houve muitas adaptações no que diz respeito as atividades para Fred, 

apenas a sua prova era realizada de forma oral, pelo fato dele não ler e escrever. O 

conteúdo da prova também era simplificado. Fred ficava mais sozinho, ou em algumas 

vezes quando tentava se comunicar, não era ouvido. Em algumas das observações foi 

possível perceber que os colegas pediam para que deixássemos Fred de lado, pois ele 

“não entendia”. Nesses momentos não havia uma mediação da professora, que apenas 

pedia para que eles se calassem. 
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         No que diz respeito ao processo de aprendizagem, Fred não obtinha muitos 

ganhos, uma vez que não podia participar do processo das atividades pedagógicas, não 

somente pelas suas dificuldades de aprender, mas pela falta de mediações, estímulos e 

principalmente adaptações curriculares. Em conversa com a professora a mesma revelou 

que apesar de acreditar na inclusão não acredita que ela deva ser feita da forma que é, 

pois segunda ela a inclusão é imposta para que aconteça de qualquer forma e assim 

ganha um caráter obrigatório, e deve acontecer a qualquer custo, e muitas vezes esse 

fato faz com que deixemos de lado a qualidade do processo. 

           A professora disse que: 

 

“a escola se tornou um deposito de deficientes” (Nota de campo, nº5, 25/05/12).  

 

            Com essa fala e com as observações realizadas nessa sala temos um exemplo 

claro de conjunto de fatores que juntos fazem com que o processo de inclusão nessa 

sala, seja na verdade um processo de integração escolar, onde Fred esta sim dentro da 

sala de aula, mas não participa dela, não tem a oportunidade de desenvolver plenamente 

suas potencialidades.  

         Nesse caso, a responsabilidade não esta só em um fato ou pessoa, mas sim em um 

conjunto de fatores que impossibilitam que a inclusão se efetive e que na verdade acaba 

por excluir Fred da sala de aula. A inclusão nesse caso esta ocorrendo de forma reversa, 

onde Fred esta tentando se adaptar a sala e ao currículo da escola, quando na verdade a 

escola deveria se adaptar a ele e suas especificidades. 

           Fred não sabia escrever e não recebia nenhum tipo de mediação que o colocasse 

no caminho para obter esse aprendizado. Fred, portanto, freqüentava as aulas, estava 

integrado na sala, mas seu potencial não era estimulado o suficiente para que a sua 

inclusão ocorresse de forma efetiva. 

Na sala 3 podemos perceber um exemplo de atividades adaptadas a Sara porem 

com conteúdo descontextualizado e atividades isoladas que não eram integradas ao 
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conteúdo que estava sendo dado nas aulas. Enquanto os alunos aprendiam matemática e 

problemas de raciocínio lógico, a professora dava a Sara uma folha de atividades de 

copiar, ligar pontos e repetir palavras sobre as letras do alfabeto. Como podemos 

verificar na nota de campo: 

 

“Cada dia Sara fazia a atividade de uma das letras e quando acabava a atividade, 

era proposto a ela que colorisse a folha. Em outros dias Sara recebia as mesmas 

atividades das outras crianças e por não conseguir fazer, era proposto a ela 

realizar uma copia das frases dos exercícios, ou ligar os pontos dos números ou 

das letras e colorir a atividade.” (Nota de campo, nº17,14/09/12) 

 

Miranda (2005) verificou a partir de uma pesquisa que o planejamento utilizado 

pelas professoras era o mesmo para todos os alunos e aqueles com deficiência 

permaneciam à margem do processo educativo, desconsiderando as especificidades e 

necessidades de cada um. Segundo a autora, as atividades eram descontextualizadas, 

demonstrando caráter de memorização e repetição sem significado.  

Sara se sentava ao lado da mesa da professora longe das carteiras dos colegas, 

sendo prejudicada no que diz respeito a interação, um dos grandes benefícios do 

processo de inclusão e um fator que deveria ser estimulado ao máximo. 

         Na sala 4, em uma das aulas a professora entregou para Tom um livro diferente do 

que entregou para o restante da sala. Era um livro de Geografia que a mesma iria utilizar 

para ler um texto que falava sobre Comunidade. Logo ao receber o livro Tom percebe 

que recebeu o livro errado uma vez que tentou achar o texto que seria lido na aula não o 

encontrando. Quando pediu o livro para a professora a mesma argumentou que havia 

dado um livro diferente ao mesmo, pois o mesmo: 

 

 “não lia e não entendia que o livro era diferente.” (Nota de campo nº23, 

10/10/12)  
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Nesse caso podemos perceber claramente as questões que já expomos acima e 

podemos refletir sobre qual lugar estamos ocupando como profissionais da educação 

frente a inclusão. Devemos tomar cuidado para não realizarmos de forma automatizada 

o que nomeamos de Inclusão, ou seja, ela não deve acontecer somente porque tem que 

acontecer a qualquer custo, sendo realizada da forma que der. Ela deve ser um processo 

construído, com a participação de todos os envolvidos no âmbito escolar e 

principalmente deve pressupor uma disponibilidade interna de cada um que a vivência e 

que se propõe a participar dela. Só assim, poderemos caminhar no sentido contrário do 

mito e não corrermos o risco de estarmos executando o mito da inclusão escolar. 

        É possível perceber também como o andar do processo de inclusão se torna 

diferenciado quando os professores nele envolvidos acreditam na inclusão, e se propõe 

internamente a fazê-la acontecer na realidade do aluno incluído. A sala 5 e a sala 6, são 

exemplos de que a inclusão é um processo totalmente possível de acontecer na pratica, 

porem para que isso ocorra é fundamental que o profissional envolvido deseje fazer 

parte disso e acredita nessa possibilidade. 

        Carlos e Flávia são alunos com deficiência intelectual, que encontram em suas 

salas de aula um espaço onde mesmo com suas peculiaridades podem aprender e 

participar ativamente das aulas. É um espaço onde há muita mediação entre 

professora/aluno, onde as professoras sempre os colocam dentro do assunto da aula e 

mostram a eles a todo tempo que eles fazem parte daquela sala, que não estão apenas ali 

dentro, que eles também contribuem de alguma forma para aquele espaço. Nesse sentido 

essas crianças sentem que as suas deficiências ficam em segundo plano enquanto estão 

ali, e acredito esse ser um dos objetivos da inclusão escolar, permitir que os alunos com 

alguma deficiência possam ir além de suas deficiências. 

 

6. Conclusão 
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Por meio da construção dos dados obtidos nas entrevistas e nas observações, se 

tornou possível conhecer quais são as concepções dos alunos participantes sobre o 

processo de inclusão que vivenciam, portanto pode-se concluir que o objetivo da 

presente pesquisa foi alcançado, o que se mostra de extrema importância uma vez que a 

bibliografia existente pouco contempla as concepções dos alunos. 

Foi possível perceber que eles possuem uma noção sobre a inclusão e acreditam 

nesse processo, não vendo tantas diferenças entre os alunos com deficiência e os alunos 

sem nenhuma deficiência. Porém, pode-se perceber também, que ainda existem 

inúmeros limites no que diz respeito a essa prática, que se mostrou ainda rondada por 

inúmeros pré-conceitos e mitos a respeito da deficiência intelectual. 

Outro dado importante é a constatação na opinião dos alunos, sobre a 

importância da figura do educador para a realização desse processo, e o quanto a 

concepção deste, que irá influenciar a formação da concepção do aluno acerca da 

inclusão.  

Na verdade percebeu-se que a inclusão é um processo que deveria abranger 

todas as crianças presentes na escola, não apenas as crianças com alguma deficiência, 

uma vez que todas elas possuem suas peculiaridades. Porém a inclusão esbarra nos 

alicerces políticos da lógica educacional de nossas escolas, levando a escola a repensar 

sua prática, a mudar sua rotina educacional, o que talvez explique o porquê nos 

profissionais da educação, nos sentimos tão despreparados frente a ela. 

 Podemos frente a tudo que aqui foi dito, refletir sobre a importância de se dar 

voz aos alunos, que tem muito a nos dizer sobre a inclusão, sobre as dificuldades do 

processo, sobre a realidade da prática e sobre quais seriam possíveis estratégias para 

facilitar o processo e para que ela transcorra de forma efetiva para o processo 

educacional desses alunos envolvidos, para que ela ocorra de maneira real na vida 

escolar desses alunos e principalmente na vida escolar dos alunos com deficiência 

intelectual.  
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1. Introdução 

 

Ser professor é de fato desafiador e sendo ele em alguns aspectos transmissor de 

conhecimento, tem ele a oportunidade de formar cidadãos, moldar caráter e influenciar 

os seus discentes a terem criticidade, além de qualificá-los tanto para o mercado de 

trabalho como para o seu desenvolvimento social e intelectual. E como salienta Paulo 

Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia (1996) a relação professor-aluno, deve 

primeiramente ter um compromisso de solidariedade, deve ser uma relação ética entre 

ambos, pois segundo Freire (1996, p.16): “O preparo científico do professor deve 

coincidir com sua retidão ética”. Além disso, o professor deve buscar ter uma postura 

humanística em relação aos seus alunos, fazendo-os ter autonomia no processo de 

ensino-aprendizagem. Pois como salienta Paulo Freire: “Formar é muito mais que 

treinar”. Para isso a formação do professor é de grande importância, pois um 

profissional de qualidade preparado para as mais diversas situações que ocorrem no 

sistema brasileiro de educação fará grande diferença no modo como educa. Como bem 

analisa Pimentel (1996, p.85) “A educação se faz, então para que o homem participe, 

desenvolva e transforme essa cultura na direção de um viver mais humano”. Assim 

mostrando que ensinar vai além do simples passar de conteúdo, atividades e prova, 

tendo um papel fundamental na formação de cidadania. Com Freire (1996) vemos as 
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exigências fundamentais a formação de educadores e seus saberes práticos, mas 

salientando que essas exigências devem estar longe do autoritarismo. 

No livro, O professor em construção de Pimentel (1996), a autora faz uma 

análise sobre papel do professor e suas formas de atuação na sociedade. Na 

fundamentação de sua pesquisa realizada na Unicamp, a autora investigou as formas de 

agir do professor no processo de ensino-aprendizagem. Ela desenvolveu um estudo 

multidisciplinar, percorrendo vários campos do conhecimento na área da matemática, 

medicina, música, biologia. A autora entrou em contato com vários profissionais: 

inovadores, conservadores, tradicionais, e assim, procurou analisar como cada professor 

desenvolvia suas atividades e como suas atuações refletiam em suas práticas docentes 

cotidianas. Uma das principais idéias que a autora defende, relaciona-se a atenção aos 

paradigmas emergentes na sociedade, pois segundo ela os processos ideológicos são 

dinâmicos e renovam-se dia-a-dia na sociedade, e o professor deve estar atento e 

acompanhar esse processo. 

Segundo Pimentel (1996, p. 86):  

 

A sociedade onde vive também não é geral, abstrata e estática, mas é onde 

transcorre sua existência, onde ele se cria e cria cultura, entendida como 

trabalho, organização social e representação simbólica da vida natural e social. A 

educação se faz, então, para que o homem participe, desenvolva e transforme 

essa cultura na direção de um viver mais humano. 

 

Assim, as ações do professor devem estar acompanhadas da renovação dos 

paradigmas vigentes, acompanhadas de flexibilidade, abertura ao novo, a dinâmica 

social e a realidade dos alunos, em contato de fato com o que a realidade propõe, ou 

seja, o processo de ensino-aprendizagem deve estar articulado com o cotidiano. Além 

desses fatores, a ação de um professor deve estar envolta de compromisso e 

responsabilização com a atividade docente, pois sua atitude refletirá diretamente na 
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formação de futuros profissionais que estão em processo de formação educacional, 

cultural, social, ideológico e que atuarão na sociedade. 

 

2. Paradigmas da ciência da educação e sua influência no processo ensino-

aprendizagem 

 

Segundo Behrens (1999) existem dois grandes paradigmas na ciência da 

educação um deles leva as pessoas a continuarem reproduzindo um mesmo 

conhecimento, e todo o sistema educacional contribui para isso, desde a escola, a 

metodologia, a avaliação, o professor e o aluno. Esse tipo de paradigma implantado 

recebe influência das teorias Newtoniano-Cartesiano.  São teorias que defendem uma 

concepção fragmentada do homem e do conhecimento.  

O outro paradigma, já defende uma idéia de ensino que instiga o aluno a 

produzir um conhecimento, e não apenas reproduzi-lo, e sim a buscar, questionar, 

criticar e a criar novos conhecimentos. A escola e o professor esperam que o aluno em 

seu processo de formação se desenvolva, ou seja, saia do espaço da escola e busque 

criar novas teorias, pesquisas, e conhecimento.  

Na realidade, os dois paradigmas abordados por Behrens (1999) fazem parte da 

educação brasileira. O primeiro paradigma ainda está muito enraizado na concepção de 

ensino nas escolas do Brasil. A principal preocupação gira em torno da idéia de sucesso 

profissional: a pressão para que o aluno passe no vestibular, para conseguir um emprego 

que tenha um maior retorno financeiro, ainda é muito presente na escola e na sociedade. 

O fato de não valorizar o processo de ensino na sua essência, a aprendizagem do aluno, 

conteúdo transmitido, o método utilizado e as críticas em torno da qualidade de ensino, 

faz com que aumente o distanciamento entre o ensino e a aprendizagem. Não somente o 

professor deve ser o único responsável para pensar em uma solução, mas todos que 

estão envolvidos com a educação. 

 

3. Metodologia 
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 O trabalho prático desenvolveu-se em dois dias consecutivos em uma escola 

pública, onde realizamos um mini-curso com a temática: “Aprender a estudar é o 

desafio”. O trabalho contou com atividades de planejamento dos minicursos, revisão 

bibliográfica, além da atividade prática. Nosso planejamento envolvia exposição da aula 

de forma dinâmica, utilização de recursos didáticos, como data-show e buscamos fazer 

atividades depois de cada aula expositiva, para ajudar a fixar o conteúdo. Nosso público 

alvo era direcionado a alunos do curso superior que tinham como objetivo a formação 

de professores. Os alunos eram do curso de pedagogia, química e biologia, tínhamos 

como objetivo proporcionar aos futuros professores conhecimentos e habilidades sobre 

as estratégias de estudo que podem ser utilizadas em sala de aula.  

O conteúdo partiu de conceituação básica de memória e os seus estágios, como 

reter o conteúdo estudado na memória, e alguns requisitos para melhorar a eficácia dos 

estudos, como por exemplo: Organização, Assiduidade, Ambiente adequado, Técnicas 

de leitura eficazes, Motivação, Material de consulta e pesquisa.  

As atividades práticas desenvolvidas ao longo da apresentação foram úteis para 

avaliar o progresso dos participantes, foram feitos exercícios dinâmicos, como: 

“Memorização dos nomes e dos gestos”, esta dinâmica propõe um "quebra gelo" entre 

os participantes, onde deviam falar seu nome e fazer um gesto, sendo que todos devem 

repetir em somatória e ainda atividades práticas para eleger informações, fichamentos e 

mapa conceitual, atividade de assimilação de conteúdo, técnica de recordação onde os 

alunos com apenas uma palavra como, por exemplo, trânsito teria 30 segundos para 

relacioná-la com 30 possíveis derivações da mesma. 

No final do trabalho prático, recebemos um feedback positivo da nossa 

atividade, e os alunos demonstraram que conseguiram aprender e a ter uma outra visão 

sobre o assunto proposto. Os alunos se mantiveram atenciosos participativos e 

conseguiram apreender o conteúdo. Tentamos levantar algumas questões críticas sobre 

“como estudar”. Isso implicava pensar no papel do professor, dos pais, do aluno, diante 

desta problemática, que é pouco discutida. Salientando que desde a escolha do tema, até 

a execução final do trabalho, ele passou por etapas bem diferenciadas; ora tínhamos 
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segurança; ora não; outras vezes vinha à ansiedade sobre a tarefa prática que estava por 

vir; outras vezes estávamos determinadas e seguras da tarefa; outras vezes vinha o 

envolvimento, o entusiasmo e até mesmo o nervosismo. Mas, resumidamente, a tarefa 

foi muito gratificante, pois na atividade prática pudemos entrelaçar a teoria com a 

prática, e vivenciar realmente como é o desafio de ser um professor. 

 

4. Discussão 

 

Durante a sua formação de docente, o aluno irá se deparar com inúmeras teorias 

(algumas antagônicas e outras que se complementam), também irá conhecer vários 

professores cada um com uma ideologia e uma metodologia diferente. O seu papel nesse 

momento é absorver todas essas informações, em alguns momentos ele poderá ser 

instigado a criticar alguma teoria pelo próprio professor e ser estimulado a fazer uma 

pesquisa, uma intervenção na sua comunidade. Geralmente no início de sua formação 

ele receberá mais teoria, somente nos últimos períodos do curso, que o futuro professor 

vai a campo, estagiar em alguma escola. No momento em que o mundo da teoria e da 

realidade se cruza, o que acontece com o futuro professor? Quando ele percebe que 

existe certa diferença entre ambas, o que ele sente? Qual iniciativa ele deve tomar? 

Existe alguma receita? Antes de entrar em uma sala de aula o professor chega com 

grandes expectativas, receios, medo, enfim, o que cada um sente é muito relativo. E, 

alguns desses questionamentos e sentimentos nós tivemos a oportunidade de 

experimentar.  

Durante o nosso mini-curso, a princípio ficamos mais focadas na exposição do 

trabalho, pensamos que ao expormos o conteúdo estaríamos ensinando os participantes 

o assunto. Em um dado momento da nossa aula percebemos que devíamos abrir para os 

alunos discutirem um questionamento que levantamos: Saber estudar não deveria ser 

básico? Será que ele sabe estudar?(imagem no slide); E se ele realmente não sabe 

estudar o que realmente ele está fazendo em uma sala de aula? Instigamos os 

participantes a pensarem como alunos e como futuros professores. Também os levamos 
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a refletir e discutir uma frase: O COMO foi substituído pelo VÁ estudar. Nesse 

momento poderíamos ter explorado mais a posição deles diante desse assunto, por ser 

algo pouco discutido e ser muito importante para formação deles como futuros 

professores. E por último, levantamos outro questionamento: Como é possível um 

estudante passar por todas as fases acadêmicas, receber um diploma sem ter aprendido 

a estudar? Todos eles ficaram muito pensativos com está frase. Então começamos a 

questionar sobre aqueles profissionais, inseguros, incompetentes, que não estão 

preparados para atender as exigências do trabalho. Também indagamos as 

consequências disso para a sociedade. Como na discussão de Behrens (1999), esses 

profissionais receberam um ensino que focou mais na reprodução, pois se o sistema de 

ensino estivesse sólido na idéia de produzir o conhecimento esse tipo de “profissional” 

dificilmente conseguiria um diploma.  

Em seguida explicamos como se deve fazer um fichamento, um esquema, e 

como eleger informações. Depois pedimos para que realizassem uma atividade, então 

distribuímos textos para que fizessem fichamento.  Nesse momento um dos 

participantes tomou iniciativa, de perguntar se iríamos dar uma devolutiva, ou seja, 

corrigir os seus fichamentos. Foi uma atitude inesperada para nós, pois não havíamos 

planejado isso, no entanto, foi muito produtivo, pois além de poder dar um retorno para 

eles, aprendemos mais ainda, durante a correção. Acreditamos que ser professor é 

enfrentar justamente os desafios que aparecem e enfrentar o inesperado, pois através do 

inesperado é que o professor vai moldando e inovando as suas atuações no ambiente 

escolar.  

 

5. Conclusão 

 

Em nossa própria vivência foi possível percebemos o quanto é fácil nos 

mantermos fixos ao ensino tradicional, privando o aluno da possibilidade de uma 

participação ativa e contínua. Em nossa experiência, notamos que apesar de tentarmos 

proporcionar uma determinada discussão sobre o tema abordado, foram poucas as vezes 
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que esperamos o posicionamento do aluno sobre a questão. Paulo Freire (1996, p. 23) 

mostra-nos que “Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro”, o que só confirmar a necessidade da transição de saberes entre professor-aluno, 

em uma relação em que ambos ensinam e aprendem. A relação professor-aluno só tende 

a estreitar o laço de afetividade e união tão necessário para o processo de ensino e 

aprendizagem, possibilitando a formação do conhecimento. Paulo Freire (1996) mostra-

nos ainda as varias exigências que o educador deve possuir para ensinar, sem esquecer 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas possibilitar a construção do mesmo. 

Uma aula criativa e dinâmica soma-se as exigências que o professor deve possuir, a 

criatividade docente contribui para uma sala de aula participativa, interação entre os 

alunos e comunicação ativa. 
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1. Introdução 

 

A sociedade e nenhum aspecto dela podem ser explicados sem considerar a 

enorme desigualdade social e econômica que nos envolve. Bock (2009) expõe que as 

diferenças regionais, de rendimento, de raça e outras compõem o quadro brasileiro de 

desigualdade social, merecendo destaque aqui a escolarização que, neste país, apresenta 

obstáculos em sua qualidade e acesso. Como o Estado, pelo menos no curto prazo, não 

consegue encontrar saídas para essa situação, surgem os educadores sociais, 

profissionais de diversas áreas que buscam minimizar e/ou superar os processos de 

exclusão social que atingem grandes parcelas da população brasileira. Dessa forma, 

pesquisas fazem-se necessárias para compreender melhor quais são as atividades 

desempenhadas pelos educadores sociais e como elas são por eles significadas, de modo 

que possam entender melhor seu ofício e, assim, aprimorar a qualidade de sua atuação.  

A atual pesquisa busca ampliar os conhecimentos acerca do trabalho docente 

realizado por educadores sociais, aproximando-se dos sentidos e significados que 

atribuem à atividade realizada no contraturno escolar, em uma instituição que atende 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.  

O texto começa mostrando os principais pressupostos teórico-metodológicos que 

nortearam esta pesquisa para, em seguida, explicar quem é o sujeito do estudo, o local 

no qual os dados foram coletados, os instrumentos empregados e a forma como foi 

conduzida a análise dos dados. Posteriormente, é apresentada a análise e interpretação 

das informações produzidas, expondo aspectos que se mostraram relevantes na 
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investigação e que possam contribuir para a compreensão do fenômeno estudado. Por 

fim, as considerações finais são expostas. 

 

2. Pressupostos teórico-metodológicos 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos produzidos acerca da prática em 

educação social, busca-se, nesta pesquisa, aproximar-se dos sentidos e significados 

atribuídos por um educador social à atividade realizada no contraturno escolar, em uma 

instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco 

social. Para isto, utilizar-se-á, como orientação epistemológica e metodológica, a 

Psicologia Sociohistórica, que adota como filosofia, teoria e método o materialismo 

histórico e dialético.   

Kopnin (1978) expõe que um método científico não deve ser considerado único 

e absoluto. Marca, como mais importante, o movimento que se faz ao buscar resultados 

mais verdadeiros. Aponta que o método dialético tem esta capacidade, de mudar a sua 

configuração de acordo com nível de conhecimento científico, garantindo-lhe tanto a 

eficácia como a relação indefectível com a ciência; afinal, a própria ciência muda e 

desenvolve-se na medida em que novos conhecimentos científicos são adquiridos. 

A realidade social, segundo Kosìk (1976), investigada sob o princípio 

metodológico da dialética, deve ser compreendida como um momento da história, que 

exerce uma dupla função, pois define a si mesma (ganhando um significado legítimo, 

próprio) e, ao mesmo tempo, define o todo (atribuindo sentido a algo maior).  

O autor indica, ainda, que o pensamento dialético, realizado num processo de 

movimento em espiral, correlaciona todos os conceitos, elucidando-os mutuamente. 

Assim, o isolamento dos fatos, aspectos e/ou situações são superados na interação 

interna das partes e delas com o todo, com a noção de que este todo “se cria a si mesmo, 

na interação das partes” (Kosìk, 1976, p. 42). Seguindo a mesma linha de pensamento, 

Kuenzer (1998) explica que muitos trabalhos, resultados de uma prática fragmentada, 

não passam de descrições: não captam o todo. Mostra, com isso, a necessidade:  

[...] da adequada articulação entre as categorias de análise macro e 

microeconômicas, entre teoria e prática, através de um caminho metodológico 
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que permita que o concreto se torne compreensível pela mediação do abstrato, e 

o todo através da mediação da parte, sem o que nossa produção sempre será 

parcial e pouco útil para dar suporte às intervenções no sentido da transformação 

da realidade (p. 61). 

Em seus escritos, Vygotski (1989) já pontuava a necessidade de superação dos 

métodos de pesquisa vigentes em sua época, uma vez que eles não se adequavam ao 

estudo das formas especificadamente humanas de comportamento. Utilizando-se do 

contraste apresentado por Engels em relação “às abordagens naturalística e dialética 

para a compreensão da história humana” (p. 62), estabeleceu uma nova metodologia de 

estudo, pautada nas ideias de Marx e Engels.  

Deve-se, então, analisar o desenvolvimento dos fenômenos, reconstruindo todos 

os pontos de determinada estrutura, até chegar à sua origem, concentrando-se no 

processo, não no produto, estudando a estrutura ou situação historicamente, o que 

significa “descobrir sua natureza, sua essência, uma vez que (parafraseando Marx) ‘é 

somente em movimento que um corpo mostra o que é’. Dessa forma, o estudo histórico 

do comportamento não é um aspecto auxiliar do estudo teórico, mas, sim, sua 

verdadeira base” (Vygotski, 1989, pp. 68-69). Por essa razão, pesquisas que consideram 

o homem e as funções psicológicas superiores devem se pautar num método que o 

compreenda de maneira histórica, não linear. 

No materialismo dialético e na psicologia sociohistórica são utilizadas categorias 

que, conforme aponta Kuenzer (1998), servem para organizar a teoria e os fatos a serem 

investigados, de acordo com o objetivo da pesquisa, conferindo-lhe rigor e 

cientificidade. Neste aspecto, apresentamos duas categorias fundamentais para a análise 

de dados desta pesquisa: sentidos e significados.  

Cada ser humano tem uma forma singular ao se apropriar do mundo objetivo, 

entretanto, a realidade, mesmo sendo apropriada de forma particular, é um “todo 

indivisível de entidades e significados” (Kuenzer, 1998, p. 59). A autora ressalta que 

não se pode considerar como verdade absoluta apenas a realidade do homem inserido 

num mundo matemático ou de cuidados domésticos, pois se tratam de dimensões 

diversas, mas interligadas, uma tão legítima quanto a outra. Compreende-se, então, 
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como as categorias sentido e significado podem contribuir para a visão que se tem de 

mundo e de homem: os sentidos dizem respeito à apropriação dos significados 

compartilhados articulando-os ao conjunto de vivências do sujeito. Os sentidos 

constituem a leitura única, particular, idiossincrática de cada sujeito, que irá significar, 

de forma momentânea e fugaz, aquilo que cada um faz.  

 Diante de tais pressupostos - e articulando-os com o objetivo desta pesquisa -, é 

preciso considerar o educador social como sujeito atuante na instituição em que está 

inserido, e alguém que é, ao mesmo tempo, influenciado por questões sociais, políticas e 

econômicas que permeiam a organização na qual atua. Analisar todas essas questões é 

essencial para que se possa apreender como ele constitui suas formas de pensar, sentir e 

agir, em um processo constituído histórica e socialmente. 

 

3. O local e o sujeito da pesquisa  

 

O estudo foi realizado em uma fundação pública municipal, localizada na 

Grande São Paulo, com sua missão, diretrizes e objetivos focados na promoção, defesa e 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A instituição mantém programas, 

serviços e projetos no âmbito da defesa e garantia de direitos humanos e 

socioassistenciais, por meio da proteção social básica e da especial de média e alta 

complexidade. Desses programas, destaca-se, no eixo de promoção e garantia dos 

direitos, um que atende crianças e adolescentes no contraturno escolar. Este trabalho é 

desenvolvido em quatro bairros periféricos do município. 

Um desses espaços, foco da pesquisa, está localizado em um bairro caracterizado 

por ter um núcleo constituído por uma das ocupações irregulares mais antigas da cidade 

e região. Existe cerca de 2150 unidades habitacionais precárias e/ou irregulares contadas 

no mapeamento de assentamentos, feito no local. Em relação ao tipo de assentamento, a 

prefeitura classifica-o como favela, isto é, local formado por unidades habitacionais que 

ocupam irregularmente terrenos de propriedade alheia (pública ou particular), em geral 

dispostos de forma desordenada e densa, carentes de serviços públicos essenciais, 

habitadas por famílias de baixa renda, que apresentam situações de risco e variadas 

carências. O núcleo demanda obras complexas de urbanização para sua regulamentação 
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fundiária. Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, a comunidade é 

classificada como sendo de Vulnerabilidade Muito Alta.  

Em relação ao participante do estudo, fez parte desta pesquisa um educador 

social (aqui chamado de Daniel) que desenvolve sua prática educativa em contraturno 

escolar. Permanece na unidade em tempo integral e ministra atividades pela manhã e 

tarde, com grupos distintos de crianças e adolescentes. Formou-se em Educação Física 

em 2012. Trabalha na Fundação há oito anos e nove meses, sendo cinco anos e três 

meses na unidade foco da pesquisa. Realiza suas atividades em mais de uma unidade. O 

educador ministra aulas de circo. 

 

4. Os instrumentos empregados e o referencial de análise dos dados 

 

A coleta de dados consistiu em um levantamento da história de vida, 

preenchimento de questionário de identificação pessoal e realização de entrevistas 

semidirigidas junto ao educador, que se estenderam por dois encontros, até que se 

contou com informações suficientes para responder ao objetivo da pesquisa. As 

entrevistas e as histórias de vida foram gravadas (áudio) e transcritas para serem 

analisadas. Foi acompanhado, também, um dia de trabalho do educador na unidade, de 

modo a apreender seu contexto de atuação e sua interação com educadores e educandos. 

Foi utilizado, como referencial de análise dos dados produzidos, a constituição 

de Núcleos de Significação, tal como proposto por Aguiar e Ozella (2006). Os autores 

indicam que, após a transcrição das entrevistas e das histórias de vida relatadas pelos 

participantes do estudo, três etapas devem ser cumpridas para se chegar aos núcleos de 

significação: Realização de diversas leituras do material, objetivando uma maior 

apropriação de seus conteúdos para, em seguida, identificar os chamados pré-

indicadores, ou seja, temas variados, que se tornam importantes na medida em que são 

mencionados; Processo de aglutinação dos pré-indicadores, pautada por semelhanças, 

complementariedades ou contradição, formando, assim, indicadores; Com base nos 

indicadores, inicia-se uma nova aglutinação, pautada pelos mesmos princípios, em um 

processo que culminará na organização dos núcleos de significação, que devem revelar 

as determinações constitutivas do sujeito.  
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Neste trabalho, será apresentado um dos núcleos de significação constituídos 

para se apreender os sentidos e significados da atividade realizada pelo sujeito da 

pesquisa, esclarecendo que, a partir das falas de Daniel que se pode levantar esses temas 

para reflexão, sendo dois deles: 1) a terminologia designada a eles – social –, 

distinguindo-os, com este adjetivo, de outros educadores, principalmente daqueles que 

prestam serviço em instituições formais de ensino; e 2) a educação social ser 

considerada ou não uma profissão. 

 

5. Análise e interpretação dos dados 

 

Como explicado anteriormente, a análise dos dados aqui expostos está pautada 

na apresentação de um núcleo de significação formado pelos seguintes indicadores: a) 

Educador social: profissão ?; b) Por que social?; c) Problemas sociais e a necessidade do 

trabalho do educador social; d) Educador social: tem que dar o exemplo de conduta 

cidadã; e) Professores na trajetória do educador: marcantes 

Para que possamos entender, primeiramente, a nomenclatura dada à educação 

aqui tratada – educação social – temos que resgatar aspectos relevantes que constituíram 

e constituem esta área no Brasil, articulando-os, além disso, com aquilo que foi exposto 

pelo educador Daniel ao longo de sua entrevista.  

Daniel, durante a entrevista, diz que seu trabalho é voltado a uma classe menos 

favorecida economicamente: “Eu acredito que, principalmente, a classe pobre. Se não 

fosse esse grupo, talvez nem existisse o educador social.”. Questiona-se, também sobre 

o mesmo assunto, o porquê de sua função existir: “Por que existe o educador social? 

Porque existe algo na sociedade que precisa talvez caminhar de uma forma diferente.”. 

Analisando a situação atual do país, o Brasil, num cenário de enorme 

desigualdade social e econômica, apresenta aspectos que não podem ser entendidos se 

não forem articulados com esta situação. Sob esta circunstância, temos que a educação, 

mais especificadamente àquela ligada à instituição formal de ensino, a escola, não dá 

conta, atualmente, de superar esta barreira social e, assim, democratizar o acesso a uma 

educação de qualidade. Deste modo, como pontua Ribeiro (2006), a educação social é 

utilizada como parte de uma política compensatória de educação, voltada, 
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principalmente, para aqueles de classes populares, em situação de risco e 

vulnerabilidade, possibilitando a inclusão dessa parcela da população à sociedade e 

minimizando a desigualdade social.   

Pelas falas de Daniel e pela teoria exposta, podemos conceber que esta educação 

nomeia-se como social, pois tem como objetivo reduzir as desigualdades geradas pelo 

do quadro sócio-econômico do país. Esta conclusão, no entanto, desconsideraria o social 

das demais educações, especificando que somente a educação social articularia essas 

duas áreas: a educação e o social.  

Gadotti (2012) esclarece que, “em princípio, toda a educação é, ou deve ser, 

social, já que quando falamos de educação não podemos prescindir da sociedade, da 

comunidade e do contexto familiar, social e político onde vivemos.” (p. 15). Da mesma 

forma, Daniel nos mostra que concebe este social também de modo amplo, estendendo 

o seu significado para além da educação social: “com relação ao lado... eu não gosto de 

falar do lado social. [...]. Social é convivência, e convivência se dá em qualquer plano 

da vida.”. Assim, indaga-se: a educação escolar, por exemplo, não realiza, ou deveria 

realizar, a articulação entre educação e social?  

Toda educação pressupõe um projeto de sociedade, seja ele qual for, e com o 

social adjetivando a educação, não estamos dicotomizando, fragmentando, um aspecto 

que não pode e nem deve ser desvinculado um do outro? Ribeiro (2006) indaga se este 

substantivo (educação), sendo qualificado (social), não daria à expressão um aspecto 

redundante, assim como reduziria a responsabilidade social da educação.  

O adjetivo dado à educação social caracteriza a ação daqueles que trabalham 

nesta área, entretanto, ao mesmo tempo, desconsidera o social das outras educações. 

Nos mostra com isso, também, que a educação formal, direito de todos, tem 

deficiências. Gadotti (2012) expõe que ao utilizar o adjetivo ‘social’, coloca-se “em 

questão a própria pedagogia [...], o próprio ‘modelo’ da educação adotado pelo 

capitalismo que nega o social e sobrevaloriza o econômico.” (p.27). Completa que, para 

se pensar o social, o “sistema educacional precisa ser educado socialmente.” (p. 28).   

Sob este enfoque, pode-se também pensar o quanto a educação social pode 

deixar de ser social para fazer parte de um sistema domesticador, que objetiva o 

controle e não a transformação, educando os sujeitos que deste cenário fazem parte em 
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direção a uma aceitação passiva das condições em que vivem. É preciso considerar que, 

como expõem Carvalho e Carvalho (2006), a educação social tem como intuito reduzir 

as diferenças sociais, mas, muitas vezes, não consegue questionar e alterar a estrutura 

que compõe este quadro.  

Articulando o trabalho como educador com questões sociais com as quais se 

depara, Daniel pontua a necessidade de se considerar a sociedade em que vive para 

pensar no seu trabalho: “se você é educador social, como você educa as pessoas para 

conviver no meio? Então, o que você quer desse meio? O que você espera desse meio? 

Quais são suas perspectivas em torno... em se falando de uma sociedade.”.  

Responde esta indagação quando, mais adiante, apresenta que pretende, com sua 

ação, ter uma sociedade com menos desigualdade:  

 

[...] acho que se tem muito a se aprender, muito que quebrar a 

cara ainda, muito que se discutir pra que a gente busque uma 

sociedade mais digna, a gente busque uma sociedade, pra que a 

gente tenha, não se busque, a gente tá buscando, mas pra que a 

gente tenha uma sociedade menos desigual no poder aquisitivo, 

na questão do poder mesmo. (Daniel, entrevista). 

 

Vê-se, deste modo, que Daniel questiona-se sobre a estrutura social na qual está 

inserido e, desse questionamento, entende que tem muito a aprender e dialogar com seus 

parceiros para assim conseguir superar as barreiras que encontra. Coloca, em outra fala, 

que sozinho não conseguirá alterar esta estrutura e pontua que tenta identificar, nas 

relações estabelecidas, sentidos em sua atividade: “Não sou eu que vou fazer a 

sociedade deixar de ser competitiva, mas que possamos enxergar valores dentro das 

relações que a gente cria.”.       

Mostra-se, articulando as falas de Daniel com o que foi encontrado na teoria, a 

necessidade de se ter, a fim de não realizar uma ação alienada, formas de se preparar 

para a função desempenhada. Neste âmbito, Daniel nos apresenta que, ao trabalhar com 

a comunidade, precisa (re)ver sua postura, suas ações e atitudes, porque, assim como os 

membros da comunidade, também é um cidadão e, se vendo como cidadão, pode 
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entender melhor o processo por qual passa junto àqueles que atende: “Porque você 

também é um cidadão e talvez entender você como cidadão é entender também o 

processo que se dá numa comunidade e daí você parte para entender como pode ser 

feito diferente.”. O entrevistado nos faz crer que se vendo como cidadão, o educador 

pode entender melhor a comunidade com qual trabalha e os problemas que enfrenta. 

Goergen (2010) esclarece que pensar a educação e articulá-la com o conceito de 

cidadania nos faz caminhar, de maneira ética, para a convivência em sociedade. Assim, 

pensa-se que Daniel, vendo-se como cidadão, se mostra como alguém inserido numa 

sociedade e, neste cenário, pode entender o que se passa em seu entorno para, 

posteriormente, alterá-lo. Como bem aponta Alves (1998),  

 

no caso da formação dos trabalhadores da educação, não basta colocar em 

questão os recursos técnico-pedagógicos que o professor deveria dominar; há 

que se perseguir a intenção de tornar o educador cidadão, condição sine qua non 

de sua elevação a sujeito das transformações da educação e da sociedade. (p.14) 

 

Como educador e cidadão, Daniel reflete sobre sua própria conduta, uma vez 

que, mesmo não querendo, se torna exemplo para os educandos: “Por mais que eu não 

queira ser exemplo pra ele, não batalho pra isso, mas, a nossa convivência, no dia a 

dia, faz com que ele veja em você um exemplo positivo.”. Assim coloca que ao se tornar 

um bom modelo para os educandos, pode fazê-los trilhar bons caminhos: “eu acredito 

que quando você tem um acumulo de muitas coisas boas, você tem uma tendência a 

trilhar por caminhos bons”. Exemplifica esta condição, quando se lembra dos 

professores que teve durante sua formação: 

[...] eu tenho professores que repercutem na minha vida até hoje, de coisas, de 

como ele me incentivava, de como ele me, me... e outros negativamente também, 

do tipo: Meu Deus, eu não gosto de lembrar como ele me olhava, porque aquilo 

me acuava, aquilo me fazia sentir muito pequeno, daí reflete em mim até hoje. 

(Daniel, entrevista). 
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Desta maneira, percebe-se o valor que é dado por Daniel às relações que teve 

com seus professores, expressando também a importância que dá ao seu papel diante 

dos educandos da instituição. Consoante a esta afirmativa, o referencial adotado nesta 

pesquisa nos aponta a importância que se deve dar às relações sociais estabelecidas. 

Vygotski (2000) indaga-se, escrevendo em seu texto, o que seria o homem: “Para Hegel 

é o sujeito lógico. Para Pavlov é o soma, organismo. Para nós é a personalidade social = 

o conjunto de relações sociais, encarnado no indivíduo (funções psicológicas, 

construídas pela estrutura social).” (p.33). Daí percebe-se a relação entre sujeito e 

sociedade e o valor que se deve dar à interação estabelecida entre os sujeitos e, neste 

caso, educador e educando. 

Daniel esclarece que, para realizar sua atividade, é necessário ter duas 

condições: a afetiva e a profissional. Decompõe, primeiramente, estes dois processos, 

porém não os concebe de modo desarticulado ao concluir sua fala: “Primeiro, assim, 

além do lado gostar, do lado afetivo em relação ao que você faz, tem o lado 

profissional daquilo que você faz. Então são duas coisas que caminham juntas, mas são 

duas coisas diferentes.”. Supõe-se que o educador, para cumprir seu trabalho, articule o 

gostar de exercê-lo com o ter competências para isso.  

Leite (2011) expõe que concepções dualistas sobre a constituição humana 

passaram a ser contestadas desde o século XIX. Compreende-se, a partir desse 

momento, que “o homem é um sujeito que pensa e sente simultaneamente [...] 

afetividade e cognição passam a ser interpretadas como dimensões indissociáveis, parte 

do mesmo processo, não sendo mais possível analisá-los separadamente.” (p.32). 

Vygotski considerou o cognitivo e o afetivo como uma unidade que constantemente se 

articula no processo de constituição humana. Sobre esta relação, expõe:  

 

Como se sabe, a separação entre a parte intelectual de nossa consciência e a sua 

parte afetiva e volitiva é um dos defeitos radicais de toda a psicologia 

tradicional. Neste caso, o pensamento se transforma inevitavelmente em uma 

corrente autônoma de pensamentos que pensam a si mesmos, dissocia-se de toda 

a plenitude da vida dinâmica, das motivações vivas, dos interesses, dos 

envolvimentos do homem pensante e, assim, se torna ou um epifenômeno 
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totalmente inútil, que nada pode modificar na vida e no comportamento do 

homem, ou uma força antiga original e autônoma que, ao interferir na vida da 

consciência e na vida do indivíduo, acaba por influenciá-las de modo 

incompreensível. Quem separou desde o início o pensamento do afeto fechou 

definitivamente para si mesmo o caminho para a explicação das causas do 

próprio pensamento, porque a análise determinista do pensamento pressupõe 

necessariamente a revelação dos motivos, necessidades, interesses, motivações e 

tendências motrizes do pensamento, que lhe orientam o movimento nesse ou 

naquele aspecto [...] (Vygotski, 2001, pp.16-17) 

 

A unidade formada pelo afetivo e cognitivo, mesmo sendo analisada desde o 

século XIX, ainda hoje não é considerada no discurso de muitos educadores, 

diferentemente do que se pode ver na fala de Daniel. Príncipe (2010) pontua que os 

educadores sociais participantes de sua pesquisa consideraram ser preciso apresentar 

algumas características pessoais para o exercício de suas atividades, como paciência, 

respeito ao outro e gostar de crianças, sobrepondo-as ao conhecimento sobre o que e 

como fazer seu trabalho. Daniel nos coloca, como já vimos, que além do gostar, esta 

característica precisa estar articulada com “o lado profissional daquilo que você faz.”.  

Analisando primeiramente o termo profissão, este pode suscitar alguns 

significados, socialmente compartilhados. Vygotski (2001, p. 463), a respeito do 

significado da palavra, menciona: “Tomada isoladamente no léxico, a palavra tem 

apenas um significado. Mas este não é mais que uma potência que se realiza no discurso 

vivo, no qual o significado é apenas uma pedra no edifício do sentido”. Temos que o 

significado da palavra, expresso, por exemplo, no verbete retirado do dicionário, é 

apenas um, dos tantos que se pode encontrar.  

Segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa (1990), tem-se que 

profissão, em dois de seus verbetes, significa: “profissão, s.f.. (l. professione). [...]. 4. 

Ocupação, emprego, que requer conhecimentos especiais e geralmente preparação longa 

e intensiva; ofício. 5. Conjunto de pessoas que exercem a mesma ocupação 

especializada: este artigo ofendeu toda a profissão. (p. 1400)   
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Destaca-se aqui que o termo profissão nos remete à noção de preparo e 

conhecimento específico por parte de uma pessoa que, possuindo-o torna-se um 

profissional. Shiroma (2003, p. 61) esclarece que “o termo ‘profissional’ alude a noções 

de competências, de credenciais, outorgando autoridade aos seus portadores legitimada 

por um conhecimento especifico”.  

Por meio da entrevista, Daniel coloca que “a profissão educador social ainda tá 

em construção, tanto que ela ainda não aparece como profissão [...]”. Complementa, 

entretanto, que ele e os demais educadores são cobrados como profissionais: “Na 

instituição, nós somos profissionais, somos cobrados como profissionais, e temos que 

ser profissionais”. Daniel e os demais educadores são, pela instituição, cobrados como 

profissionais, porém ainda não têm a atividade que exercem regulamentada, estando ela 

ainda em construção, como será explicando a seguir. O termo profissional, neste 

aspecto, pode ser entendido de maneiras diversas, uma vez que a instituição cobra algo 

que ainda não é legalmente efetivado e socialmente compartilhado. 

Diante deste cenário, evidencia-se o atual processo constitutivo desta profissão, 

como o próprio educador pontuou. A condição de ser e, ao mesmo tempo, ainda não ser 

profissional, constitui o panorama enfrentado por Daniel, gerando, possivelmente, 

incertezas sobre o que faz e quem é. Daniel, a este respeito, diz: “[...] você vai declarar 

imposto de renda nunca aparece educador social, você sempre tem que por em outros”.  

Tem-se que os educadores, cobrados pela instituição e sociedade, precisam ser 

competentes em sua ação, com capacidades necessárias para se atingir um objetivo 

determinado, porém a profissão educador social, ainda em construção, precisa de 

elementos, socialmente compartilhados, para poder, em sua especialidade, ser cobrada. 

O que seria então necessário possuir para que se possa ser um profissional da educação 

social?    

Formalmente, a atividade realizada pelo educador social passou a ser 

regulamentada, em 2009, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo parte da 

Classificação Brasileira de Ocupações, porém ainda sem possuir uma configuração 

trabalhista. Em tal classificação, o educador social insere-se na família de 

‘Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco’, que inclui 

quatro subtítulos: Educador Social, Agente de Ação Social, Monitor de Dependência 
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Química e Conselheiro Tutelar. O subtítulo Educador Social abrange: Educador de rua, 

Educador social de rua, Arte educador, Instrutor educacional e Orientador sócio 

educativo. Vê-se, a principio, o caráter amplo desta ocupação. Sua ação, aparentemente, 

parece ser delimitada quando se analisa o público atendido: pessoas em situação de 

risco, entretanto, em um país como o Brasil, de desigualdade social, isto pouco pode 

definir uma prática. Isso nos mostra que não só a regulamentação da profissão está em 

processo de construção, mas a própria atividade do educador social, que ainda se 

apresenta indefinida.  

Atualmente, aguarda parecer o Projeto Lei n. 5346 de 2009 (Brasil, 2009) com o 

qual se pretende criar a profissão de educador social no Brasil. Gadotti (2012) esclarece 

que a regulamentação dessa profissão irá beneficiar esta área, pois ganhará 

reconhecimento estatal, garantindo a quem nela trabalha seus direitos trabalhistas. Pelo 

Projeto Lei citado, é previsto que a escolarização mínima exigida ao educador social 

seria o Ensino Médio. Este profissional trabalharia em diversos espaços, como no 

atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social; com o público da terceira 

idade; com adolescentes envolvidos em atos infracioanis; dependentes de droga; em as 

entidades recreativas, dentre outros. Nesta conjuntura, levanta-se a questão: o Ensino 

Médio conseguiria oferecer, a estes futuros profissionais, conhecimento necessário para 

a sua atuação, nos contextos citados?  

Kuenzer (2010), a respeito da qualidade do ensino médio, utilizando-se dos 

dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (IDEB) e do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), aponta “a necessidade de discutir sobre que 

qualidade se pretende para o ensino médio, na perspectiva dos que vivem do trabalho” 

(p. 862), uma vez que esses dados revelam o descaso do setor público para esta etapa do 

ensino. Pensa-se, deste modo, que não se pode questionar apenas a escolarização 

mínima exigida ao educador social (o Ensino Médio), mas também o acesso, a 

permanência e a qualidade oferecida a todos os estudantes que o frequentam.  

Assim, ao mesmo tempo em que se questiona o quanto o Ensino Médio poderia 

dar respaldo à atuação do educador social, pensa-se também o quanto o conhecimento é 

de difícil acesso para camadas menos favorecidas da população, e quanto mais se exige 

deste educador em relação a uma formação, mais se elitizará esta profissão. Esta 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

 

 

14 

indagação, no entanto, não menospreza a articulação que pode e deve ser feita entre 

teoria e prática, apenas aponta para o quanto não se pode deixar de pensar em aspectos 

vinculados a qualidade e ao acesso ao ensino, seja o superior, o médio e o básico. 

Levanta-se também outro aspecto: se o ensino superior fosse exigido, seria 

necessária uma graduação específica para formação do educador social? Seria um curso 

de graduação, ainda não oferecido no Brasil, de Pedagogia Social? Como se daria então 

o acesso a ele? Como ainda não há esta definição legal, temos os dados de algumas 

pesquisas, como de Buccini (2007) e Silva (2010), que apontam para a diversidade de 

formação dos educadores sociais. Esta indefinição em relação à formação dos 

educadores se mostra também na fala de Daniel: “[...] isso sempre dá muito pano pra 

manga: o que é o educador social, porque o educador social tem várias formações, ele 

tem N especificações e isso compõe o educador social que um atua numa forma e outro 

atua em outra.” .  

Atualmente, vê-se a diversidade de formação daqueles que trabalham na 

educação social e, com isso, a variedade de métodos de trabalho existentes. Daniel 

expõe que “No meu caso, eu atuo com circo, então me considero um arte educador.” 

(Daniel, entrevista). Tem-se, pela fala de Daniel, que o que define o educador social é o 

recurso pedagógico adotado e não, primordialmente, a sua ocupação. Em relação ao 

circo, Bortoleto (2006) comenta que esta prática pertence à área da Educação Física, 

enfatiza, no entanto, que ela ocupa um espaço marginalizado na maioria dos centros 

educativos e classes destinadas à aprendizagem da Educação Física. 

Vê-se, ao se levantar a questão da profissionalização e área de atuação do 

educador social, precisa-se também articular, de modo mais detalhado, a teoria que 

fundamenta e a prática realizada por esses trabalhadores.       

 

6. Considerações finais 

 

A educação social, desde a sua nomenclatura até a legalização de sua profissão, 

enfrenta entraves que dificultam a sua definição, especificação, objetivos a atingir, 

teoria adotada e estratégias utilizadas. Mesmo assim, evidencia-se a importância de seu 

papel na sociedade brasileira (Marques & Evangelista, 2010), a multiplicidade de áreas 
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em que trabalha – educativo, social, cultural, econômico, entre outros (Beraldi, 2010) e 

a necessidade de reflexão, discussão e aprofundamento sobre este assunto, ampliando, 

desta maneira, o conhecimento sobre esta ocupação, a fim de superar a prática do senso 

comum.  

Dada a importância da educação social no atual cenário brasileiro, ressalta-se a 

necessidade de se refletir sobre os conceitos que constituem sua prática: o educacional e 

o social, articulando-os de modo a não dicotomizá-los. Da mesma forma, é preciso 

pensar que a educação social, mesmo não sendo regulamentada como profissão, 

atualmente, precisa ser entendida como uma atividade que requer estudo aprofundado, 

pois não depende apenas de uma habilidade prática, mas também de uma postura crítica 

em relação à sociedade.  
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1. Introdução 

 

A partir de nossa vivência tanto em estágios (curricular e extracurricular) em 

Psicologia Escolar/Educacional como, em posterior atuação profissional nessa área, 

percebi a partir de distintas experiências e vivências que a atuação do Psicólogo na 

escola é bem mais complexa do que parece a primeira vista, envolvendo, em verdade, 

um cabedal de habilidades, que exigem um constante aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos que são desconhecidos pelo Psicólogo que opta pela Psicologia 

Escolar pelo critério da identificação, ou ainda para aqueles que se inserem nesta área 

acreditando no mito de que esta seria uma atuação mais fácil de ser executada se 

comparada a outras áreas de atuação em Psicologia. 

O cenário escolar é reconhecido em sua complexidade exigindo do Psicólogo 

Escolar uma amplitude de ações que venham somar às exigências que a realidade 

demanda. Dessa maneira, temos o entendimento de que o arcabouço de saberes que o 

psicólogo escolar utiliza na sua atuação conforme sublinhado por Martinez (2010) está 

diretamente relacionado com as tarefas que se propõe realizar, pelos desafios que sua 

prática lhe apresenta e, ainda, pela representação que este profissional tem dos 

elementos inerentes aos desafios aos quais pretende enfrentar, independentemente do 
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campo de conhecimento ou da área da Psicologia em que esses conhecimentos tenham 

sido originariamente produzidos. 

Em considerando, sobretudo, o entendimento de que o trabalho do psicólogo 

escolar está vinculado ao trabalho de outros profissionais, a necessidade do trabalho em 

equipe é evidente, e no tocante ao enfrentamento do preconceito no espaço escolar essa 

condição não deve ser ignorada, havendo a necessidade de um numero considerável de 

multiplicadores nesse combate.  

No tocante à legitimidade do trabalho coletivo, a pesquisa realizada por Barros 

(2012) identificou, por exemplo, a importância de se reconhecer o professor como 

agente de mudança, bem como a transformação do espaço de sala de aula, o que exige 

fundamental processo de reprodução ou enfrentamento de preconceitos, a partir de 

estratégias pessoais e pedagógicas, que como sabemos é oriundo tanto das vivências 

pessoais, como também de situações diversas no cotidiano de sala de aula. 

Percebemos que a atuação do Psicólogo Escolar diante de questões como o 

preconceito é erroneamente tratada na superficialidade, como se este profissional 

tivesse, obrigatoriamente, as condições de assumir uma neutralidade diante desta 

questão. Sugerindo ignorar as condições sociais e históricas no entorno dos diferentes 

tipos de preconceito ao qual este profissional depara-se em seu cotidiano de trabalho, 

como se fosse possível. 

 Mencionamos essa ilusória tendência, pois verificamos que mesmos em 

pesquisas realizadas com alunos de psicologia como a desenvolvida por Rosa et al 

(2008), foi possível observar que as médias indicadoras de preconceito em seus 

principais tipos (Gênero, Classe Social, Raça, Orientação Sexual e Profissionais do 

Sexo) não atingiram um nível que indicasse a existência de preconceito. No entanto, 

dentre os resultados desta pesquisa também não foram excluíram totalmente a presença 

de respostas isoladas no grupo pesquisado, de maneira a serem encontradas dentre os 

pesquisados algumas respostas indicativas de respostas preconceituosas. 
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Com isso queremos igualmente destacar que apesar de se esperar que idealmente 

o profissional de Psicologia não tenha dificuldades em lidar com essa questão em seu 

cotidiano profissional, partimos do entendimento levando em consideração a própria 

condição humana, de modo que este profissional não está imune de sentir ou ter 

dificuldades em sua atuação por conta de preconceitos, como nos revela a pesquisa de 

Dias (2003) na qual identificou a presença de preconceito em atitudes, discursos e, em 

avaliações realizadas por psicólogas recém formadas e contratadas para assessoria 

técnica de uma creche. A pesquisa identificou ainda juízos de valor petrificados e 

rançosos anteriores à experiência em Psicologia Escolar que terminavam por moldar a 

atuação desse profissional no trabalho com classes populares em suas intervenções no 

interior das creches em que prestavam assessoria. 

Dessa maneira se faz estritamente necessário que este profissional tenha 

alternativas para esquivar-se de situações em que se depare com a questão do 

preconceito, haja vista que o mesmo não está imune a reagir de maneira preconceituosa, 

para assim conseguir de superá-las, pois como sabemos a exposição das vítimas de 

preconceito à humilhação se configura como uma fonte geradora de sofrimento e 

inibição interferindo, portanto, nas relações construídas no espaço escolar, bem como na 

própria promoção do aprendizado.  

Entendemos que neste combate ao qual está passível a atuação do Psicólogo 

Escolar/Educacional, ele deve se apoiar em teorias sobre este fenômeno, o que se faz 

imprescindível para que este profissional consiga adotar frente a essas teorias olhares 

críticos e ações propositivas, já que a exposição a situações de preconceito podem 

promover adoecimento psíquico.  

Destacamos que nossa aproximação e sensibilidade em relação a essa temática 

têm ocorrido desde nossa atuação como Psicologia Escolar /Educacional por cinco anos 

em cotidiano escolar na cidade Teresina, momento de significativa relevância, pois 

permitiu confrontarmos com demandas relacionadas aos diferentes tipos de preconceito, 

a saber: linguístico, racial, de classe social, de gênero, em relação a origem geográfica, 
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em relação a orientação sexual e em relação ao deficiente (Albuquerque Junior, 2007; 

Azerêdo, 2007; Bagno, 2009; Galvão & De Peirro, 2007; Guimarães, 2009; Machado, 

2009; Prado & Ribas, 2007). 

Nessa oportunidade, consideramos igualmente importante destacar que 

compreender esta temática em sua dimensão teórica, se intensificou no curso de 

doutorado realizado junto ao Programa de Estudos Pós-graduandos em Educação – 

Psicologia da Educação da PUC/SP – onde desenvolvemos a pesquisa sobre o processo 

de constituição de identidade de professores de origem nordestina que realizam pós-

graduação na cidade de São Paulo, onde este fenômeno foi apontado com uma das 

vivências reconhecidas nos relatos dos professores pesquisados. 

 Assim, esclarecemos que nessa comunicação, nosso objetivo é analisar 

brevemente sobre algumas das teorias psicológicas sobre preconceito, pelo fato dessas 

teorias estarem igualmente presentes dentre as opções teóricas acessíveis no âmbito da 

atuação em Psicologia Escolar/Educacional, e fundamentando, em alguma medida, às 

práticas desse profissional em seu cotidiano de trabalho.  

Dentre as teorias analisadas nesta discussão encontram-se os estudos clássicos 

de W.G. Allport, assim como as contribuições de Freud para essa a temática, e ainda os 

contributos de E. Goffman, pois embora seja oriundo da Sociologia, é utilizado como 

suporte por vários autores da Psicologia Social em sua discussão sobre estigma e rótulo 

social depreciativo. Da Psicologia contemporânea, nos reportaremos sobre os estudos de 

L. Crochik (2008) e por fim B. Sawaia (2005). 

 

2. O que dizem as teorias psicológicas sobre o Preconceito? 

 

Para realizar este apanhado teórico da Psicologia em relação ao preconceito, 

inicialmente, nos reportamos ao pioneirismo da teoria de W. G. Allport, que foi 

destacado por Fleury e Torres (2007), dada a sua contribuição para a Psicologia Social 

no tocante a este fenômeno, cuja inovação esta relacionada à proposta de classificá-lo. 
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A definição de preconceito foi oferecida ao público em 1954, na obra intitulada “A 

natureza do preconceito”, sendo marcante tanto no período pós-guerra quanto nos dias 

de hoje, ao respaldar muitos estudos sobre o preconceito na atualidade no campo da 

Psicologia.  

Para Allport (1954, p. 6) o preconceito é concebido como “uma atitude evitativa 

ou hostil contra uma pessoa que pertence a um grupo simplesmente porque ela pertence 

àquele grupo, e está, portanto, presumido que objetivamente ela tem as qualidades 

atribuídas ao grupo”. Tal atitude é definida conforme a sua constituição, sendo formada 

por dois componentes: um de natureza cognitiva, que proporcionaria a acentuada 

generalização do indivíduo em nível de pensamento; e, outro, de natureza atitudinal, que 

se relaciona com a ação do individuo sobre o outro, com destaque para o fato de que 

ambos determinam a estrutura dos comportamentos tipicamente preconceituosos. 

Outra de suas contribuições para o entendimento do preconceito esta relacionado 

a criação de um instrumento para medir o preconceito da sociedade de sua época 

conhecida como “Escala de Preconceito e Discriminação”, em que conferiu destaque 

para cinco níveis de ações tipicamente negativas por quem o sente o preconceito. 

O primeiro nível identificado pela escala é denominado de antilocução, que se 

expressa na circunstância em que um grupo majoritário faz piadas sobre um grupo 

minoritário sem qualquer constrangimento, que se caracterizam por efetivarem uma 

espécie de incentivo a manifestações de ódio e mesmo que os aspectos apontados, neste 

nível, seja considerado inofensivo, terminam por dar margem para a ocorrência de uma 

série de atitudes tipicamente preconceituosas; o segundo nível denominado de esquiva, 

se materializa nos momentos em que o grupo majoritário (que consegue esse status pela 

concentração de poderes) procura evitar o contato com o grupo minoritário, provocando 

nestes últimos o sentimento de isolamento e insatisfação/frustração por não pertencerem 

ao grupo que possui mais aceitação; o terceiro nível é o da discriminação, que se 

estabelece em circunstâncias na qual o grupo majoritário se articula com vistas a 

prejudicar o grupo minoritário, como no caso de negar oportunidades e serviços aos 
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membros do grupo minoritário e ainda chegarem ao ponto de os impedirem de atingir 

seus objetivos, seja eles quais forem: estudo, relacionamentos, diversão, etc.;  

O quarto nível é configurado por ataque físico, na qual o grupo majoritário 

efetiva ações de vandalismo junto a bens e propriedades de pessoas que fazem parte do 

grupo minoritário, sendo prevista a ocorrência de ataques de natureza física; por fim o 

quinto nível denominado extermínio se materializa através de ações exacerbadas de 

violência e linchamento empreendido pelo grupo majoritário em sua ação de liquidar 

todo um grupo de pessoas pertencentes ao grupo minoritário. 

Nessa oportunidade destacamos que o preconceito na concepção clássica de 

Allport (1954) refere-se, portanto a uma atitude individual, cujo objetivo foi identificar 

a sua origem, sendo um aspecto, que por sua vez promove outros desdobramentos a essa 

discussão, e que infelizmente, não nos deteremos a este aspecto, tendo em vista que os 

objetivos desse texto estão circunscritos a um breve panorama das teorias.  

Outro autor que contribuiu para a fundamentação teórica sobre preconceito foi 

Sigmund Freud e sua reconhecida Psicanálise. Como é sabido, não é de se estranhar 

que esta temática esteja no rol das discussões desta teoria, posto que sua obra se 

caracterizar pela riqueza no enfoque à diferentes questões como a sexualidade, a 

psicopatologia, a estética, a cultura, a etnologia, a religião dentre outras.  

Dessa maneira, no interior do arcabouço teórico produzido pelo pai da 

Psicanálise podemos identificar em seu interior discussões que se direcionam a 

explicitar a questão do preconceito, a partir de sua análise sobre o narcisismo das 

pequenas diferenças, que conseguem ser materializadas por meio de pulsões de 

agressividade dirigidas à minorias sociais. 

Para entender essa perspectiva é preciso retornar a discussões de Freud que 

podem ser extraídas do texto intitulado “Algumas consequências psíquicas da distinção 

anatômica entre os sexos”. Nessa discussão Freud (1925/1996) se detém sobre o 

momento em que se dá a eflorescência da vida sexual, que parte do reconhecimento das 

diferenças anatômicas entre os sexos. Para este autor, durante a infância, a menina 
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perceberá que não possui o objeto fálico e por isso realizará o empreendimento de 

buscar entender por que foi castrada, condição esta que não a impedirá de sentir inveja 

de quem possui. Tal objeto termina por levá-la a considerar seus órgãos genitais 

insatisfatórios e a sentir ciúmes de um irmão, baseando-se na suposição de que sua mãe 

gosta mais dele, o que promove o abandono de sua relação com a mãe, passando a 

buscar maior proximidade com o genitor do sexo oposto, tal vivência repleta de tensões 

foi denominado por Freud como: Complexo de Édipo. 

 Em contrapartida o menino perceberá sua condição biológica privilegiada por 

possuir o objeto fálico, de modo que a situação psíquica que se instaura nesse caso é 

menos tensa, pois o mesmo tem que lidar apenas com o medo de ser castrado, aspecto 

que não exigirá dele afastar-se da mãe, mas que também não o impede de vivenciar tais 

temores, pois a castração é concebida para ele como uma possibilidade e não uma 

condição, se configurando visivelmente oposta ao que é vivenciado pela menina.  

Na alusão a este momento do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud 

se verifica na criança um grande esforço para não perceber as diferenças anatômicas que 

normalmente se confunde com o reconhecimento da castração, como é observado na 

condição específica da menina. Nesse sentido Reino e Endo (2012) destacam que a 

diferença promovida pela anatomia feminina põe em conflito a projeção/imagem 

corporal, ou seja, ameaça a integridade narcísica do eu, o que nos leva a compreender 

que o narcisismo representa um ponto de oposição ao reconhecimento da diferença, 

constituindo neste caso o que Freud denomina de narcisismo das pequenas diferenças. 

A discussão sobre este narcisismo é retomada em um dos seus trabalhos 

posteriores mais famosos, conhecido como “mal-estar da civilização”. Nesta discussão, 

Freud (1930/1996) postula que quando nos mantemos presos às pequenas diferenças, ou 

seja, aos pormenores que fazem do nosso semelhante alguém consideravelmente 

diferente de nós, ocorre uma mobilização na direção de uma persistência em relação a 

valorização dessas pequenas diferenças em detrimento das igualdades existentes, 

havendo manifestações de pulsões de agressividade dirigidas normalmente às minorias 
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sociais, a saber: deficientes, homossexuais, negros, obesos, etc., e que não deixam de 

representar igualmente os verdadeiros sintomas sociais. 

 Nesse sentido, Ropa (1994) ao discutir sobre o narcisismo das pequenas 

diferenças, acredita que este constructo designa uma noção de pertencimento e exclusão 

a um determinado grupo/comunidade que coexistentes e que busca assegurar uma 

unidade em confronto e oposição a outros grupos, criando-se uma espécie de mito de 

superioridade, na qual o “nós” se sobrepõe a noção de “outros”. 

Seguido com nosso levantamento das teorias sobre preconceito encontramos a 

discussão empreendida por Goffman ao realizar sua reflexão sobre o conceito de 

estigma, e as suas relações com o processo de formação das identidades dos indivíduos, 

proposta na obra que se intitula “Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada”, publicada originalmente em 1963. 

Nesse estudo o autor realiza um resgate histórico e destaca o pioneirismo dos 

gregos, responsáveis pela autoria do termo estigma. Segundo Goffman, os gregos 

pautados em seus conhecimentos sobre recursos visuais utilizaram o termo em questão 

para se referirem aos sinais corporais que uma pessoa possuísse, condição que se 

configurava como a evidência de uma característica extraordinária, ou como a condição 

de ser possuidor de algo relacionado ao seu status moral, como é o caso do escravo que 

era marcado com indicativos do seu dono, além do criminoso que possuía sinais de ter 

passado pela prisão ou ainda, a condição do traidor que carregava consigo sinais de sua 

atitude desleal.  

Goffman (2008) esclarece que – em momento histórico posterior – na era cristã, 

o termo estigma passa por transformações, se associando a mais duas metáforas, a 

saber: a primeira é de que os sinais corporais poderiam evidenciar a manifestação da 

graça divina no homem e a segunda, nas quais os sinais denotariam também uma alusão 

médica a essa menção religiosa, especificamente os sinais do distúrbio físico. O autor 

reconhece ainda que essa transformação também é aplicada na atualidade para retratar 

com maior propriedade a ocorrência de certas desgraças que o sujeito vivencia, do que 
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em outrora, quando possuía apenas o caráter de evidência de mudança corporal do 

sujeito. 

No tocante à dinâmica de construção de um estigma Goffman (2008) destaca 

que esta acontece a partir de uma perspectiva interacionista, a partir da existência de 

uma forma de classificação construída socialmente, que provoca o movimento na qual 

uma pessoa passa a identificar a outra, de acordo com certos atributos, reconhecidos 

seletivamente pelo sujeito, de modo a realizar uma classificação de outro, seja como 

positivos ou negativos, ou ainda desqualificadores.  

Outro aspecto relevante destacado por Goffman (2008), diz respeito ao encontro 

das pessoas em espaços públicos, pois segundo postula nós procuramos nos nortear 

diante dessas, fato que ocorre mesmo que não tenhamos consciência desta transposição 

– das expectativas normativas construídas pela sociedade – aos outros, pois atuam como 

categorias sociais que dão base à interação com as outras pessoas, de modo a associar-se 

com uma atribuição exterior ao sujeito que é dimensionado por este autor como uma 

espécie de identidade social virtual, o que em muitas circunstâncias, se contrapõe à 

identidade que o outro realmente possui: a sua identidade social real.   

As pessoas que apresentam os atributos apontados pela normativa social como 

positivos, assim como propõe Goffman (2008), formarão a categoria dos ditos normais, 

enquanto os demais, por não possuírem esses atributos, farão parte da categoria dos 

ditos estigmatizados, isso associado à dificuldade de reconhecer a diferença, o que 

termina por enquadrar seus alvos como desviantes, não por terem adotado 

comportamentos violadores de normas, mas por serem atribuídas a essas pessoas 

características que as conduzem à exclusão social, isto é, por pertencerem a grupos 

sociais estigmatizados, dos quais fazem parte: obesos, doentes mentais, negros, ex-

presidiários, homossexuais, deficientes, mulheres, dentre outros. 

Na concepção desse pesquisador existem, basicamente, três tipos de estigma: os 

relacionados com deformidades do corpo, como por exemplo, defeitos físicos, 

deficiências em geral, aparência física diferente dos padrões de beleza, incapacidades e 
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até mesmo doenças; os relacionados às dificuldades de caráter individual, no qual 

encontram-se atos que, embora praticados, são  moralmente condenáveis, no qual 

destaca preferências que não aceitas e  condutas consideradas vergonhosas;  por fim, os 

estigmas relacionados com a questão tribal,  de raça, nação, religião etc. (Goffman, 

2008).  

Diante desta explanação podemos perceber e dimensionar a relevância dos 

trabalhos empreendidos por este autor, pois ao apresentarmos a concepção de estigma, 

nos expõe que o rótulo social pode ser uma possibilidade na vida de um mesmo sujeito, 

ou seja, qualquer pessoa pode viver em momentos distintos de sua vida os dois papéis, o 

de normal ou o de estigmatizado, dependendo o que é ou está determinado pelas normas 

estabelecidas. 

Seguindo nossa incursão sobre os teóricos e suas análises sobre o preconceito, 

destacamos o trabalho de Crochik. Para este teórico, o preconceito contempla as 

dimensões individuais (oriundas basicamente de configurações psíquicas dos sujeitos, 

posto que o preconceito possa ser entendido como manifestação de alguns tipos 

específicos de personalidade) e sociais (provenientes da interação entre a configuração 

social e a constituição narcísicas dos indivíduos).  

De acordo com esse autor, o preconceito não pode ser atribuído somente ao 

indivíduo, em virtude da existência de um pensamento que confere sustentação ao 

preconceito, mas também à sua constituição com elementos culturais, tendo em vista 

que o particular processo de socialização vivido pelo indivíduo está atrelada a uma 

cultura (Crochik, 2006). 

Outro aspecto destacado por Crochik é que o preconceito não é uma condição 

inata ao homem, uma vez que nele está presente a interferência dos processos de 

socialização ao qual este foi exposto e que, por sua vez, exigem modificações deste 

mesmo homem para o alcance da adaptação. Ao mencionar a socialização, o autor 

assinala ainda o fato de que, em parte, os preconceitos são repassados na própria 

dinâmica atinente ao processo de transmissão da cultura. 
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O autor também ampliou sua proposta de estudo ancorando-se nos pressupostos 

de Freud sobre a temática da cultura, na qual é relevante destacar que esta se forma por 

meio da renúncia aos desejos, por se tratar de uma forma de domínio da natureza 

instintiva dos indivíduos. Nessa discussão, Crochik se reporta a Freud no tocante a 

conjunturas negativas da vida em sociedade relacionadas à produção da neurose que 

emergem quando as exigências da cultura são elevadas, proporcionando intenso 

sentimento de culpa nos indivíduos, diante de seus insucessos na introjeção de valores 

culturais (Crochik, 2006). 

Em virtude de Crochik tomar por base em sua discussão o ideal freudiano, não 

podemos esquecer-nos de mencionar que nesta teoria também se postula sobre o 

equilíbrio entre as três instâncias que compõem a personalidade, representadas pelo id, 

ego e superego. Em consonância com essa perspectiva Crochik sublinha o fato de que as 

interações do sujeito são asseguradas, especialmente por serem viabilizadas pelas 

mediações entre sujeito e cultura, ou seja, entre a natureza interna do indivíduo e os 

valores que proporcionalmente surgem conforme as suas demandas sociais.  

Nesta discussão Crochik (2008) ainda recorre aos frankfurtianos por acreditar 

que esses pensadores não definem o preconceito de forma operacional, mas contribuem 

para o entendimento de que as condições que o originam e permitem seu 

desenvolvimento, estão além da capacidade de poder contribuir para seu combate. Para 

ele, os pensadores em questão – na empreitada de compreenderem as manifestações da 

barbárie, vista como decorrente das complexas relações entre indivíduo e sociedade – 

são responsáveis por conseguir reunir os elementos para uma discussão consistente 

sobre o preconceito, apresentando contribuições efetivas para essa temática. 

No tocante às reações que os indivíduos manifestam diante do que não é 

familiar, Crochik (2006)assinala uma circunstância que basicamente se expressa nos 

indivíduos diante dos objetos ao qual se destina seu preconceito. Para isso, o autor 

constrói sua proposta sobre este fenômeno ancorado nos postulados de Freud sobre o 

fato de que “o medo do desconhecido, ao diferente, é menos produto daquilo que não 
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conhecemos, do que daquilo que não queremos e não podemos reconhecer em nós 

mesmos por meio dos outros” (p.17).  

Diante destas explanações, Crochik ainda aponta duas manifestações dessa 

dificuldade, expressa diante do não familiar: a onipotência, que pode se manifestar de 

forma explícita ou velada, e que envolve um julgamento de superioridade do indivíduo 

em relação ao objeto alvo de preconceito; e a impotência, reflexo da manifestação 

anterior que é sentida frente aos sofrimentos que essa confrontação envolve.  

Terminologia como atitude mimética também fazem parte dos trabalhos de 

Crochik (2006), se caracterizando pelo comportamento do indivíduo que escamoteia sua 

estranheza através de uma atitude de extrema aceitação de situações, envolvendo o 

objeto, por antecipação de solidariedade diante dos dissabores eventualmente sofridos 

no lidar com essa confrontação, que é o objeto de preconceito. Nesta oportunidade, 

Crochik assegura, em sua análise dos resultados das pesquisas sobre o preconceito, que 

é possível descartar qualquer possibilidade, mesmo que hipotética, de que este esteja 

relacionado à natureza cognitiva dos indivíduos que o sentem.  

Dessa forma ao apresentar essa posição, Crochik termina por traçar um paralelo 

com os momentos em que a ideia de extermínio de seres se fazia presente, 

especialmente em algumas sociedades, quando eram eliminados recém-nascidos, por 

trazerem alguma imperfeição, ou ainda nas situações de violência extrema em 

decorrência de intolerância religiosa, apontando que esses momentos sugerem muito 

mais o estado de mediocridade do que uma questão de inferioridade cognitiva por parte 

de quem a manifesta. 

Seguindo nossa apresentação sobre alguns dos arcabouços teóricos sobre o 

fenômeno do preconceito, encontramos as perspectivas contemporâneas propostas por 

Bader Sawaia, que realizou seus estudos pautados, especialmente, nas categorias 

analíticas decorrentes do exame da dialética inclusão/exclusão como processo social e 

histórico, o que exige, em igual medida, a apreensão dos aspectos objetivos e subjetivos 

imanentes a tal realidade.  
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A partir desta dialética, aos quais os indivíduos estão expostos no modo de 

produção capitalista, a referida autora estruturou um guia analítico, qualificado como 

sofrimento ético-político – entendido como uma consequência direta dos processos de 

exclusão social junto àqueles que se configuram como alvos, por estarem do lado 

subjugado pelo sistema capitalista. Este constructo busca, segundo Sawaia, retratar os 

impactos negativos sofridos pelos indivíduos ao longo da exposição a este fenômeno. 

Sawaia realizou seus estudos com base na Psicologia Social, tendo seu 

arcabouço teórico na Psicologia Sócio-histórica (2010; 2006a; 2006b; 2003) que por sua 

vez possui fundamentação no materialismo histórico e dialético e na filosofia monista 

de Espinosa.  

Apoiada neste referencial, consideramos relevante sublinhar que Sawaia, 

reconhece a exclusão social como totalidade, levando em consideração sua 

complexidade e as contradições presentes em sua dinamicidade, como por exemplo, a 

exclusão como processo previsto pelo sistema capitalista, com movimentos que 

escamoteiam sua essência graças às transmutações que nem sempre são percebidas em 

sua nocividade pelo forte aparato ideológico.  

No tocante aos princípios explicativos sobre a dinâmica exclusão/inclusão social 

no sistema capitalista, Sawaia (2010) chega ao entendimento de que a exclusão se refere 

a: 

 

          um processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões 

materiais, politicas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e dialético, pois só 

existe em relação à inclusão como parte constitutiva dela. Não é uma coisa ou 

um estado, é processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com os 

outros. Não tem uma única forma e não é uma falha do sistema, devendo ser 

combatida como algo que perturba a ordem social, ao contrário, ela é produto do 

funcionamento do sistema. (p.11) 
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Em conformidade com estas colocações, Sawaia sinaliza que a melhor forma de 

captar essa realidade é entendendo como acontece o processo dialético de 

inclusão/exclusão, do qual não podemos desconsiderar a contraditoriedade basilar deste 

processo social, que é a de conter em si a sua negação, sem deixar de existir sem ela, 

pois a sociedade exclui para incluir, revelando-as como aspectos interdependentes do 

sistema capitalista. A partir deste posicionamento, podemos inferir que a inclusão é 

comparável a uma ilusão, por ser uma manifestação perversa das privações às quais 

estará submetida uma considerável parcela dos sujeitos, que também são responsáveis 

por repor e manter o modo de produção em funcionamento, apesar de estarem expostos 

à exclusão.  

Em concordância com os pressupostos de Sawaia destacamos o posicionamento 

Sposati (2002), ao sublinhar o fato de que o padrão civilizatório capitalista vivenciado 

na sociedade contemporânea encontra-se intimamente pautado na desigualdade da 

propriedade e na apropriação da riqueza social, na qual destacamos que tal condição 

confere a esse sistema uma natureza excludente. Sposati esclarece ainda que a 

perversidade contida na exclusão, que se processa nesse sistema, pode ser ressaltada, a 

partir do modo como a diferenciação entre os sujeitos é realizada, o que é, em alguns 

casos, efetivada como fator de apartação, desqualificação, rejeição e discriminação dos 

que não detêm os recursos financeiros que permitem uma atuação no interior do 

sistema.  

Sawaia (2002) destaca ainda, a necessidade de se verificar as condições 

subjetivas que se encontram presentes nesse cenário, como é o caso do sofrimento, o 

medo, a humilhação e até mesmo a vontade de ser feliz, pois estão diretamente 

relacionados à fuga de análises que enfaticamente se detêm sobre os fatores econômicos 

envolvidos na exclusão e que, dessa maneira, insistem na manutenção de um olhar 

unilateral sobre as questões que devem ser vistas a partir de sua processualidade.  

Ao sublinhar esses aspectos da subjetividade, Sawaia (2009) o faz com o suporte 

na perspectiva do monismo de Espinosa, condição que leva esta autora a postular 
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considerações como a de que “Há, portanto, o homem por inteiro, de corpo e mente, 

emoção e razão, determinado e determinante da sociedade, de forma que o que acontece 

com um afeta o outro. Nessa concepção, a subjetividade deixa de ser perturbadora para 

ser constituinte da objetividade social” (p. 365). 

Consideramos basilar apontar que com o apoio de autores como Heller, Espinosa 

e Vigotski, que concebem a emoção de modo positivo, apontando-a como constitutiva 

do pensamento e da ação, Sawaia tenta explicitar como é possível entender o 

envolvimento em sua constituição e até mesmo em sua atualização, dos ingredientes 

engendrados pelas diferentes manifestações históricas. Visto que ao estruturar o 

constructo do sofrimento ético-político, Sawaia (2003) destaca que este “é gerado por 

práticas de natureza econômicas, políticas e sociais que variam de acordo com as 

variáveis dominantes (uma ou mais de uma) no processo de exclusão social, tais como: 

raça, gênero, idade e classe” (p. 56).  

A concepção sobre este sofrimento, na perspectiva de Sawaia (2002) é 

apresentado em virtude de sua imposição aos sujeitos pelas condições sociais em que 

vive, ocorrendo particularmente da impossibilidade dos sujeitos viverem, 

concomitantemente, de maneira digna e com felicidade. Sawaia (2010) retrata ainda que 

a vivência social e as estruturas dominantes, em cada momento histórico, provoca uma 

dor “que surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, incapaz, 

apêndice inútil da sociedade” (p.106). 

Esses aspectos de inferioridade apontados por Sawaia são reforçados pelo fato 

de que essa vivência revela a desigualdade social, e mais especificamente, a 

impossibilidade da maioria da população apropriar-se dos frutos da produção material, 

cultural e social de sua época, bem como a impossibilidade desta movimentar-se no 

espaço público, expressar seu desejo e seu afeto. Essa condição estática, é gerada 

naqueles que são alvos do sofrimento ético-político, posto que Sawaia (2006a) aponta 

que esse sofrimento instaura em suas vitimas “uma fixação do modo rígido do estado 

físico e mental que diminui a potência de agir em prol do bem comum, mesmo que 
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motivado por necessidades do eu, gerando por efeito perverso, ações contra as 

necessidades coletivas e consequentemente individuais” (p.50).  

Nesse sentido podemos compreender as implicações deste sofrimento na vida do 

sujeito, em sua ação que tende a diminuir a potência de agir, em prol do bem comum, o 

que produz um efeito perverso e típico do modo de produção capitalista, que congrega 

em sua dinâmica e estrutura, um modo contraditório de ações contra as necessidades 

coletivas, e consequentemente individuais dos sujeitos, daí o fato de Sawaia (2006b) 

ressaltar a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a manifestação deste 

sofrimento, objetivando desvelar os variados níveis em que a opressão e a exclusão se 

configuram, as quais o sujeito está exposto, e como ele resiste a essas condições, pois 

são essencialmente decorrentes de humilhações e da miséria.  

No cenário educativo, o sofrimento ético-político pode, segundo Sawaia (2003), 

por sua abrangência, afetar a vontade de estudar daquele que o sente e também alterar a 

vontade deste interagir com o grupo ao qual pertence quando, por exemplo, o sujeito 

que sofre “bullyng”, em que a discriminação sofrida no cotidiano da escola, limita sua 

ação nesse espaço, e consequentemente, atinge o processo de aprendizagem em curso, 

pois esta discriminação não se ancora apenas em elementos cognitivos, mas sobretudo 

em aspectos subjetivos das interações que o sujeito estabelece nesse meio. 

Nesse contexto destacamos que ao discutir a postura dos educadores diante do 

sofrimento ético-político – que se constitui como produto e força de sustentação da 

dialética exclusão/inclusão, atinentes às perversas estratégias de adaptação à ordem 

social excludente – far-se-á necessário, segundo Sawaia, que os professores também 

desempenhem o seu papel fundamental na superação deste fenômeno, entendendo que 

esses podem atuar para desbloquear os educandos em suas disposições afetivas, de 

modo a favorecer seu processo de desenvolvimento e de emancipação pelas emoções 

em vez da disciplinarização das emoções tão prescritas no espaço educativo. 

Diante do exposto, acreditamos que entre os fatores presentes na exclusão social, 

a qual se vincula o sofrimento ético-político, mencionada por Sawaia (2003), nos 
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revelam assim como nas outras teorias abordadas, anteriormente nesta comunicação, um 

consistente princípio explicativo das manifestações dos preconceitos nos espaços 

sociais, notadamente no espaço educativo, lugar para o qual essa comunicação se 

direciona. 

 

3. Considerações finais 

 

No encontro com as teorias psicológicas sobre preconceito, nos permitiu analisar 

de modo mais apurado, e assim, reafirmar nossa percepção quanto a relação intrínseca 

que estas teorias conservam, no tocante às concepções de homem e sociedade na qual 

estão assentadas, e que consequentemente, se desdobram na própria análise do 

preconceito. Dessa maneira, só confirmamos o vínculo existente entre os processos 

sociais e a teorização psicológica nessa conjuntura. 

Nesse sentido identificamos dentre as teorias apresentadas aquelas que 

conservam em seu interior dicotomias ao compreenderem o preconceito apenas como 

uma expressão de conjunturas internas ao sujeito (como as concepções clássicas de 

Allport e Freud), ou como um produto unicamente social (como procura enfatizar a 

teoria sociológica de Goffman) ou ainda como produto da interação entre fatores 

individuais e sociais (como é o caso da teoria de Crochik e de Sawaia). 

Diante deste cenário, ao Psicólogo Escolar/Educacional é exigido um exame 

atento e crítico em relação a essas teorias, de maneira que sua escolha teórica não 

termine por legitimar intervenções no espaço escolar, de cunho apenas remediativo e 

que apenas tangenciem o fenômeno que se pretende efetivamente enfrentar. 
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1. Introdução 

 

Shuare (1990) pontua que adquirimos as qualidades humanas por meio da 

cultura material e intelectual que é repassada através das gerações. Um meio 

fundamental de apropriação e transmissão são as relações com o outro, corporificadas 

nas mediações. A educação escolar desempenha importante papel nos processos de 

aprendizagem, ao provocar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

(atenção voluntária, a memória, a imaginação, o pensamento, a linguagem, etc.), 

responsável que é pela transmissão e apropriação dos saberes histórica e socialmente 

acumulados pela humanidade. Neste prisma a educação é essencial, pois, de acordo com 

Leontiev (1978), ela se caracteriza por um processo de humanização, que permite aos 

homens o desenvolvimento de suas aptidões, numa apropriação do que se constituiu 

historicamente pela humanidade, através das interações sociais estabelecidas. Em 

destaque temos a educação realizada por meio do ensino e da educação escolar. 

No entanto, na rotina das atividades escolares comumente surgem as queixas 

escolares, ou seja, as dificuldades identificadas pelos educadores no que se refere aos 

processos de aprendizagem escolar ou ao comportamento dos seus alunos, considerados 

fatores interferentes no processo ensino-aprendizagem. Tais dificuldades geralmente 

mailto:nstessaro@uem.br
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resultam no encaminhamento do aluno “portador” do problema a atendimento 

pedagógico, psicológico, médico e outros como a educação especial, para que possam 

sanar tal problemática e/ou ainda intervir no diagnóstico/prognóstico fracasso escolar 

(Rossato, 2010). 

Por outra via, a Educação Especial acaba por funcionar também como uma 

aliada dos contingentes do insucesso escolar, com a tarefa de subsidiar e repor uma 

“lacuna” constituída na “precedente” escolarização do aluno. Tal tarefa é cada vez mais 

contraditória, devido às crescentes exigências de “esforços pessoais” e aos empecilhos 

postos, dos quais o indivíduo deve se desvencilhar para ter sua oportunidade e acesso 

aos direitos sociais, bem como seu lugar nas relações sociais de produção, seja ele aluno 

ou professor. 

Entendemos que quanto mais se cristalizam as explicações centradas no 

indivíduo acerca dos problemas do processo de escolarização, tanto menos somos 

capazes de perceber os ideais de responsabilização e certas ações que convergem para a 

busca de um culpado, desconsiderando os múltiplos fatores envolvidos. 

Neste aspecto, destacamos que a Educação Especial inserida numa sociedade 

capitalista também contribui para a manutenção da ideologia neoliberal, em que 

continuamente assinala os que não se enquadram de algum modo no sistema de 

produção. Assim, são apontados alunos os “fracassados” e “deficientes”, professores 

“incapazes de ensinar” e de promover junto aos seus alunos a apropriação do 

conhecimento e da cultura acumulada. No entanto, nos indagamos que condições 

objetivas de trabalho são dadas a esses educadores, para que sejam responsabilizados 

pela ineficácia do ensino na Educação, na Educação Especial? Como se sentem os 

professores dessa modalidade de ensino ao trabalhar com uma clientela marginalizada, 

rotulada e ao mesmo tempo, pelo menos teoricamente, lhes serem balizadas a 

necessidade de ensino em prol da aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos? 

Acreditamos, que deveríamos enquanto profissionais engajados na busca por 

transformações, realizar junto às instituições de ensino - sejam elas especiais ou não - 

reflexões que viabilizem a compreensão dos complexos processos de alienação a que 
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estamos submetidos, em que naturalizamos as condições de ensino, de aprendizagem, as 

situações de exclusão, de modo a concluir que diferenças individuais se sobrepõem às 

múltiplas determinações encontradas em nossa sociedade. 

Diante das questões discutidas relativas às relações sociais, à educação, ao 

processo de aprendizagem e do ensino dos alunos, em específico dos da Escola Especial 

para deficientes intelectuais, da importância em rever possibilidades, concepções, 

atuações, objetivamos verificar com este estudo, como os professores dessa modalidade 

de ensino se sentem em relação às dificuldades de aprendizagem vivenciadas por seus 

alunos, além disso, como se vêem nesse processo e, neste aspecto, quais suas 

percepções acerca de seu ‘preparo’ para trabalhar com a concretude posta nas relações 

ensino-aprendizagem. Assim, reconhecemos que existem dificuldades no processo de 

escolarização da educação e em especifico da educação especial, mas nesse momento é 

importante dar voz àqueles que podem ser e são culpabilizados por fatores que estão 

para além da dimensão imediata do espaço escolar. 

 

2. Método 

 

Participaram deste estudo vinte e uma educadoras (professoras e coordenadoras) 

de três Escolas Especiais - APAEs (hoje intituladas de Escolas de Educação Básica na 

Modalidade de Educação Especial, na área da Deficiência Intelectual) localizadas no 

Paraná (sete de cada escola), formando os grupos G1, G2 e G3. As idades das 

participantes variavam entre 29 e 61 anos, em que a maioria se encontrava na faixa 

etária dos 32 aos 40 anos.  Quanto ao grau de escolaridade, todas têm curso superior, 

dezessete educadoras fizeram especialização em Educação Especial e quatro delas 

fizeram estudos adicionais em deficiência intelectual. Seu tempo de experiência na 

educação de deficientes intelectuais variava entre dois e quarenta anos (a maioria tinha 

entre cinco e quinze anos de trabalho nesta modalidade de ensino). 
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Com o parecer favorável do Comitê de Ética e a anuência das participantes, foi 

preenchida a ficha de identificação e foram realizadas as entrevistas a partir de um 

roteiro, procurando abranger os objetivos inicialmente propostos por este estudo. 

Destacamos que para a organização das informações obtidas por meio das 

entrevistas foi utilizada a análise de conteúdo. Segundo Rocha e Deusdará (2005), a 

análise de conteúdo consiste em captar uma mensagem que está por trás da superfície 

textual, sendo utilizada para o tratamento de dados com vista a identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado tema. Na análise de conteúdo empregou-se, entre 

as técnicas possíveis, a análise categorial para trabalhar com as informações das 

entrevistadas. Realizamos uma leitura minuciosa, buscando evidenciar os elementos de 

destaque em cada item proposto no roteiro da entrevista para assim construir as 

categorias de análise. 

A fim de facilitar e possibilitar uma melhor visualização, as informações foram 

agrupadas em tabelas, e posteriormente, no intuito de compreendê-las e analisá-las 

dentro da realidade engendrada, no sentido de apreender as determinações constitutivas 

das relações entre as partes e a totalidade, apoiamo-nos também nos fundamentos 

teóricos trazidos por estudiosos da Teoria Histórico-Cultural. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

Para as discussões pretendidas neste texto, primeiramente nos apoiamos no item 

investigado junto às participantes sobre as “Opiniões e sentimentos em relação ao seu 

preparo para trabalhar com as dificuldades de seus alunos”, a respeito do qual foi 

solicitado que expusessem como percebem e sentem o seu preparo 

educacional/profissional para trabalhar com as dificuldades de aprendizagem com que 

se deparam no cotidiano escolar. A partir daí foram construídas as categorias que se 

encontram na tabela 1. Em seguida nos dedicamos a outro item “Sentimentos envolvidos 

com as dificuldades de aprendizagem de seus alunos”, em que as participantes 
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discorrem sobre o que sentem ao deparar-se com as dificuldades de aprendizagem 

interferentes no processo de escolarização, o que culminou nas categorias da tabela 2. 

   

a) Opiniões e sentimentos das participantes em relação ao seu preparo 

 

Tabela 1 – Opiniões e sentimentos das participantes em relação ao seu preparo 

para trabalhar com as dificuldades de seus alunos 
 

Categorias 

G1 G2 G3 Total 

 F % F % F % F 

 

% 

1-Sentem-se preparadas, mas 

buscam um maior preparo 

4 50 1 12.5 5 62.5 10 41.7 

2-Necessidade de estar sempre se 
preparando 

3 37.5 4 50 3 37.5 10 41.7 

3-Sentem-se com dificuldades 1 12.5 2 25 - - 3 12.5 

4-Não respondeu a questão - - 1 12.5 - - 1 4.1 

Total 8 100 8 100 8 100 24 100 

Nota: As porcentagens foram calculadas a partir do total de respostas referentes 

às distintas categorias e não a partir do número de participantes. 

 

Podemos perceber, diante dos relatos, que a realidade assentada a essas 

educadoras exige delas um constante preparo, uma constante procura de estudos, 

principalmente por sentirem dificuldades em trabalhar com seus alunos (12.5%). Como 

se observa, mesmo as respostas que indicam sentimentos positivos em relação ao seu 

preparo denotam a necessidade de estarem sempre se preparando, na busca por efetivar 

o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos. Encontramos, assim, o indício de que a 

realidade cotidiana da educação escolar especial exige uma movimentação do educador 

em busca de alternativas e fundamentos que realmente possam alicerçar as relações 

engendradas no processo de ensino.  

Se nos voltarmos para a formação das educadoras deste estudo veremos que 

todas possuem graduação e ainda algum tipo de estudo específico na área de Educação 

Especial (estudos adicionais, pós-graduação); no entanto nota-se certa vulnerabilidade e 

fragilidade destas educadoras quanto aos sentimentos relativos ao seu preparo. Isso vem 
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ao encontro das reflexões de Vygotski (1997), segundo cujas afirmações o 

desenvolvimento de grande parte dos indivíduos não ocorre como poderia ou deveria, 

haja vista que a aprendizagem lhes é dificultada ou negada. As metamorfoses poderiam 

ser ampliadas se houvesse um investimento neste sentido. Estaria sua formação aquém 

das exigências postas no cotidiano escolar da Educação Especial? Como são realizadas 

tais formações? 

Assim, quando as educadoras são arguidas, revelam as suas “queixas escolares”, 

expressam sentimentos de angústia e ao mesmo tempo fazem a si mesmas indagações 

referentes à sua atuação, à sua formação, ao seu preparo profissional/educacional. Em 

sua busca por soluções mesclam sentimentos de impotência, de culpabilização, de 

alienação: 

 

[...] olha, a gente pensa: será que tive formação (...) aprendi tudo que eu 

precisava aprender? Será que falta, o que falta, onde isso vai implicar, que é 

que vai ter que fazer agora? Então, mais aí a gente para e fica... aguardando 

alguma coisa, às vezes a gente até busca, né, às vezes o tempo também faz com 

que a gente não... (P1/G2). 

 

Martins (2007) em sua pesquisa com professores afirma que, nestas condições as 

possibilidades e capacidades para o pleno desenvolvimento desses profissionais se 

deformam, são negadas, pois comprometem a utilização efetiva de suas forças criadoras, 

constituindo-se num processo de alienação. Assim, “(...) a alienação representa um 

fenômeno que guarda consigo dois aspectos indissociáveis, quais sejam: as condições 

socioeconômicas que lhe dão origem e os efeitos e processos gerados nos indivíduos por 

conta de sua ação” (p.130). 

A autora expõe que existem fatores subjetivos envolvidos no processo de 

alienação e um deles é o sentimento de impotência em função das sucessivas pressões 

do ambiente de trabalho, dentre outros. Existe, pois, uma dinnâmica sujeito-atividade-

realidade social no que tange às vivências subjetivas.  
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Devem ser consideradas, na concepção da autora, a articulação entre o sujeito e a 

qualidade de suas condições de existência, de trabalho, haja vista que essas conservam 

as possibilidades para sua realização e ao mesmo tempo, “(...) em condições de 

alienação, determinam seu obliteramento. Ao romper a articulação necessária entre o 

trabalho e seu resultado, a alienação cria profundas contradições na existência humana.” 

(Martins, n.d, p.13). 

Temos assim, que o homem deixa de ser o sujeito da história e converte-se em 

seu objeto, haja vista que, ao perder o domínio sobre a realidade que ele próprio 

constrói, fica submetido ao controle dessa realidade, afastando-o de sujeito da própria 

história. Nesse processo o homem deixa de expressar sua força criadora, de criar novas 

necessidades, de desenvolver suas capacidades. 

Concordamos com Barroco (2007) ao afirmar que esse homem, que se constitui 

como ator na educação escolar precisa ser melhor compreendido, pois ele faz parte de 

uma lógica que na maioria das vezes o leva apenas a reproduzi-la. Ele lida com o 

embotamento de suas potencialidades em rotinas desgastantes. Rotinas estas diluídas e 

explicadas por concepções que se reduzem ao indivíduo, à sua incapacidade para 

ensinar, para aprender.  

Ainda assim, as educadoras fazem tentativas - nem sempre frutíferas - diante das 

exigências que se fazem quanto à sua atuação profissional e aos resultados alcançados. 

Quanto a isso é preciso, por outro lado, estar atento aos apelos de muitos educadores à 

sua “pretensa” obtenção de saídas-receitas prontas nos cursos de formação, no que se 

refere a métodos e técnicas que respondam especificamente a determinado aluno 

(deslocado de uma totalidade), ou que seja aplicável a dificuldades específicas. Sobre 

isto Galdini e Aguiar (2003) contribuem afirmando que estes profissionais nem sempre 

conseguem levar em consideração as contradições presentes na relação ensino-

aprendizagem, o que inviabiliza uma relação crítica com sua prática, restando-lhe 

apenas a possibilidade de buscas por técnicas e receitas milagrosas, num plano 

individual do professor. 
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Por outra via, o trabalho desses professores constituem-se em desafios nem 

sempre fácil de ser viabilizado, dado às múltiplas determinações que encerram tais 

práticas, para além de uma simples vontade de “querer fazer a diferença”. Por outro 

lado, cumpre considerar que o trabalho do educador deve estar fundamentado, 

sobretudo, numa teoria que considere as diferenças, mas credite ao aluno as 

possibilidades de aprendizagem e ao educador as de mediação, desde que este tenha os 

subsídios teórico-metodológicos para tal. 

Facci (2007) elabora reflexões que contribuem para a compreensão da 

necessidade de propiciar uma formação condizente com um trabalho que concorra para 

o seu preparo de educador e para o processo de humanização dos seus alunos. Segundo 

essa autora, têm sido subtraídos à formação do professor conteúdos científicos que 

colaboram para o seu conhecimento e trabalho docente, e, 

 

(...) 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) 

 

Assim, o professor sente-se desamparado ao sair da universidade, por esta não 

lhe proporcionar os suportes científicos necessários para realizar um trabalho nesta 

linha: “[...] então a gente tem que tá sempre indo atrás tem que tá indo buscar, porque 

é muito pouco que a gente aprende na faculdade, na pós-graduação, a gente tem que tá 

sempre se aperfeiçoando, porque é muito diferente da realidade” (P7/G2). 

Destarte, o professor seja ele da educação comum ou especial, acaba sem 

parâmetros e sem a adequada fundamentação para cumprir com a sua função de mediar 

junto ao aluno a aquisição dos conhecimentos historicamente sistematizados, 

conhecimentos que são fundamentais para o seu desenvolvimento e para a sua efetiva 
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participação na sociedade, pois as relações que o aluno estabelece na escola como um 

todo contribui para os direcionamentos que terá em sua vida particular e na prática 

social, podendo suas ações em coletividade fazer a diferença na transformação social 

(Facci, 2007). 

No entanto, nem sempre a formação oferecida aos professores dá conta de que 

ele realize um bom ensino, que transmita as formas mais desenvolvidas do saber 

objetivo, e “(...) o que presenciamos é um empobrecimento da experiência, é a 

prevalência da mesmice, a falta de perspectivas, o ‘beco sem saída’’’ (Galdini & 

Aguiar, 2003, p. 92).  

Não obstante, é comum encontrarmos inúmeros discursos que acenam para os 

professores, tomando-os como cúmplice ou principal culpado das dificuldades 

encontradas no processo de escolarização. É importante refletirmos que, antes de 

centralizarmos nestes atores, por acreditarmos que eles não têm cumprido seu papel de 

ensinar “todos” os alunos, é importante retrocedermos e questionarmos, em que 

condições realizam seu trabalho, as políticas educacionais envolvidas, dentre outros. 

Com isso, esclarecemos que o professor é produto e participe desta sociedade e 

reflete o modus operandi da mesma e, portanto, “é preciso refletir sobre as implicações 

que as atuais e divergentes visões da pessoa humana trazem para a educação e sobre 

suas influências em nossa própria visão do ser humano (...)” (Cardoso-Bukley, 2011, 

p.21). 

Nota-se em suas falas que os professores estagnam no desenvolvimento de suas 

capacidades, de seu crescimento, transformando-se em meros executores de tarefas, 

muitas vezes desvinculando-se delas afetivamente. Os sentimentos por exemplo de 

passividade, de conformismo são gerados, podem ser suscitados e expressos em 

diferentes formas de sofrimento psicológico ou outros adoecimentos. 

Essas questões têm como consequência o envolvimento de sentimentos dos 

quais os professores não estão imunes, como pode ser visto na Tabela 2 que agrupa as 

categorias referentes aos sentimentos dos educadores ao se depararem com as 

dificuldades de aprendizagem de seus alunos. Um maior número de respostas 
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encontrada diz respeito a sentimentos negativos (50%), em que as participantes pontuam 

sentimentos que consideram ruins.  

A categoria Mudança de sentimentos com os anos de trabalho obteve 27,3% das 

respostas, demonstrando estar muito presente a oscilação de sentimentos das 

participantes. Houve ainda, como podemos ver na tabela em foco, a expressão de 

respostas dos educadores de sentimentos positivos (13,6%) e ainda sentimentos que se 

alternam em às vezes positivos e às vezes negativos (9,1%). 

 

Tabela 2- Sentimentos envolvidos com as dificuldades de aprendizagem de seus 

alunos 

 

 

Categorias 

G1 G2 G3 Total 

 F % F % F % F 

 

% 

1-Sentimentos negativos  4 50 4 57.1 3 42.8 11 50 

2-Mudança de sentimentos com 

os anos de trabalho 

3 37.5 2 28.6 1 14.3  6 27.3 

3-Sentimentos positivos 1 12.5 - - 2 28.6  3 13.6 

4-Sentimentos às vezes positivos 

e às vezes negativos 

- - 1 14.3 1 14.3   2 9.1 

Total 8 100 7 100 7 100 22 100 

Nota: As porcentagens foram calculadas a partir do total de respostas referentes às 

distintas categorias e não a partir do número de participantes. 

  

Dentro da categoria sentimentos negativos (50%), destacamos os sentimentos de 

angústia, ansiedade, frustração e impotência verbalizados pelas participantes ao se 

depararem com as dificuldades de aprendizagem de seus alunos. 

Essa categoria chama bastante a atenção, pois revela quanto essas profissionais 

da Educação Especial sofrem pelas agruras encontradas em sua atuação profissional. 

Além disso, elas têm seus sentimentos aflorados pela diversidade encontrada e por não 

se sentirem suficientemente subsidiadas para lidar com ela. Essa categoria tem relação 

com a tabela 1, com a questão de como se sentem quanto ao seu preparo, em que 
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colocam a necessidade de estar sempre estudando e se preparando. Sabemos que 

realmente trabalhar na Educação Especial não é tarefa fácil, nem simples; as 

dificuldades dos alunos são reais, e é claro, multifacetadas pelos olhares, pela ciência, 

pelas relações, pelas contradições históricas da educação, da sociedade.  

No que diz respeito a isto, Facci (2007, p.136) contribui quando traz à tona um 

fator importante no que se refere ao trabalho dos professores, destacando que o 

exercício da profissão é motivado, em grande parte, pelos resultados obtidos, ou seja, 

eles sentem-se gratificados e emocionados em verificar o crescimento intelectual dos 

seus alunos, o desenvolvimento deles: “Isso provoca um sentimento positivo, que povoa 

os vários níveis de ensino, seja com crianças ou adultos”.  

 

[...] a gente se sente frustrada porque não consegue... resgatar aquilo, fazer com 

que o aluno caminhe, a gente tenta trabalhar isso, com a capacidade do aluno, e 

ir em busca, né, o professor tem que tá sempre é.... antenado para tudo, em 

alerta para as novidades, para tudo mesmo, para tentar sanar essas dificuldades 

do aluno, que são grandes[...] (P3/G2). 

 

Neste momento, vale resgatar a contribuição de Leontiev (2006) com suas 

reflexões acerca do motivo que estimula os sujeitos a realizar suas atividades. No caso, 

a realização de uma atividade exige que durante este processo o motivo coincida com 

seu objetivo, ou seja, com aquilo para o qual ele se dirige. Devemos esclarecer, por 

outro lado, que os motivos devem ser “realmente eficazes”, isto é, deve ser capazes de 

levar os sujeitos a realizar a atividade, o que tem relação com os resultados da ação. 

Assim, o crescimento e desenvolvimento do sujeito tem relação com os motivos que o 

encorajam e, consequentemente, com o sentido que ele descobre nos objetos e 

fenômenos do mundo circundante. 

Por outro lado, os interesses dos indivíduos não são imutáveis ou naturais, mas 

sim, constituídos dentro de um processo, podendo ser recriados. Deste modo, os 

motivos e interesses não são dados desde o nascimento, mas são históricos e sociais, ou 
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seja, são desenvolvidos nos indivíduos pela mediação da sociedade, tendo-se em vista 

as condições de vida e educação (Leontiev, 1978). 

As atividades e relações do homem com o mundo são dirigidas por motivos, por 

fins a serem alcançados; assim, o papel da escola é facilitar, motivar a aprendizagem por 

meio da mediação, levando o aluno a perceber as finalidades de aprender determinados 

conteúdos, a importância disto para sua vida. Para tanto, o professor deve ter em sua 

atividade mediadora os motivos que realmente o conduzam para um ensino neste 

sentido. Se por outro lado um professor lecionar apenas por obrigação, ou mesmo pelo 

salário ao final do mês, seu motivo não coincidirá com o objeto de sua atividade 

(incorrendo até numa contradição), ou seja, a mediação necessária à aprendizagem de 

seus alunos, e podemos estar então diante do fenômeno da alienação. Neste aspecto, 

uma formação condizente com tais proposições pode colaborar para que seus motivos 

sejam realmente eficazes e se concretize uma educação diferente da que vivenciamos. 

Não podemos esquecer que essas educadoras vivem uma dicotomia, pois ao 

mesmo tempo são cobradas por não produzirem de modo a oferecer (devolver) à 

sociedade alunos normalizados ou adaptados por efeito do seu trabalho, e por outro lado 

são também amenizados, “abençoados” por trabalhar com os “irrecuperáveis”, com os 

“incapacitados”, e por isso devem aprender a contentar-se com o pouco, com o mínimo 

que conseguem, tendo em vista a deficiência de seus alunos, vista como generalizada e 

irrevogável. 

Alertamos que é preciso averiguar até que ponto o processo de formação dos 

educadores da Educação Especial não está pautado em fundamentações reducionistas, 

com o predomínio do aporte da ciência positivista, em que se considera o aluno nas suas 

(im)possibilidades de corresponder a determinados estímulos sob determinadas 

condições e se desconsideram o seu histórico e sua ampla possibilidade de 

desenvolvimento. Deve-se considerar o contexto social em transformação e em 

constantes movimentos contraditórios, em que são possibilitados as múltiplas relações, 

saberes e culturas. 
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Lembramos que de acordo com Shuare (1990), o homem se constitui numa 

relação dialética com o social e a história, modificando-se e modificando-os. A partir 

desta perspectiva, as ações do educador são produto de sua história e da história da 

sociedade. 

Considerando a questão social, voltamo-nos à sociedade capitalista, em que o 

indivíduo, numa perspectiva individualista, é motivado a desenvolver todas as suas 

capacidades, tornando-se o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso (Sanfelice, 

2003). Então, nesse raciocínio o professor torna-se o mentor da Educação Especial e 

responsável pelo trabalho realizado com os alunos, o que oculta todo o contexto de 

produção da educação, da Educação Especial e da deficiência.  

Destacamos ainda que, aliada à questão de centralização do individualismo e 

ocultamento de outros fatores, ocorre também nessa sociedade a proclamação do direito 

à liberdade, que é sustentada pela crença em um movimento natural, em que, como na 

natureza, triunfam os mais capazes a partir do desenvolvimento de suas potencialidades 

naturais. Assim, dentro dessa ideologia vai fazer diferença o “bom professor”, “o 

esforçado”, “o dedicado”, o que “ama o que faz”, o que “não sucumbe diante das 

dificuldades”. É esse professor que recebe o oficio de intercambiar o movimento natural 

do aluno (de fracasso) - promovendo magicamente sua transformação - e a luta contra 

os rótulos e estigmas que muitas vezes ele ajuda a fomentar e manter.  

Por outro lado, não podemos deixar de insistir que o trabalho realizado pelo 

professor é de suma importância no processo de humanização, repercutindo na sua 

transformação e no desenvolvimento dos seus educandos. Leontiev (1978) explicita que 

é pelo trabalho, atividade criadora e produtiva, que os homens realizam progressos na 

produção de bens materiais, acompanhados pelo desenvolvimento de sua cultura, 

enriquecendo o conhecimento de si e do mundo circundante e favorecendo o 

desenvolvimento da ciência. 

Assim, muitas participantes se sentem angustiadas por não se verem capazes de 

participar do processo de aprendizagem escolar dos educandos (sentimentos negativos 

50%): “[...] às vezes a gente fica assim triste, pensando, às vezes é meia-noite e eu tô 
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preocupada com o que eu vou fazer com aquela criança” (P4/G2). A participante 

expressa o quanto se sente solitária, e parece já não ver alternativas diante das 

limitações impostas. As preocupações de seu trabalho atingem a sua vida pessoal.  

Como afirma Martins (2007, p.141) tais manifestações “(...) apresenta de modo 

implacável a conexão entre a subjetividade e a atividade vital do homem, pela qual ele 

constrói a si e ao mundo”. Não podem estar desconectadas, pois em condições de 

alienação atinge-se o âmbito do trabalho e da vida pessoal, haja vista que “(...) a ordem 

de relações políticas e econômicas subordina a si o próprio desenvolvimento do 

psiquismo” (p.135). 

Algumas participantes, ao expressarem e justificarem seus sentimentos, 

acabavam por elaborar explicações correlacionando-os aos contingentes sociais, 

econômicos e culturais no que tange às demandas e aos problemas vivenciados: “[...] 

Às vezes é o de frustração [...], porque o ser humano ele é imediatista, não adianta 

falar que ele não é, porque nós vivemos numa sociedade que ela quer viver o presente, 

quer tudo muito rápido, então nós temos que trabalhar com a gente essa questão do 

controle dessa frustração” (E2/G2). 

Essas explicações elucidam as aflições das participantes ao examinarem o seu 

contexto, a sociedade, e perceberem que as situações vivenciadas ante as dificuldades de 

aprendizagem de seus alunos são algo que vai além de sua realidade imediata e abrange 

questões que fogem ao seu “domínio” O sentimento de impotência gerado pode (...) 

dissolver a coerência entre o indivíduo, sua personalidade e sua vida, em relação ao 

mundo e aos outros homens. (Martins, 2007, p.132). 

A categoria Mudança de sentimentos com os anos de trabalho (27.3%) 

demonstra as alterações dos sentimentos das participantes na medida em que passam os 

anos e a experiência aumenta: “[...] eu acho assim, que pela experiência que eu tenho, 

essa fase de frustração eu acho que já passou, [...] eu consigo lidar melhor agora, que 

em função do tempo que eu estou na Educação Especial [...] eu acho assim que essa 

preparação, de até de lidar com a ansiedade e eu acho que eu tenho” (P2/G1). Isto nos 

leva a pensar que no princípio a dificuldade de aprendizagem dos alunos é motivo de 
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maior frustração, de busca de alternativas, de desafio, de autoquestionamento quanto ao 

trabalho realizado, mas com o tempo as dificuldades e o fato de os seus alunos não 

aprenderem vão se normalizando, e o pouco que se desenvolve é muito; o questionável 

passa a ser explicável. Assim, são comprometidas a utilização das forças criadoras de 

seus alunos e dos próprios professores, em que as suas capacidades e possibilidades de 

desenvolvimento são negadas.  

Desse modo, à medida que as expectativas vão se tornando menores e a 

educadora “se acostuma” com as impossibilidades de desenvolvimento dos alunos, este 

passa a compactuar com os prognósticos embutidos na deficiência e a aceitar que não 

aprender é algo natural destas pessoas e que ensinar implica em conformar-se com as 

impossibilidades. Assim, o cotidiano estaria fortalecendo paradigmas. 

Assim, as informações desta categoria trazem os relatos das educadoras que 

quando da sua entrada no trabalho com a Educação Especial se dizem ser tomados pelo 

incômodo, pela ansiedade, sentimentos que no decorrer de seu trabalho vão sendo 

substituídos por uma maior “tranquilidade”. Ocorre então o que Aguiar (2000) indica: 

que o apego ao conhecido, ao familiar, à repetição, emudece os educadores pela via do 

conformismo. Souza (2000) também faz referência a tais questões e explica que “(...) a 

existência de mecanismos institucionais e de ações cristalizadas produz na criança e no 

professor a impossibilidade de pensar a sua própria condição de submissão e de 

exclusão no processo educacional” (p.137). 

Diante da exposição sobre os sentimentos experimentados pelas educadoras ao 

se depararem com as dificuldades de aprendizagem e com a deficiência de seus alunos, 

concordamos com Meira (2003) quando diz que deve ser proporcionado ao professor 

pensar sobre a sua condição de sujeito da história, de docente. Cabe, portanto, a nós 

psicólogos, em nosso trabalho realizar uma intervenção que possibilite a reflexão, “a 

produção de novos sentidos sobre a ‘vivência de ser professor’” (p.91, destaque da 

autora), de modo a romper com o cotidiano, desmistificando concepções e a aparência 

dos fatos, e a repetição de práticas que estigmatizam, excluem e oprimem. Na busca por 

mudanças nas formas de agir, pensar e sentir do professor, dos envolvidos com a 
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educação, que só será possível “(...) num contexto de ressignificação da totalidade 

Institucional, de apropriação de suas contradições e possibilidades de superação” 

(Meira, 2003, p.91).  

 

4. Considerações 

 

Objetivamos assim, verificar com este estudo, como as professores da Educação 

Especial voltada às pessoas com deficiência intelectual se sentem em relação às 

dificuldades de aprendizagem vivenciadas por seus alunos, além disso, como se vêem 

nesse processo e, assim, quais suas percepções acerca de seu preparo 

profissional/educacional para trabalhar com a concretude posta nas relações ensino-

aprendizagem. Essas reflexões se fundamentaram na visão de que os homens se 

constituem na sua relação com o outro, com o social, e de que esta relação não é 

passível, linear, imutável e a-histórica.  

Como foi verificado ainda que 41.7% das professoras pesquisadas sintam-se 

preparadas e tenham formação peculiar para o exercício de suas funções, para “lidar” 

com as dificuldades reveladas no cotidiano escolar, necessitam estar ainda assim se 

preparando, estudando, fazendo cursos, buscando novas alternativas. Além disso, o 

estudo indica que na atividade profissional dessas educadoras dentre os sentimentos 

provocados, destacam-se em 50% os negativos, tais como angustia, frustração, 

ansiedade, impotência etc. 

Essas situações causam sentimentos de insegurança e eles se modificam com os 

anos de desempenho da função. Sofrem as ações do tempo, de maneira que inicialmente 

ficam incomodadas e indignadas com os resultados obtidos, os quais passam então a 

diluir-se no cotidiano escolar de naturalizações, do “aluno que não sabe”, do “professor 

que não tem competência para ensinar”. Devemos colocar em análise coletiva o que é 

produzido no cotidiano escolar e desmistificar as relações de alienação existentes, com 

implicações na constituição de subjetividades e interferentes na vida pessoal e 
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profissional. Lembremos, pois, que na sociedade capitalista um trabalho alienado tem 

como decorrência a constituição de subjetividades alienadas. 

Neste processo de ensino-aprendizagem nós temos professores e alunos que 

pensam e sentem, que sofrem pela sua condição, pela condição do outro e pelas 

contradições vivenciadas, por isso deve ser-lhes propiciado pensar sobre sua condição 

docente e sua condição discente. Como observa Martins (2007) a realidade objetiva não 

se dá independente dos homens, assim como, o psiquismo e suas diversas formas de 

expressão não são fenômenos em si, ou seja, independentes da realidade objetiva. Para 

compreender essas relações deve-se focar a relação dialética homem-sociedade. 

Contudo é necessário olharmos para essas educadoras com o cuidado de não 

continuarmos repetindo e alimentando os ideais de culpabilização, agora de outro 

indivíduo. Atribuímos grande importância à formação crítica, à formação de um 

coletivo que aprenda a desvelar o cotidiano, que tenha nos conhecimentos científicos a 

apropriação necessária para o enfrentamento das suas dificuldades e das de seus alunos. 

Destaca-se aqui a importância dos conhecimentos teóricos a fim de romper com o senso 

comum e fortalecer a prática escolar e a reflexão sobre as contradições nela envolvidas 

(Facci, 2007; Aguiar, 2000; Galdini & Aguiar, 2003; Martins, 2007; Meira, 2003).  

É importante salientarmos que o professor inserido nessa sociedade atende às 

necessidades históricas colocadas por ela e que ele compõe a totalidade social e assim 

vivencia as contradições que são produzidas historicamente. Ao espelhar as 

características da ideologia neoliberal ele evidencia a razão dos fracassos do ensino, em 

que ele é responsabilizado pela Educação Especial existente e pelo trabalho realizado 

com os alunos, ficando oculto todo o contexto de produção da educação, da Educação 

Especial e da deficiência.  

Para que o educador tenha condições de compreender e romper com a trama de 

ideais e de alienação a que estamos submetidos, deve ser-lhe oportunizado refletir sobre 

a conexão da sua subjetividade conectada com a realidade social, numa consideração às 

dimensões políticas e ideológicas do seu trabalho. 
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Por fim, ressalta-se a importância de trabalhos, pesquisas que possam dedicar-se 

a estudar com mais profundidade a produção da alienação nas atividades docentes 

exercidas na Educação Especial e suas implicações na constituição da subjetividade, na 

realidade objetiva. 
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1. Introdução 

 

 Temos observado o aumento no uso de filmes em cursos de formação 

continuada para docentes e de publicações sobre esta temática nos campos da Educação 

e da Psicologia. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é discutir os modos como o 

professor é apresentado pelas narrativas fílmicas, considerando as possibilidades da 

utilização de filmes para a formação de docentes, tanto inicial quanto continuada. 

 Para tanto, faremos uma breve exposição sobre o cinema como arte e prática 

pedagógica, considerando a formação e a atuação docente, utilizando dois filmes, “Entre 

os muros da Escola” (Cantet, 2008) e “Mentes Perigosas” (Smith, 1995) para o debate 

acerca de alguns aspectos que consideramos importantes em relação ao objetivo deste 

texto. 

 

2. Cinema: fruição e prática 
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 Não nascemos humanos em nossa totalidade concreta e sim vamos 

humanizando-nos a partir da relação dialética com o mundo. Nesta perspectiva, não 

nascem psicólogos ou professores, engenheiros ou músicos, mas há a constituição da 

identidade profissional e esse processo de humanização, bem como de construção da 

subjetividade profissional (Fontana, 2000), é mediado por instrumentos e signos, sendo 

as produções artísticas, caracteristicamente humanas e culturais, um meio pelo qual isso 

pode se dar. 

 Não há consenso quanto à definição de arte e nem que produções/obras seriam 

artísticas, no entanto, assumimos o posicionamento da arte caracteristicamente social, 

mediadora da relação do homem com o mundo por meio dos signos e sentidos. Nesta 

perspectiva, além de possibilitarem o processo de humanização, as produções artísticas 

favorecem o desenvolvimento de uma consciência social e histórica, pois aquelas não 

são neutras, elas apreendem uma visão de mundo, sendo carregadas de valores e 

escolhas, uma vez que partem e estão comprometidas com a realidade concreta. Assim, 

 

Quanto mais condições de acesso ao mundo da cultura – arte, filosofia e ciência 

–, tanto mais genuinamente humano o homem se faz (…)  A humanização é um 

processo historicamente aproximativo e relativo às condições concretas de uma 

sociedade e das classes dentro dela. (Peixoto, 2003, p. 46) 

 

 Entre as várias possibilidades de produção artística, emerge o cinema, uma 

linguagem com a qual a maioria de nós teve/tem contato desde muito cedo e que está 

constantemente em transformação. Além disso, constitui-se como uma prática social 

que atua na formação pessoal, cultural e educacional dos sujeitos, caracterizando-se 

como um importante recurso pedagógico (Duarte, 2002). 

 Ao considerarmos a dimensão pedagógica e educacional do cinema, é necessário 

considerar que, como arte, não é neutra, possibilitando a produção de saberes e a 

constituição de padrões éticos, estéticos e morais (Bernardet, 1985; Duarte, 2002; 
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Peixoto, 2003). Juan David Cárdenas (2012) discute a ideologia que sustenta  muitas 

vezes a produção e a apreciação de um filme, ideias corroboradas pelo posicionamento 

marxista de Maria Inês Hamann Peixoto (2003) e pelos apontamentos de Jean-Claude 

Bernardet (1985). Segundo este, o cinema pode trazer forte dominação ideológica, 

geralmente naturalizando um ponto de vista. 

 

A classe dominante, para dominar, não pode nunca apresentar a sua ideologia 

como sendo a sua ideologia, mas ela deve lutar para que esta ideologia seja 

sempre entendida com a verdade. Donde a necessidade de apresentar o cinema 

como sendo expressão do real e disfarçar constantemente que ele é artifício, 

manipulação, interpretação. (Bernardet, 1985, p. 20, grifo do autor) 

 

 Ao considerar as condições concretas da realidade material na qual o cinema é 

produzido e apreciado, assim como o processo de fetichismo e de mercantilização da 

produção cinematográfica
1
, é possível começar a vislumbrar os determinantes 

capitalistas que tornam o cinema em indústria e os filmes em mercadorias. E isto 

demonstra condições que devem ser consideradas, pois conforme anteriormente citado, 

nossa relação com os filmes, além de ser mediada pelas normas e valores da nossa 

cultura e pelas nossas vivências pessoais e de atuar na produção de padrões ético-

morais, torna-se constituinte da construção de valores, opiniões e preferências. 

 

Certamente muitas das concepções vinculadas em nossa cultura acerca do amor 

romântico, da fidelidade conjugal, da sexualidade ou do ideal de família têm 

como referência significações que emergem das relações construídas entre 

espectadores e filmes. 

                                                             
1 Neste caso, a imagem cinematográfica oculta as próprias condições de sua produção, formando 

pressupostos naturalizados que fazem parte de nossas vivências com o cinema. Ver Bernardet (1985) e 

Cárdenas (2012). 
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Parece ser desse modo que determinadas experiências culturais, associadas a 

uma certa maneira de ver filmes, acabam interagindo na produção de saberes, 

identidades, crenças e visões de mundo de um grande contingente de atores 

sociais. Esse é o maior interesse que o cinema tem para o campo educacional – 

sua natureza eminentemente pedagógica. (Duarte, 2002, p. 19) 

 

 Nesta perspectiva, é interessante quando Bernardet (1985) aponta a dominação 

cinematográfica de determinados países e/ou grupos que acabam por predominar nos 

circuitos de produção, distribuição e exibição, tornando-se por vezes dominação 

ideológica e comercial. Assim, temos majoritariamente um cinema narrativo tradicional, 

muitas vezes com acontecimentos que ocorrem de maneira linear, com um fechamento 

da trama e um final feliz. E este cinema produz padrões de gosto e preferências que 

muitas vezes geram um grande estranhamento quando o público se vê diante de obras 

que desconstroem tal padrão. 

 Duarte (2002) denuncia como as convenções cinematográficas são pautadas por 

um olhar masculino, branco, ocidental e heterossexual, e também, acrescentamos, um 

olhar adulto e elitista pautado mais pelo entretenimento e pela sedução do que por um 

aspecto informativo, ampliador de reflexões e possibilidades de práxis. Se grande parte 

dos filmes aos quais temos acesso, considerando as questões econômicas e ideológicas, 

guia-se por essas convenções e se nos humanizamos e vamos constituindo nossos 

valores e visões de mundo também através de filmes, como será que os padrões de 

gostos, valores e posicionamentos éticos e políticos são contaminados por eles? 

 Aqui vale ressaltar que o olhar do espectador também não é neutro e que o 

simples contato com a linguagem cinematográfica não inculcará, de modo linear e 

determinista, um posicionamento e uma forma de ser e agir, pois o sujeito participa 

ativamente do processo dialético que é construído ao apreciar, refletir e discutir uma 

narrativa fílmica. 
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Desse modo, o sentido atribuído a um filme parece depender, então, de uma 

complexa teia de elementos significadores que inclui distintas formas de fazer 

uso da técnica, a maneira como os sistemas de significação da linguagem 

cinematográfica são articulados, as diferentes concepções de cinema, as 

convicções políticas, valores e normas culturais das sociedades em que os filmes 

são vistos e/ou realizados e, ainda, as exigências do mercado. (Duarte, 2002, p. 

61) 

 

 Esta discussão apresentada também é pertinente ao considerarmos as narrativas 

fílmicas que objetivam, de alguma maneira, expor o contexto da Educação e seus 

processos e personagens, mais especificamente o ambiente escolar constituído pelos 

alunos e professores. Duarte (2002) afirma que os chamados “filmes de escola” 

comumente referem-se a dilemas escolares na tentativa de prevalecer visões e opiniões 

dos seus produtores (consideramos todos os participantes do processo de produção, 

distribuição e exibição) sobre o que acontece na escola e com as pessoas que ali 

convivem. 

 Assim, como vem sendo discutido e apresentado o contexto escolar e sua 

complexidade pela linguagem cinematográfica? Quais visões de mundo, valores, 

convenções e possibilidades éticas e morais balizam a produção e exibição de filmes? 

Como estas opiniões e padrões participam do processo de constituição do sujeito? Os 

modos como vem sendo considerado o contexto escolar, o grupo de alunos e o papel do 

professor pelo cinema participam das nossas construções acerca desta temática? 

 Instigados e conduzidos por estas questões, propomo-nos a discutir como a 

docência, particularmente o professor, está sendo construída pelas narrativas fílmicas. 

Para tanto, fizemos um levantamento de longas-metragens cinematográficos que 

abordam o assunto. Este processo se deu principalmente por duas vias: a) obras que 

tratassem da temática e que eram conhecidas pelos autores deste texto; e b) investigação 

em sites de busca através dos termos: filmes sobre/de educação, filmes sobre/de/para 
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professor, cinema e docência. Como resultado, criamos uma primeira lista com centenas 

de filmes. A partir dela, elegemos produções que dessem atenção privilegiada ao 

professor e seu trabalho, chegando a aproximadamente setenta obras. 

 Temos clareza de que estas listagens não englobam todas as produções sobre a 

temática por inúmeras questões, a saber: (a) como já mencionado, o filme, na maioria 

das vezes, torna-se uma mercadoria e como tal sua produção e comercialização é regida 

pelo mercado, ou seja, pelas leis do capitalismo em que é visado o lucro e a propagação 

de ideologias neoliberais
2
; (b) há o predomínio de produções de determinados países e 

escolas, por exemplo, dos Estados Unidos, principalmente de Hollywood; (c) alguns 

filmes não ganham destaque seja pelo país de origem ou pelas ideias que defendem; (d) 

limitações próprias de buscas a partir de sites destinados para este fim, pois é impossível 

obter informações a respeito de toda a produção cinematográfica; (e) o conhecimento 

restrito dos autores sobre alguns títulos. 

 Em diálogo constante com autores que trabalham sobre formação docente e o 

trabalho e papel do professor (Facci, 2004; Fontana, 2000a; Gatti, 2009; Geraldi, 

Fiorentini, e Pereira, 1998; Pimenta e Ghedin, 2002; Vicentini, 2008), além de 

posicionamentos teóricos acerca da arte e do cinema, produção e recepção, alguns 

pontos começaram a ser levantados sobre como a docência e o professor vem sendo 

apresentados pela linguagem cinematográfica. Posicionamento semelhante ao de Duarte 

(2002, pp. 85-86), que afirma  

Não é por acaso que a abnegação, o espírito missionário e a dedicação quase 

sacerdotal prevalecem nas representações de professores. E não é arbitrário, 

também o fato de o currículo escolar ser frequentemente representado como 

colcha de retalhos e totalmente desprovido de sentido. Na verdade, grande parte 

                                                             
2
 Nesta situação, o cinema não se caracteriza como arte humanizada que contribui para os processos de 

humanização e libertação do homem. Aqui, ganha contornos de cultura de massa ou da indústria cultural, 

produzido para o homem por um pretenso grupo da classe dominante e de especialistas (não pelo homem 

para o homem). Para maiores discussões acerca dos conceitos de arte elitista, arte para as massas e arte 

social ver o livro de M. I. H. Peixoto (2003) Arte e grande público: a distância a ser extinta. 
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dessas produções reflete e reforça concepções românticas e conservadoras a 

respeito do que é a vida em ambiente escolar.  

 

 No intento de pensar o professor nos filmes, Susana da Costa Ferreira (2003, 

2009) nos apresenta alguns dos poucos trabalhos sobre esta discussão, na literatura 

brasileira, encontrados em banco de dados de trabalhos científicos, sendo que a autora 

delimita seus estudos a filmes norte-americanos produzidos no período entre 1955 a 

1975, dirigindo-se mais à imagem do professor e da escola no cinema do que à 

influência deste na Educação. 

 Nesta perspectiva de cinema como arte e também como prática pedagógica, 

pautamos nosso trabalho. Como outrora apresentado, foi realizado um levantamento de 

alguns filmes que apresentam o professor na sala de aula, independentemente do nível 

de ensino. Neste recorte, buscamos filmes de 1980 a 2012, categorizando-os sob duas 

principais perspectivas, embora não excludentes entre si: 1. Filmes que idealizam o 

docente e a profissão, focalizando-o isoladamente do contexto educacional; 2. Filmes 

que retratam a dimensão humana do docente e da docência, contextualizando a 

profissão. Além desta divisão temática, que não abarca todas as possibilidades de 

análise, escolhemos, dentre setenta títulos, duas obras representativas de cada uma das 

categorias: “Entre os muros da Escola” (Cantet, 2008) e “Mentes Perigosas” 

(Smith,1995) para uma análise mais aprofundada. O primeiro foi construído de forma a 

retratar os conflitos inerentes à relação professor-aluno vivenciados por um docente de 

uma escola da periferia parisiense e sua turma, abordando no cotidiano da sala de aula 

as peculiaridades da condição humana. A segunda obra apresenta uma ex-integrante da 

Marinha estadunidense que passa a ministrar aulas para alunos-problema em uma escola 

de periferia, tendo sua prática apresentada com caráter missionário e enfatizando a ação 

individual e salvadora. Iniciaremos nossas análises por esta, considerando que 

representa a maioria dos filmes que, sob a ótica hollywoodiana, levam ao espectador 

uma visão idílica sobre a relação professor-aluno e sobre a instituição educacional. 
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3. Mentes perigosas: docência idealizada e descontextualizada 

 

Louanne Johnson (Michelle Pfeiffer), ex-funcionária da marinha, após divorciar-

se do marido resolve procurar novo emprego. Tem vasta formação: literatura, relações 

públicas e marketing, mas falta-lhe um estágio em docência para licenciar-se como 

professora. Ela decide buscar esta oportunidade na Escola Parkmonk, onde é 

surpreendida com uma oferta de emprego em tempo integral, devido à falta de 

professores efetivos para uma turma em particular, composta por alunos marginalizados 

socialmente, expostos à violência e ao tráfico de drogas. 

Os alunos apresentavam “problemas de comportamento” e a professora não 

estava preparada para isso. Ela volta pra casa após seu primeiro dia de aula decidida a 

estudar um pouco mais sobre métodos de ensino e lança mão de algumas estratégias 

para posicionar-se perante a turma no segundo encontro. Assim, no dia seguinte 

apresenta-se como ex-membro da marinha e chama a atenção da turma dizendo que 

pode lhes ensinar karatê.  

Esta estratégia se mostra efetiva, pois os alunos começam a interagir com ela, 

posto que antes havia sido ignorada. Louanne logo percebe que, para se aproximar dos 

alunos, precisará adaptar o currículo da disciplina, visto que muitos apresentam déficits
3
 

de aprendizagem e não conseguiriam seguir o conteúdo programático. Ela também 

acredita que os alunos não se interessariam por um conteúdo que não se relacionasse 

minimamente com suas realidades e, por sua conta, instaura algumas mudanças no 

programa e logo é repreendida pela direção da escola. 

A docente retoma o ensino de poesia e adota reforços positivos como chocolates, 

passeio no parque e jantares em restaurante, para incentivar os alunos a se engajarem 

nos estudos. Também teve a preocupação de escolher um poeta contemporâneo, o 

músico e compositor Bob Dylan, em uma tentativa de conseguir acesso junto aos 

alunos, para só depois introduzir outros poetas clássicos. 

                                                             
3 Termo utilizado no filme. 
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Louanne percebeu que, pela poesia, poderia contribuir para que seus alunos 

refletissem sobre suas realidades de modo que percebessem que seu futuro não era 

determinado pelas dificuldades atuais, que poderiam se libertar da opressão social. 

Aliás, sempre esteve muito interessada em conhecer a vida de seus alunos e visitar suas 

famílias fazendo as pontes entre todos os que poderiam estar envolvidos na 

aprendizagem deles. Também lutava por justiça e inclusão social, como num caso em 

que defendeu uma de suas melhores alunas que estava sendo levada pela escola a 

transferir-se para outro colégio pelo simples fato de ter engravidado. 

Um momento marcante que reflete a ideologia da professora está em um diálogo 

entre ela e o aluno Emílio, em que ela tenta aconselhá-lo para que se defenda 

adequadamente de uma ameaça vinda de um traficante. Neste momento, Emílio 

pergunta à professora como ela acha que pode salvá-lo de sua vida, de sua realidade. A 

pergunta não é respondida de pronto, mas durante todo o filme percebe-se que a 

professora pretende salvá-los
4
 pela conscientização e reflexão sobre suas realidades e 

fomentando a esperança para que se libertem das amarras simbólicas da opressão social. 

Para tanto, levou-os a conhecer outras realidades possíveis, como o melhor restaurante 

da cidade, o parque de diversões e a biblioteca da escola.  

Os esforços da professora começam a ser recompensados, seus alunos estão 

engajados nos estudos e já era possível perceber os bons resultados. Até que um dia seu 

aluno Emílio é morto pelo traficante que o ameaçara, e a professora sente intimamente 

esta perda, compreendida como se seus esforços não valessem a pena. Então, decide 

deixar o colégio e os alunos fazem muitas manifestações de carinho e demonstram que 

aprenderam a reivindicar e a lutar pelo que acreditam, o que a deixa feliz, o que a leva a 

decidir continuar na profissão e na escola. 

Neste filme, podemos perceber claramente a crise no sistema educacional. A 

ação se passa nos Estados Unidos e, constatamos que a classe dos alunos que são 

“problemas sociais” está repleta de imigrantes que, atraídos pelo sonho americano, na 

                                                             
4 Termo utilizado no filme. 
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verdade não foram assimilados pela nova comunidade e sim marginalizados pela escola 

e também pela sociedade que a reproduz e que, por sua vez, nesta é reproduzida.  

Nota-se nesta classe uma certa falta de respeito à autoridade por parte dos 

alunos, o que reflete, dialeticamente, uma falta de comprometimento por parte das 

“figuras de autoridade” para com estes sujeitos. Muitos professores haviam abdicado da 

tarefa de educá-los; a escola os segregou e conformou-se à sua condição, tal como o 

Estado. Mas a professora Louanne assume esta responsabilidade de contribuir para a 

formação daqueles jovens como uma meta pessoal e profissional e, logo descobre que 

para tocar seus alunos era preciso ser referência, obter respeito, ser percebida como uma 

autoridade. Fazemos uma crítica a este tipo de filme justamente pelo destaque dado a 

um professor (ou a um diretor) que, sozinho, independentemente dos pares, da direção, 

da situação concreta da escola e das políticas públicas, consegue reverter, como um 

super-herói, as difíceis e terríveis condições de seus pupilos. Além disto, não podemos 

nos esquecer de que a protagonista é a atriz Michelle Pfeiffer, cuja beleza realçou filmes 

como Scarface (De Palma, 1983), O Feitiço de Áquila (Donner, 1985) ou Batman – O 

retorno (Burton, 2002), em que fez a Mulher Gato. Chamamos a atenção para este dado 

porque não é todo dia que se vê uma Michelle Pfeiffer nas salas de aula... 

Com isto, não queremos dizer que obras que seguem esta linha devam ser 

abolidas da formação docente; pelo contrário, podem ser assistidas, desde que 

posteriormente haja um debate criterioso a respeito do que se mostra nelas, até para não 

se cair em um maniqueísmo. Assim, podemos ressaltar em “Mentes Perigosas” o 

empenho de Louanne em persistir na educação dos jovens e fazê-los refletir sobre suas 

vidas, o que pode ser devido, em parte, à empolgação inicial com a nova profissão, 

como explica Huberman (1995) em relação ao ciclo de vida profissional dos 

professores, mas também porque acredita-se que a educação é um instrumento político 

que permite a transformação social (Freire, 1998).  

A força deste ideal contribui para que a professora desenvolva seu papel 

profissional em meio ao drama imposto pelo sistema escolar tradicional, o qual mina a 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

11 
 

 

autonomia e liberdade individual do docente e, segundo Fontana (2000), é prejudicial ao 

desenvolvimento deste, podendo causar-lhe despersonalização e adoecimento emocional 

e físico. Mas Louanne resistiu à pressão e encontrou suas maneiras de burlar o sistema 

que, ao incentivar a reprodução, não dá condições para a construção de saberes e 

reflexão sobre a realidade dos atores da escola.  

Ao fazer isso, a professora conseguiu ensinar mais do que conteúdos a seus 

alunos. Por meio de sua postura e incentivo às interações pessoais, ela os ensinou a se 

comportar socialmente, a lutar por suas causas, contestar o determinismo social a que se 

viam reduzidos, enfim, ajudou-os a desenvolver habilidades de reflexão crítica e 

engajamento comunitário que só seriam possíveis de trabalhar através do currículo 

oculto, que são os conteúdos que ultrapassam o que é programado nos currículos de 

disciplinas, mas que permeiam as interações educativas na escola e na sala de aula, 

segundo Giroux e Penna (1997). Entretanto, é importante ressaltar que ela não buscou a 

transformação das condições concretas da sala de aula considerando a instituição como 

um todo, de modo que todos os envolvidos com o processo educacional pudessem 

engajar-se também nessas mudanças, mas agiu de forma individual e missionária (seria 

a “Mulher Gato” entrando em ação?). 

Por fim, podemos também considerar o título do filme: “Mentes Perigosas” (o 

título em inglês foi respeitado na tradução: Dangerous Minds). O que supostamente 

provoca mais perigo: as mentes que alijadas do processo de ensino e da sociedade 

manifestavam sua exclusão ou as que apropriadas da cidadania clamam por seus direitos 

e por uma educação de qualidade? 

 

4. Entre os muros da escola: docência humanizada e contextualizada 

 

O filme “Entre os muros da escola” (Cantet, 2008) retrata experiências 

vivenciadas no contexto escolar de François Bégaudeau, escritor do livro homônimo, no 

papel do professor François Marin. Ele e os alunos interpretam suas próprias realidades, 
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ou seja, o filme aborda o contexto escolar vivenciado em uma escola da periferia de 

Paris, com uma grande parcela de descendentes de imigrantes africanos. Trata-se, 

portanto, de personagens representando situações comuns, vividas no cotidiano; eles 

não são atores de carreira como talvez possa parecer. Tal fato dá um caráter peculiar ao 

filme e podemos considerar que a temática proposta nesta obra foi muito bem 

desenvolvida, sobretudo se levarmos em conta a complexidade do cotidiano escolar 

relatado pelo filme. Espaços recorrentes no dia a dia de uma instituição escolar como a 

sala de aula, o pátio da escola, a sala dos professores, a sala do diretor, a reunião 

pedagógica são focalizados sem iluminação fantasiosa ou trilha sonora que nos induz às 

lágrimas. A mediação de conflitos e o próprio envolvimento dos professores com seus 

educandos nos mostram que a prática docente demanda grande sensibilidade quando se 

trata de alunos que trazem consigo problemas que perpassam o processo de ensino e 

aprendizagem, como a própria questão da imigração, da cultura e da condição 

socioeconômica. 

Todas as cenas do filme se dão no ambiente escolar. No espaço da sala de aula é 

abordada a relação vivida entre François – professor de francês – e alunos da sétima 

série do sistema escolar francês. No início do filme é apresentada uma situação em que 

os alunos demonstraram falta de interesse pela atividade proposta, e este fato se sucede 

em outras situações, como por exemplo, quando o docente inicia o trabalho discutindo a 

conjugação dos verbos e os alunos dizem que, para eles, isto não servirá para nada em 

seus cotidianos, se dispersam constantemente conversando com outros colegas, 

dormindo ou tentando tumultuar o ambiente da sala. 

Posteriormente, o professor propõe a leitura do livro “O diário de Anne Frank” e 

a construção de um autorretrato. Os alunos se recusam a fazer a leitura e quando são 

indicados a fazê-lo, inicia-se uma discussão em que tanto estes quanto o docente se 

agridem verbalmente, já que alguns destes se sentem perseguidos. O mesmo episódio se 

repete quando François pede aos estudantes que façam a leitura do autorretrato para a 

turma e vários se negam a atender ao pedido do professor. Durante esta atividade, houve 
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momentos em que a turma se interessou pela proposta, como na impressão das 

fotografias de suas vidas e a construção de um mural. 

Observa-se nas cenas do filme que as discussões entre professor e alunos ficam 

cada vez mais intensas, gerando um ambiente conturbado, o que pode ser observado 

constantemente na relação criada entre os protagonistas, como em uma das cenas em 

que está acontecendo um debate em sala e um dos alunos, Souleymane, agride 

verbalmente o professor e outro colega, sendo encaminhado para a direção. 

Concomitante às cenas apresentadas em sala de aula, o filme também apresenta 

os encontros realizados entre os professores e demais profissionais da escola em 

intervalos e reuniões para discutir assuntos diversos, momentos em que os professores 

discorrem, em tom de desabafo, sobre as dificuldades da profissão, sobretudo a falta de 

interesse dos alunos. Momentos como estes destoam do tom geralmente apresentado em 

filmes comerciais, pois ao mostrarem o cansaço do grupo, as nuances do cotidiano de 

uma escola, levam o espectador para o contexto como se houvesse uma câmera secreta 

que estivesse filmando o que se passa na escola, sem maquiagem ou truques de edição. 

Em uma das reuniões do Conselho de Classe para discussão das notas, 

comportamento e medidas a serem tomadas em relação aos alunos, duas estudantes - 

Loise e Esmeralda - participam como representantes da turma, mostrando-se 

desinteressadas e dispersas; no entanto, ao fim da reunião comentam com os colegas de 

forma distorcida os assuntos discutidos pelo Conselho, acusando o professor François 

pela forma como se referiu ao aluno Souleymane, causando uma discussão em que 

professor e alunos se exaltam e se ofendem, além disso, o professor é empurrado por 

Souleymane, que acaba ferindo uma colega e deixando a sala de aula sem autorização, o 

que resulta na expulsão daquele. 

“Entre os muros da escola” retrata a relação conflituosa vivida entre o professor 

e os alunos, mostrando o cotidiano que muitas vezes se aproxima do que encontramos 

hoje, não demonstrando uma visão idealizadora de que todos os problemas podem ser 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

14 
 

 

resolvidos pelo professor, como pode ser observado em diversas cenas que mostram o 

desgaste na relação professor-aluno e as agressões verbais constantes.  

Soligo e Prado (2008) tratam da aprendizagem como resultado de uma 

construção pessoal, fugindo da ideia de que a mesma não se dá pela reprodução de um 

modelo ‘correto’. Concluem com a referência do grupo como contexto favorável à 

aprendizagem, colocando este espaço como pertinente ao desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus integrantes quando os interesses são compartilhados e há respeito e 

aceitação. 

O filme aborda a questão do multiculturalismo, ou seja, a existência de múltiplas 

culturas em um local, assim o professor François se encontra diante de um grande 

desafio, que implica em educar e apresentar os conteúdos considerando os diferentes 

contextos, as línguas diversas, valorizando os aspectos sociais, culturais e históricos dos 

adolescentes numa França multicultural e globalizada.  

Desta forma, questionamos: será que François e os professores, de forma geral, 

estão preparados para lidar com as questões que perpassam os diferentes contextos e 

culturas, como os apresentados neste filme? Será que a formação de professores tem 

preparado profissionais para lidar com as diferentes situações vividas nos espaços 

educativos? Quando falamos de inclusão, referimo-nos também às questões culturais? 

Essas e outras perguntas têm norteado as discussões realizadas em reuniões e 

encontros de professores, em busca de compreender como pensar em uma formação que 

abarca questões que vão além da preocupação com o processo de ensino-aprendizagem 

dos educandos. 

Alguns autores, ao escreverem sobre o papel docente e formação de professores, 

têm contribuído com as práticas exercidas dentro da sala de aula, dentre eles Paulo 

Freire (2005), que enfatiza a importância do diálogo entre os seres humanos. Ele 

defende que o diálogo é o encontro entre os homens para serem mais, e que a existência 

humana não pode ser realizada no silêncio, mas sim com palavras comprometidas com a 

transformação, com comprometimento político e com a busca de uma educação 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

15 
 

 

realizada por meio do diálogo. Neste sentido, talvez possamos através deste e de outros 

teóricos, pensar em práticas que possam orientar o nosso trabalho diante das diferentes 

situações vividas nos contextos educativos. 

Fontana (2000) discorre sobre o papel que se espera dos professores, 

especialmente no Ensino Fundamental, no sentido de ser bem maior do que apenas 

ensinar, além de se certificar de que os alunos reproduzem as formas de interpretação 

especificamente escolares, fiscalizar e manter a ordem entre eles, muitas vezes mais que 

partilhar com eles relações de conhecimento. Os professores passam a ser controlados 

pela preocupação constante em manter a ordem na classe, neutralizando as inquietações 

referentes ao ensino-aprendizagem. 

Também podemos falar de uma necessidade de consideração do aluno como 

participante e eixo do trabalho pedagógico, no sentido de incluí-lo de modo mais 

consciente e crítico à sociedade a que pertence (Bohoslavsky, 1981). 

Por fim, pensando também no título do filme, a versão em português acrescentou 

“da escola” – em francês é apenas “Entre os muros” (Entre Les Murs). Ao optar por 

estreitar ainda mais as condições espaciais de estudantes e professores, será que 

ingenuamente o tradutor imaginou que os encontros e desencontros apresentados por 

Cantet só acontecem na escola? 

 

5. Considerações finais 

 

 Como afirma Duarte (2002, p. 17), “Ver filmes é uma prática social tão 

importante, do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas, quanto a 

leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais.” Esta já seria uma 

justificativa suficiente para que o cinema estivesse fortemente presente nos currículos 

das licenciaturas e dos cursos de Pedagogia, comparecendo também nas propostas de 

formação em serviço. 
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 Afirmada a relevância pedagógica dos filmes, cabe pensar na escolha das obras a 

serem apresentadas para a formação docente. Ao apresentarmos dois filmes que 

mostram pólos distintos nas concepções a respeito da docência, do contexto educacional 

e das políticas públicas relativas à educação, procuramos chamar a atenção para o 

cuidado com os critérios a serem utilizados nesta seleção. Além disto, também é 

fundamental pensar-se sobre a mediação que desencadeará o debate a respeito dos 

títulos escolhidos.  

 A partir dos inúmeros elementos que uma formação continuada baseada no 

cinema pode oferecer, citamos Gatti (2009, p. 91), que nos alerta: “O professor não é 

descartável, nem substituível, pois, quando bem formado, ele detém um saber que alia 

conhecimento e conteúdos à didática e às condições de aprendizagem para segmentos 

diferenciados. Educação para se ser humano se faz em relações humanas profícuas.” 

 Seja “no escurinho do cinema”, como canta Rita Lee
5
, seja em uma sala de aula, 

os modos como o professor pode ser visto pelo cinema dependerão, fundamentalmente, 

do referencial teórico sobre educação e formação docente e dos conhecimentos sobre 

cinema daqueles que se propuserem a tal tarefa. Caberá ao mediador escolher se 

Louanne ou François podem instigar a discussão sobre o professor que queremos em 

nossas escolas. 
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1. Introdução 

 

No Brasil e no mundo os problemas educacionais em todos os níveis escolares 

são fenômenos complexos; gerados por variados fatores econômicos, sociais e 

pedagógicos, inclusive. Embora a problemática atinja o poder público, os sistemas de 

ensino e a sociedade de maneira geral, sobre o professor da educação básica costuma 

recair grande responsabilidade para a superação dessas condições. Sem entrar no 

imbróglio de questionar a quem recai a maior responsabilidade, defendemos que se 

torna difícil a tarefa de encontrar alternativas para o controle da indisciplina e o 

aumento da qualidade do ensino, por exemplo, sem o desenvolvimento de determinadas 

habilidades e recursos. 

A reflexão do professor sobre a prática em sala de aula e a participação ativa do 

aluno na construção do conhecimento são referências de qualidade fundamentais para 

sustentar as relações que se estabelecem no cotidiano escolar. Ao enfocar a participação 

do aluno na rotina escolar do ensino fundamental, pretendemos neste relato 

compartilhar os resultados de uma pesquisa-ação. O projeto nasceu do desconforto 

criado pelas constantes desavenças que envolvem as situações vividas em sala de aula e 

toma forma a partir da oportunidade reconhecida no material didático oferecido aos 

alunos e professores pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE-SP) – a 

“apostila” que contém o currículo oficial do estado. 

Os principais conceitos que embasaram a proposta foram: interesse (Dewey, 

1980), atividade (Leontiev, 2001) e aprendizagem significativa (Ausubel, 2002). Com o 
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respaldo desses autores foi possível reconhecer os limites impostos pelo 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, o que colaborou na delimitação das 

propostas de trabalho e na escolha dos instrumentos e recursos didáticos mobilizados no 

cotidiano de sala. Porém, a maior contribuição da revisão bibliográfica empreendida foi 

o reconhecimento do potencial criativo e cognitivo das crianças e, além disso, de como 

seria possível despertar atitudes moralmente aceitas e socialmente mais justas por meio 

do trabalho com os conteúdos escolares. 

A intervenção foi realizada por professor-pesquisador em sala do 7º ano regular, 

de escola estadual urbana no município de Ribeirão Preto (SP). O profissional era 

professor de educação básica II, efetivo no cargo de professor de Sociologia, com 

jornada de trabalho de 40 horas semanais – 36 delas em sala de aula. Na ocasião a SEE-

SP havia regulamentado a carga horária semanal para a disciplina de Sociologia como 1 

(uma) aula por semana. Na unidade escolar em que o pesquisador tinha sede haviam 

apenas 20 salas de aula de ensino médio. Para alcançar a carga horária total da jornada 

escolhida o professor teve que atribuir carga suplementar em outra unidade, de ensino 

fundamental, com aulas do componente curricular História. 

Diante dos desafios – trabalhar com alunos mais novos, ser incorporado na 

equipe de trabalho de outra unidade escolar e ministrar disciplina diversa de sua área de 

formação inicial – o professor-pesquisador teve a iniciativa de buscar antigos 

referenciais acadêmicos. Fundamentalmente dois aspectos provocavam a reflexão e 

instigavam maneiras alternativas de organizar o espaço-tempo dentro do processo de 

ensino-aprendizagem: indisciplina e qualidade do ensino. Inicialmente a indisciplina era 

vista como incivilidade, ou sintoma da desmotivação dos estudantes com relação aos 

assuntos escolares. Já a qualidade parecia comprometida pela quantidade de alunos em 

sala e/ou pela falta de parceria entre escola e família. 

Nesse sentido, com o apoio dos diagnósticos e dos conceitos desenvolvidos 

pelos autores supracitados, fizeram sentido os questionamentos: a) se o aluno chega à 

escola e comporta-se nela como indisciplinado, haveria alguma mudança na aula que 

permitisse alterar essa conduta? e b) se a qualidade do aprendizado depende, em certa 
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medida, de outros apoios que a criança recebe fora da escola, haveria alguma dinâmica 

que ao ser realizada na escola pudesse despertar interesse dos alunos e das famílias 

sobre os assuntos pedagógicos? Destacamos agora as diretrizes preliminares que são 

conseqüência das leituras realizadas. 

O psicólogo, filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952) é mais conhecido no 

Brasil como inspiração para o movimento da Escola Nova. O grande divulgador de suas 

ideias aqui, ainda na primeira metade do século 20, foi o intelectual baiano Anísio 

Teixeira que teve participação ativa na promoção de reformas nos sistemas de ensino 

estaduais, no contexto do Estado Novo. Entre os trabalhos de Teixeira que aproximaram 

os ideais renovadores dos educadores brasileiros está a tradução do ensaio “Interesse e 

Esforço”, publicado no livro “Vida e Educação” em primeira edição no ano de 1930. 

Nesse texto Dewey explora as divergências que derivam da oposição entre duas 

perspectivas didático-filosóficas muito em voga naquele momento histórico (1913): 

teoria do esforço e teoria do interesse. 

Resumidamente, a teoria do esforço defende que “um caráter forte e vigoroso” 

surge nos alunos a partir da exigência de que se trabalhe com afinco e dedicação, sem 

levar em conta a natureza do exercício escolar. Nesta abordagem, para o professor o 

mais importante não seria entender e mediar as relações do sujeito com o meio, mas 

inculcar no estudante o apreço pelo estudo diligente e o respeito às exigências que 

partem do mestre. Nessa perspectiva a “força de vontade” no aluno é condição 

indispensável para a realização das tarefas que avaliam e certificam a capacidade do 

aluno. Já no início da argumentação Dewey aponta o equívoco dessa orientação: “É 

absurdo supor que uma criança conquiste mais disciplina mental ou intelectual ao fazer, 

sem querer, qualquer coisa, do que fazê-la, desejando-a de todo o coração” (1980, p. 

153). 

Concomitantemente, o norte-americano caracteriza a teoria do interesse e 

destaca que no ímpeto de destruir os pressupostos da teoria rival acaba incorrendo em 

equívoco semelhante: “O princípio comum de ambas as teorias, como foram expostas, é 

o de que o objeto, ou idéia, ou fim que tem de ser conquistado, conhecido ou realizado, 
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é exterior ao indivíduo” (Dewey, 1980, p. 155). O autor reconhece que quando a criança 

trabalha pelo interesse os resultados garantem a formação de um sujeito menos “estreito 

e fanático”, sob o ponto de vista moral, e menos “mecânico, rígido e ininteligente”, de 

um ponto de vista cognitivo. Porém ressalta que, da maneira como estava sendo 

testemunhada naquela época, a teoria do interesse resumia-se a criar “interesses 

fictícios” para os escolares, com base em “outra coisa que a criança goste”. 

Assim, o conceito de interesse e as implicações desse aspecto psicológico no 

desenvolvimento das atividades em sala de aula ficam bem sintetizados no período: 

 

Se as condições externas são tais que a criança não pode por toda a sua atividade 

no trabalho que tem de realizar, então, aprende, de um modo quase miraculoso, a 

fornecer a esse material escolar a quantidade exata de atenção necessária para 

satisfazer as exigências do professor, reservando o restante de sua energia 

mental para seguir as linhas de interesse que realmente a absorvem. (Dewey, 

1980, p. 156) 

 

Outro referencial fundamental para essa pesquisa diz respeito às publicações do 

filólogo, cientista social e psicólogo russo Alexei Leontiev (1904-1979). Leontiev foi 

um dos principais expoentes da psicologia histórico-cultural, ao lado de Vigotskii e 

Luria, trabalhando na União Soviética no período logo após a revolução bolchevique 

(1917). O autor desenvolveu pesquisas com crianças – na tentativa de entender como se 

processa o desenvolvimento global do indivíduo – e os objetos analisados em seus 

estudos foram principalmente memória e atenção. Como decorrência, o conceito mais 

popular de Leontiev vem a ser o de atividade. 

O texto “Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil” é um 

clássico e foi publicado na coletânea “Linguagem desenvolvimento e aprendizagem”, 

que já está em sua 12ª edição. No artigo o autor russo apresenta uma sumária 

explanação sobre os conceitos de atividade, ação, motivo e operação, expondo a 

maneira orgânica e dialética pela qual esses aspectos se desenvolvem e progridem na 
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psique infantil ao longo dos primeiros anos na escola. Desde o início Leontiev apresenta 

suas preocupações epistemológicas e expõe condições e conseqüências circunscritas no 

método desenvolvido pela escola russa: 

 

Só com esse modo de estudo, baseado na análise do conteúdo da própria 

atividade infantil em desenvolvimento, é que podemos compreender de forma 

adequada o papel condutor da educação e da criação, operando precisamente em 

sua atividade e em sua atitude diante da realidade, e determinando, portanto, sua 

psique e consciência. (Leontiev, 2001, p. 63) 

 

Seguindo esse pressuposto, Leontiev desenvolve os argumentos que colocam 

sobre a educação escolar a responsabilidade de trabalhar com os alunos levando em 

conta o conceito de “atividade principal”. São três os atributos que podem caracterizar 

uma conduta qualquer como atividade principal: 1) domínio em que surgem outros tipos 

de atividades secundárias; 2) atividade na qual “processos psíquicos particulares” são 

definidos e reelaborados; e 3) âmbito do qual dependem as principais mudanças 

psicológicas na personalidade infantil (Leontiev, 2001, pp. 64-65). Com efeito, a 

principal conseqüência didática dessas premissas parece ser o reconhecimento de que é 

imperioso às tarefas escolares o relacionamento com necessidades psicológicas 

(interiores) da criança. 

Então, segundo a análise aqui feita, do professor é requisitado o conhecimento 

das características subjetivas que definem as aspirações e inclinações (normalmente 

inconscientes) dos alunos, sendo que: “O caráter psicológico do processo exige saber o 

que ele representa para o próprio sujeito” (Leontiev, 2001, p. 68). Devidamente 

reconhecido o caráter das relações que a criança desempenha com o mundo ao redor e 

apropriadamente identificadas as oportunidades de significação que o indivíduo pode 

realizar, o processo de ensino tem maior chance de ser um catalisador para as mudanças 

nos esquemas cognitivos infantis em prol de aprendizagem e desenvolvimento. 
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Quando o estudo é convertido em atividade independente [...] que tem um novo 

tipo de motivação, e corresponde às reais potencialidades da criança, está agora 

estabilizada. Ela determina as relações de vida da criança de forma estável e, 

desenvolvendo-se em velocidade acelerada sob a influência da escola, ultrapassa 

o desenvolvimento dos outros tipos de atividade da criança. (Leontiev, 2001, p. 

71) 

 

Por fim, o último referencial utilizado como apoio para intervenção pedagógica 

e pesquisa didática decorre dos conceitos trabalhados pelo psicólogo e pedagogo norte-

americano David Ausubel (1918-2008). Ele é considerado um dos ícones do chamado 

construtivismo e na obra “The Acquisition and Retention of Knowledge” – lançada 

originalmente em 2000 – Ausubel desenvolve os conceitos fundamentais da teoria da 

aprendizagem significativa. Logo no primeiro capítulo o autor resume a sua teoria da 

assimilação e as decorrências dela sobre a aprendizagem e a retenção de conhecimentos 

com caráter significativo. Nesse ponto já cabe uma ressalva contida na epígrafe: “o 

conhecimento é significativo por definição”
1
. 

Na mesma linha do que propõe Leontiev, Ausubel identifica, na comparação 

entre a aprendizagem memorista e a significativa, que é na atividade que se realizam os 

processos de ancoragem e assimilação. Diz o autor que esses processos são produtos da 

interação do conhecimento com a estrutura cognitiva do aluno e que quando essa 

interação corresponde às necessidades psicológicas e às “ideias pertinentes” na estrutura 

da criança geram, indubitavelmente, modificações no conteúdo da informação e no 

desenvolvimento do indivíduo. Além de lançar luz sobre as questões de 

desenvolvimento e aprendizagem na fase em que estão nossos alunos, Ausubel oferece 

subsídios para projetar as etapas da intervenção no com a meta de disponibilizar 

repertório e oportunidades de interação sujeito-objeto de conhecimento. 

 

                                                             
1 Os trechos citados de D. Ausubel são resultado de uma tradução livre do original em espanhol. 
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A medida que o vocabulário da criança aumenta, os conceitos, novos são 

adquiridos principalmente mediante o processo de assimilação de conceitos, 

sendo que os atributos característicos dos novos conceitos podem ser definidos 

mediante o uso, em novas combinações, de referentes já existentes disponíveis 

na estrutura cognitiva da criança. (Ausubel, 2002, p. 26) 

 

2. Objetivos 

 

Didaticamente, o objetivo foi explorar conteúdos específicos da disciplina 

História por meio do trabalho com maquetes. 

No âmbito da investigação, o objetivo foi identificar relação entre o 

protagonismo dos alunos e as características do ensino-aprendizado desenvolvido. 

 

3. Método 

 

A pesquisa-ação foi desenvolvida em escola estadual (EE) no município de 

Ribeirão Preto (SP). Classificamos assim o estudo com base no trabalho de Moreira e 

Caleffe (2006), que define este tipo de investigação a partir dos objetivos perseguidos e 

do contexto em que se realiza. O problema – eminentemente prático e cotidiano – e 

também a contingência– realidade ou espaço específicos – condicionam os instrumentos 

e as técnicas de coleta e análise de dados, com vistas a “adicionar mais conhecimento 

sobre o fenômeno com que o praticante lida em seu dia-a-dia” (p. 90). Concordamos 

também, seguindo as definições dos autores, que os estágios do processo de pesquisa 

são “diagnóstico” e “terapêutico”, bem como as especificidades da intervenção residem 

no caráter situacional, participativo e auto-avaliativo do estudo. 

Então, a EE é considerada uma unidade da região central e atende 

aproximadamente 1500 alunos, entre ensino médio e fundamental nos três turnos de 

funcionamento, normalmente oriundos de bairros periféricos da cidade. Participaram do 

trabalho vinte e oito (28) alunos de idades entre 10 e 14 anos, matriculados em uma das 
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classes de sexta série (7º ano) no ensino fundamental em que o pesquisador ministrou a 

disciplina de história durante o ano letivo de 2011. 

O planejamento teve origem em torno do mês de setembro/2001 quando foi 

recebido o material (São Paulo, 2009) correspondente ao 4º bimestre. A proposta da 

segunda “situação de aprendizagem” apresentava como conteúdos e temas “quilombos, 

resistência africana; escravidão; engenhos coloniais; bandeirantes; Palmares; Zumbi; 

Ambrósio; identidade” (p. 11). As etapas de preparação foram realizadas em sala de 

aula na maior parte do tempo, dispondo os materiais em cima de carteiras reunidas em 

grupos de 4. As instalações da EE têm vários prédios ligados por um extenso pátio, um 

refeitório e duas quadras (uma aberta e outra coberta). Os prédios apresentam 

arquitetura antiga com paredes espessas e salas amplas. 

Os alunos foram autônomos no manuseio dos materiais, trabalhando na escola e 

em casa. As etapas de realização da atividade foram programadas assim: sensibilização, 

elaboração de croqui, seleção de materiais, montagem e exposição final. Foram 

divididos grupos – preferencialmente com quatro pessoas – de maneira espontânea, mas 

também foi permitido o trabalho de dois alunos individualmente. As crianças utilizaram 

cartolina, papelão, palha, metais, tintas, palitos e grãos, selecionados e adquiridos por 

conta própria com a ajuda das famílias. As etapas foram registradas em diário de campo 

e fotografias que mostram o produto final. 

Após a conclusão do projeto houve exposição no refeitório da escola, organizado 

e apresentado pelos alunos. As ações inicialmente ocorriam durante as aulas – duas na 

terça-feira e uma na quinta-feira a tarde – contudo, no decorrer do processo, 

gradativamente o trabalho em sala foi reduzido por conta do imperativo de cumprir o 

conteúdo programático. Todas as decisões foram tomadas em conjunto, professor e 

alunos, durante as negociações sobre as teorias e os instrumentos necessários para 

conclusão das maquetes. 

 

4. Resultados 
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Com o projeto foram produzidas nove maquetes, em suportes que variaram de 

isopor a madeira. As características das composições também variaram, na disposição 

de objetos e miniaturas comprados em lojas de artigos populares, bem como nas 

produções de fino artesanato baseados em colagem, tricô, costura e serralheria. O 

aspecto das peças demonstrou diferentes níveis de envolvimento das famílias com o 

exercício dos filhos, porém mesmo a maior distância não inviabilizou a atingir os 

objetivos da proposta. Considera-se também importante mencionar que as alterações na 

rotina dos outros professores, ocasionadas pelas recorrentes saídas dos alunos para 

preparação de detalhes da produção e da exposição final, não provocou indisposição na 

equipe docente e serviu de estimulo para o diálogo e a troca de experiências. 

As habilidades de analisar o patrimônio cultural da África, da América pré-

colonial e das sociedades coloniais, bem como as habilidades de reconhecer as técnicas 

para leitura das linguagens (gráficas, iconográficas, materiais, orais ou sonoras) e das 

fontes que informam o conhecimento histórico, foram plenamente desenvolvidas. 

Também como resultado, o aprendizado correspondeu aos anseios e demandas 

cognitivas dos alunos, tendo em vista o cuidado deles com as maquetes e a preocupação 

com o momento de apresentação para o público. 

 

5. Discussão 

 

Com base no que discute Dewey em “Democracy and Education” (1916), é lícito 

concluir que a proposta do professor-pesquisador logrou desenvolver uma 

aprendizagem significativa sobre conteúdos da História nessa sexta série. Os diálogos 

entabulados durante a realização das tarefas, entre professor e alunos, revelou indícios 

valiosos para a condução do ritmo e do grau de desafios mediados pelo professor. Dessa 

forma, preocupações com brincadeiras despropositadas, incivilidades, riscos à 

integridade física ou psicológica dos alunos, foram praticamente inexistentes durante o 

percurso. Conforme destacou o autor há quase 100 anos: 
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The chief source of the "problem of discipline" in schools is that the teacher has 

often to spend the larger part of the time in suppressing the bodily activities 

which take the mind away from its material. A premium is put on physical 

quietude; on silence, on rigid uniformity of posture and movement; upon a 

machine-like simulation of the attitudes of intelligent interest. The teachers' 

business is to hold the pupils up to these requirements and to punish the 

inevitable deviations which occur (Dewey, 1916) 

 

Outro alicerce para essa discussão encontra-se nas constatações de Leontiev, a 

respeito dos conceitos de natureza e cultura. Confrontado com as inquirições que 

problematizavam a influência dessas instâncias no desenvolvimento psicofísico do 

indivíduo, o russo advoga que é ingênuo pensar que a natureza se apresenta em si, sem 

mediação, para as gerações que se sucedem. Ao contrário, Leontiev defende que mesmo 

a natureza é experimentada pelo sujeito a partir de condições oferecidas pelo contexto 

sócio-histórico de uma determinada época. Nas palavras do autor: 

 

As relações que se estabelecem entre a criança e o mundo circundante são, por 

natureza, relações sociais, pois é precisamente a sociedade que constitui a 

condição real, primária, de sua vida, determinando tanto seu conteúdo como sua 

motivação. Cada uma das atividades da criança, por isso, não expressa 

simplesmente sua relação com a realidade objetiva. As relações sociais 

existentes expressam-se também objetivamente em cada uma de suas atividades. 

(Leontiev, 2001, p. 82) 

 

As razões para a mudança na conduta dos alunos – passando de uma atitude 

passiva e desinteressada diante dos conteúdos escolares para uma posição de 

responsabilidade e prazer frente aos resultados do trabalho – parecem também bastante 

claras. Falas dos alunos colhidas no debate sobre as ações apresentam uma cronologia 

para as relações interpessoais desenvolvidas durante o processo. É nítido que no início 
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as desavenças e a distração impediram um desenvolvimento mais acelerado das 

construções, ocasionando perda de tempo que impediu a execução de todas as etapas 

dentro de sala. Porém, o que se “desperdiçou” em tempo (do relógio) devido às 

condições objetivas e aos conteúdos psíquicos dos sujeitos (concretos) foi 

imprescindível para a maturação de ideias que reforçaram relações efetivamente 

significativas das crianças com o ambiente e com o futuro escolar. 

 

Outro traço psicológico importante da atividade é que um tipo especial de 

experiências psíquicas – emoções e sentimentos – está especialmente ligado a 

ela. Estas experiências não dependem de processos separados, particulares, mas 

são sempre governadas pelo objeto, direção e resultado da atividade da qual elas 

fazem parte. (Leontiev, 2001, p. 68) 

 

Por outro lado, os resultados registrados no caderno de campo e nos instantâneos 

disponibilizam caminhos para a verificação dos preceitos identificados por Ausubel 

como condutores dos processos assimilativos nas crianças: 

 

Os processos assimilativos na etapa da aprendizagem significativa incluem: 1) a 

ancoragem seletiva do material da aprendizagem a ideias pertinentes já 

existentes na estrutura cognitiva; 2) a interação entre as ideias acabadas de 

representar e as ideias pertinentes já existentes (de ancoragem), surgindo o 

significado das primeiras como produto desta interação; e 3) o entrelaçamento 

no intervalo de retenção (a memória) dos novos significados emergentes com 

suas correspondentes ideias de ancoragem. (2002, p. 36) 

 

Assim, a apreensão dos conteúdos escolares confirma a dependência em relação 

à estrutura cognitiva dos alunos e às condições sociais em que a criança está inserida, 

embora ofereça amplo repertório de alternativas para reconduzir o processo ensino-

aprendizagem em prol da qualidade da educação. A pesquisa permite produzir 
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interpretações sobre a ligação dos alunos com os conteúdos, bem como sobre o 

engajamento deles no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o manejo da 

indisciplina e ampliando o alcance das competências e habilidades abordadas. A 

experiência autoriza propor a extensão da prática para outros âmbitos do currículo 

escolar. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho se constitui em uma pesquisa ação, que pode ser entendida 

como “uma ação, em nível realista, sempre acompanhada de uma reflexão autocrítica 

objetiva e avaliação dos resultados” (Barbier, p.38). Tem como objetivo investigar em 

crianças diagnosticadas efetivamente (através de laudos médicos ou psicológicos) com 

déficit de atenção, a partir do aprendizado das habilidades mínimas do xadrez, 

comparando-se com as modificações no comportamento, graus de sociabilidade e 

autoestima das mesmas durante e após o processo de aprendizado do jogo. Para tanto, 

foi escolhida uma escola como parte das atividades propostas pelo projeto desenvolvido 

por alunos do curso de Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei que 

realiza intervenções psicossociais em escola pública da cidade.  A proponente ministra 

aulas semanais, sendo que as mesmas tem a duração de uma hora, para 10 alunos com 

faixa etária entre 10 e 13 anos. Entre esses alunos se encontram cinco que foram 

diagnosticados como portadores de transtorno de déficit de atenção (TDAH) e por esse 

motivo recebem medicalização.  

Antes de proceder à análise sobre o tema, entretanto, cabe comentar que o termo 

TDAH é muito empregado atualmente no ambiente escolar para designar aquele 

indivíduo portador de dificuldades de atenção que pode apresentar ou não 

hiperatividade.  Porém, muitos alunos recebem diagnósticos que podem não 

corresponder ao transtorno efetivamente. Uma maneira de reduzir as controvérsias 

relativas ao diagnóstico dos transtornos de déficit de atenção foi a exigência, por parte 
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deste estudo, de diagnóstico apresentado por profissional da área de saúde mental 

(médico, psiquiatra ou psicólogo).  Ao final do processo, a partir dos resultados 

concretos a que chegarmos com tais sujeitos (conhecimento efetivo das regras, peças, 

etapas do jogo; resultados das partidas e, se possível, de partidas fora do contexto 

escolar, em campeonatos locais ou regionais), iremos verificar se o aprendizado deste 

jogo pode, ou não, ter acarretado modificações específicas no campo da atenção. Nossa 

pergunta norteadora pode ser sintetizada da seguinte forma: o aprendizado e domínio de 

habilidades mínimas do jogo de xadrez interfere de que maneira na manifestação da 

função psicológica atenção? 

 

2. Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

 

Há, atualmente, um importante debate no que tange à existência ou não de 

componentes biológicos ligados aos transtornos de déficit de atenção e em que medida 

estes determinam a manifestação e sustentação desta função (Moysés & Collares, 1992). 

Por não se ter clareza e precisão em um diagnóstico diferencial, não se dispõe de 

elementos concretos ou indicadores indiscutíveis; reconhece-se que há inúmeras formas 

e maneiras de entender os fenômenos ligados a atenção/desatenção. 

A nomenclatura pode, igualmente, variar: déficit de atenção, desatenção, 

distração, transtornos da atenção etc.; todos termos usualmente utilizados como 

sinônimos. Neste campo plurisemântico uma nomenclatura tem se destacado: o 

Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). O TDAH é entendido como 

distúrbio psico-bio-social crônico que congrega a dificuldade de sustentar a atenção 

com os transtornos de hiperatividade (Araújo, 2002; Amaral, Jou, Pavan, Schaefer & 

Zimmer, 2010). 

Aqueles que possuem conhecimento sobre o TDAH, podem criar expectativas de 

que os sujeitos que apresentam este transtorno têm condições de aprender, porém com 

calma e de uma forma diferenciada (Gabriel, 2009). Também admite-se que o aluno 
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com déficit de atenção obtém melhor aproveitamento quando recebe incentivo e tem seu 

ritmo de aprendizado respeitado (Francisco, 2009).  

Tendo em vista essa necessidade de uma atenção especial aos portadores de 

TDAH, nossa proposta é de ensinar o xadrez para cada aluno, respeitando o seu ritmo 

próprio de aprendizado. Nas aulas são trabalhados aspectos básicos como: 

movimentação de peças, respiração e concentração por meio de técnicas de 

relaxamento, atividades de grupo, bem como a prática do jogo em partidas individuais e 

coletivas (onde um ou mais jogadores jogam geralmente contra dois jogadores em um 

mesmo tabuleiro, trabalhando com a questão de respeitar o tempo do outro, ter 

paciência para esperá-lo jogar etc.). Para respeitar o tempo de aprendizagem de cada 

aluno, as atividades são elaboradas conforme sua função e apresentação no jogo. Sendo 

assim, um aluno que estiver conseguindo acompanhar o curso das aulas, recebera 

exercícios específicos, e o que estiver com mais dificuldades receberá exercícios que 

possam ir trabalhando suas dificuldades. 

 

3. O lugar do jogo e do lúdico na aprendizagem infantil 

 

O jogo – o brincar com regras pré-estabelecidas e concordantes entre os 

participantes – é uma das manifestações do lúdico, e o lúdico é a linguagem que a 

criança entende e com a qual ela se identifica (Macedo, Petty & Passos, 2005). Nesse 

sentido, saber trabalhar com o lúdico é penetrar no mundo da criança permitindo que o 

desenvolvimento infantil aconteça de uma forma mais prazerosa. 

O brincar é de extrema importância para o desenvolvimento do indivíduo 

(Piaget, 1982; Vygotsky, 1991), pois proporciona satisfação, aprendizado e permite que 

os sujeitos interajam e resignifiquem seu mundo concreto e contextual (Macedo, Petty 

& Passos, 2005; Jorge, 2006). Segundo Tristão (2010) o jogo permite que a criança 

apreenda os significados sociais, interiorizando-os de modo a construir e resignificar os 

conceitos culturais. Da mesma forma, ela ressalta que pelo brincar a criança aceita 
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aprender, isto é, aceita o desafio do crescimento, que inclui a possibilidade de erros e 

acertos, tentativas e criações. 

Na visão de Piaget (1982), o jogo favorece o desenvolvimento físico, afetivo, 

cognitivo, social e moral de seu praticante e, por esse motivo, não pode ser visto apenas 

como um seu simples divertimento ou brincadeira. 

O xadrez é um dos jogos mais praticados no mundo com um dos maiores 

números de membros na federação (FIDE). Há muitas narrativas sobre o surgimento do 

jogo. Uma das histórias aceitas e contadas para os alunos se encontra no livro de Malba 

Tahan (2006), segundo o qual a origem do jogo encontra-se na história de um Rei 

indiano que havia perdido seu filho no campo de batalha. O Rei foi informado da 

chegada de um brâmane que trazia consigo um jogo de guerra que havia inventado, o 

qual consistia num tabuleiro quadrado com 64 casas, onde estavam representados um 

exército com seus cavalos, soldados, elefantes além do comandante do exército. O 

monarca maravilhado com a invenção do jogo, propôs-se a recompensá-lo. E esse pediu 

o pagamento em grãos de trigo de acordo com a quantidade de casas do tabuleiro, cada 

casa ao quadrado correspondendo a 2 elevado a 64 casas. Os sábios vieram depois de 

fazer as contas com a notícia de que o que havia no reino jamais pagaria a promessa 

feita ao brâmane, correspondendo a um valor inimaginável de 

18.446.744.073.709.551.615 de grãos. 

O que temos percebido através do ensino do xadrez é que os alunos que 

apresentam dificuldades de respeitar a vez e o tempo do outro colega, têm no xadrez 

uma possibilidade de trabalhar isso junto aos colegas, portanto, em um contexto social 

significante para o sujeito. Aprende-se a respeitar a vez do outro, a entender que cada 

um tem seu ritmo próprio de aprendizado e que é necessário respeitar essas diferenças e 

as preferências do colega (cada um vai criando um estilo próprio de jogo). 

Segundo Macedo, Petty e Passos (2005) jogar é um brincar em contexto de 

regras e com um objetivo definido. Sobre o aprendizado de regras, e mais 

especificamente o xadrez, Vygotsky (1991, p.109), ressalta que: 
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(…) embora no jogo de xadrez não haja uma substituição direta das relações da 

vida real, ele é sem dúvida, um tipo de situação imaginária. O mais simples jogo 

com regras transforma-se imediatamente numa situação imaginária, no sentido 

de que, assim que o jogo é regulamentado por certas regras, várias 

possibilidades de ação são eliminadas. 

 

             Trata-se, portanto, de compreender o jogo (lúdico cerceado pelas regras) como 

situação social que abre algumas possibilidades de interação mas elimina outras. No que 

nos interessa neste projeto, é o quanto as regras são, simultaneamente, limite e 

possibilidade da satisfação dos jogadores. Nesse sentido, o xadrez pode ser de grande 

contribuição na vida desses alunos com dificuldades de atenção, sobretudo no ambiente 

escolar, onde existe uma série de regras que precisam ser respeitadas, entre elas a da 

disciplina e o prestar atenção nas aulas de forma a apreender o conteúdo ministrado. 

Já no que concerne as relações entre as pesquisas psicológicas e, 

especificamente, o jogo do xadrez, sabe-se que foi o psicólogo francês Alfred Binet 

(1857-1911) quem primeiro realizou pesquisas acerca da influência do xadrez sobre 

aspectos mentais como inteligência, concentração, imaginação e memória, bem como se 

processa o pensamento do enxadrista (Gobet, 2005). 

Rosângela Silva (2008) considera o xadrez como sendo uma atividade de 

reflexão intensiva, com um valor muito grande no que diz respeito a promover a 

educação crítica, para o desenvolvimento pessoal e cooperativo de seu praticante.   Isso 

é fundamental porque no xadrez não basta jogar por jogar. É necessário ter sempre em 

mente o objetivo, que é dar xeque mate ao adversário e pensar em possibilidades de se 

chegar ao mesmo, é necessário constantes metacognições (pensamentos e reflexões 

sobre os próprios pensamentos) e, além disso, se questionar sobre as possibilidades e 

sobre as possíveis ações do adversário. 
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Segundo Sá (1993, p. 3) “o principal mérito da aprendizagem enxadrística, 

desde que adotada ludicamente, repousa no fato de permitir que cada aluno possa 

progredir seguindo seu próprio ritmo e, assim, atender a um dos objetivos primordiais 

da educação moderna”. Desse modo, acredita-se que o xadrez possa ser usado como 

estratégia psicopedagógica pois estimula a disciplina, a paciência e a responsabilidade 

que, segundo Angélico e Porfírio (2010), são fundamentais na vida de qualquer 

estudante. 

O xadrez pode ser entendido, igualmente, como instrumento para a aquisição de 

novos conhecimentos extra-escolares, podendo ser utilizado como recurso didático 

pedagógico adicional, que segundo Oliveira (s/d, p.5) passa a ser chamado Xadrez 

Pedagógico: 

 

“O xadrez pedagógico é na verdade um recurso a mais à disposição do educador. 

A prática do xadrez na escola por si só já traz benefícios aos alunos e 

professores. O que é preciso na verdade é que o educador saiba explorá-lo de 

todas as maneiras possíveis em suas aulas, buscando sempre extrair o conteúdo a 

partir do jogo”. 

 

Neste sentido, por ser fonte de explorações em diversas áreas de saber (História, 

Geografia, Lógica, Matemática, Literatura, Política etc.), o xadrez pode ser instrumento 

de interdisciplinaridade ou articulação multidisciplinar entre os professores e demais 

‘atores’ da escola. 

 

4. Aspectos metodológicos e objetivos da pesquisa 

 

Ao longo das oficinas, o comportamento dos alunos está sendo observado e 

descrito por meio de registro construído especificamente para este estudo e de diário de 

campo dos pesquisadores. Assim, o método de investigação tem como objetivos: 
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1. Realizar um curso de xadrez a partir da perspectiva da pesquisa-ação com um grupo 

de, no mínimo, 5 crianças da escola com idade entre 10 a 13 anos, diagnosticadas por 

meio de laudo (médico ou psicológico) como portadoras de TDAH. Esses dados foram 

disponibilizados pela diretora da escola que já está ciente e de acordo com a proposta da 

oficina. 

2. Construir um diário de campo que permitirá compreender o desenvolvimento das 

oficinas; 

3. Realizar entrevistas com professores e pais para verificar se eles perceberam 

diferenças significativas no comportamento dos alunos; 

4. Aplicar questionário de modo a permitir que os alunos relatem sobre as experiências 

vivenciadas e sobre o aprendizado do jogo; 

5. Avaliar o aprendizado do xadrez através dos seguintes critérios: conhecimento prático 

das três etapas do jogo (abertura, meio e final do jogo); mostrar autonomia e 

independência nas partidas, participar de pequenas competições; 

6. Avaliar o impacto do aprendizado nos comportamentos e sintomas de déficit de 

atenção.  

 

5. Resultados alcançados até o momento e discussão 

 

Nas aulas/oficinas de xadrez há sempre um tempo dedicado ao jogo. O objetivo 

desse tempo é justamente propiciar a familiarização dos alunos com o xadrez e com um 

ambiente de competição (o que ele sabe, frente ao que o outro sabe, o que ele pode fazer 

com o que tem). A prática algumas vezes tem ocorrido em dupla, com isso espera-se 

que os alunos aprendam a respeitar a vez do outro, a tomar decisões frente ao 

inesperado e a conviver com as diferenças, o que gera um trabalho de inclusão social. 

O esporte é um grande elemento socializador que orienta e educa para a vida, 

desse modo quando as crianças encaram seus adversários, elas estão de frente para 

desafios que podem muito bem encontrar no dia a dia como uma estratégia errada, uma 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

8 

 

escolha que desembocará em caminhos inesperados e em muitos casos a frustrante 

perda de uma partida que a condicionará para um novo desafio e a tornará mais forte 

diante das questões da sua vida diária. 

Muitas dificuldades iniciais foram percebidas, dentre elas as dificuldades de 

enxergar o ponto de vista do outro, pois isso exige um exercício de alteridade que não é 

comum para crianças e adolescentes, dessa forma considerar o outro e fazer o exercício 

do outro se tornou um grande desafio a ser alcançado pela pesquisadora, haja vista que 

em uma sociedade que valoriza o individualismo em detrimento da coletividade os 

infantes apenas refletem o discurso a que se submetem. 

A falta de alteridade podia ser percebida em cada momento em que 

compartilhavam discursos que mesmo sendo em sua essência semelhantes se divergiam 

no tempo e no espaço da narrativa, assim foi percebido que eles tinham grandes 

dificuldades de localizar o outro em seu devido tempo de aprendizagem, sendo assim 

um elemento dificultador da relação entre as crianças. A relação entre aprendizagem e 

saber ficou comprometida pela ansiedade mostrada por algumas das crianças em relação 

a qual seria o próximo movimento correto da peça e se o outro estava realmente 

entendendo algo que para ele já estava claro há muito tempo.  

A maior preocupação, do ponto de vista psicológico era saber se haveria a 

possibilidade de agregar os valores linguísticos de forma tal que o tempo de 

aprendizado não fosse tão determinante no contexto geral, sendo assim procuramos, de 

alguma forma, uma linguagem em comum para que ficasse claro o objetivo da atividade 

e mais ainda, como perceber se estão conseguindo entender o que nós, enquanto 

psicólogos escolares, e até mesmo os educadores estamos querendo dizer. 

Uma consonância entre o educador e o educando seria de fundamental 

importância, já que o aprendizado se dá também pela via afetiva que se pode perceber 

no resultado de uma aula ou de uma atividade da qual as criança realmente tiveram um 

ganho cognitivo, ou um aprendizado mais eficiente. No entanto a busca por uma 

linguagem que contemple todas as crianças deve ser contínua, pois como algumas 
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possuem tempos de aprendizado diferentes, pode ser que ocorram mais distanciamento 

se não houver um olhar mais apurado por parte do psicólogo educador. 

Um fato que pode elucidar a preocupação com uma efetividade no aprendizado 

seria um relato de um caso: Um dos alunos diagnosticados com TDAH, que 

chamaremos de Y, espontaneamente pediu para participar das competições municipais, 

junto com outros dois alunos, não portadores de TDAH. Por causa da dificuldade 

motora de Y, ele facilmente se comportaria de maneira considerada incorreta, por 

exemplo ao derrubar alguma peça sem querer ou movimentar muito a mão sobre o 

tabuleiro enquanto pensa. Outra coisa é que não podia haver nenhum aparelho e a escola 

não informou que Y utiliza aparelho auditivo e não consegue escutar bem sem eles. De 

acordo com a mãe, ele confundiria os sons se fosse preciso tirá-lo.  

Conversamos, falamos dessa dificuldade e a dúvida inicial é se ele deveria ter 

sido escrito em uma categoria especial, de pessoas com deficiência. Se assim fosse, ele 

estaria automaticamente classificado, uma vez que não haviam outros competidores 

nesse categoria A responsável presente no local ligou para o comitê e perguntou se ele 

poderia competir nessa categoria. Ficou decidido que sim e cada adversário de Y seria 

avisado das dificuldades dele, para que não fosse punido injustamente. Porque pedimos 

que ele continuasse na categoria de pessoas sem deficiência: Y é um bom aluno, se ele 

não ganhar, é porque não tem bagagem suficiente ainda para competir, e não porque 

apresenta um déficit de atenção ou toma remédio. Tanto ele quanto os outros tem 

potencial para se desenvolverem e melhorarem se houver mais tempo de treino e 

sobretudo dedicação por parte deles.Porém, se ele tivesse sido inscrito em uma categoria 

especial, ele simplesmente receberia a medalha de ouro e passaria para a próxima etapa, 

sem ter a oportunidade de jogar, de aprender. Ele não ganhou, na verdade, nenhum 

deles. Mais abaixo explicarei porque foi bom isso acontecer. Foi super importante para 

ele participar, ver que existem bons jogadores que são melhores que eles porque 

treinaram mais, e que eles podem ficar bons se estudarem o jogo com dedicação. 
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Por meio de uma descrição prévia e detalhada do plano de aula, e 

posteriormente, dos diários de campo descrevendo aquilo que foi observado nas oficinas 

(dificuldades, fala dos alunos etc.) está sendo possível acompanhar o rendimento dos 

mesmos, bem como pontos aonde estão encontrando maior dificuldade 

Em uma das aulas oi utilizado um violão, com o objetivo de se criar uma canção 

com frases que os alunos formularam sobre o que foi aprendido nas aulas de xadrez, 

com isso, conseguiram gravar o que é xeque, xeque mate, bem como os movimentos das 

peças por meio da canção produzida. 

Além disso, o diário de campo, junto a esse planejamento de aula, poderá servir, 

posteriormente para outras pessoas Uma vez que neles estão relatadas as dificuldades 

encontradas, o que foi bem sucedido, as condições do local (iluminação, horário do dia 

etc.), bem como a motivação dos alunos por meio de relato escrito 

Entretanto, é importante salientar que são muitas as dificuldades enfrentadas, 

entre elas, a falta de flexibilidade no currículo, o que faz com que as aulas de xadrez 

sejam realizadas em um horário extra- classe. Esse horário, porém, não é capaz de 

contemplar todos os alunos que poderiam se interessar pelo projeto, seja pela distância 

para se chegar à escola, ou por outros compromissos do dia a dia. Além disso, manter os 

alunos interessados pelo aprendizado do jogo e pensar em atividades e modos de 

ministrar as aulas que os mantenham motivados é sempre um desafio. 

Francisco (2008), ao propor um curso de xadrez para crianças com TDAH 

encontrou as seguintes dificuldades: a falta de flexibilização no currículo para lidar com 

esse público específico. Essa é uma dificuldade muito presente nas escolas e nas salas 

de aula. A falta de um ensino diferenciado compromete o rendimento dos mesmos, que 

necessitam de uma atenção especial. Outro problema diz respeito a falta de motivação 

dos alunos. Segundo ela, muitos chegam com a auto-estima baixa, por serem rotulados 

como indisciplinados ou irresponsáveis. 

Ressalta-se, desse modo, a importância de estar motivando esses alunos, 

elogiando suas ações, acompanhando e estimulando seus progressos. Em nosso projeto, 
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partindo dos conhecimentos produzidos por Francisco (2008), estamos propondo um 

ensino do jogo que contemple as sugestões da autora, além de encarar o xadrez como 

estratégia psicopedagógica, ou seja, como intervenção educacional - que visa a 

aprendizagem - mas que quer, igualmente, em aspectos psicológicos tais quais a 

motivação, auto-estima, auto-imagem, atenção, emoção e socialização. 

Priorizando o bem estar dos alunos, em cada aula, é entregue a eles uma folha 

aonde podem desenhar, escrever ou, se preferirem, falar um pouco como estão se 

sentindo no momento da aula, isto é, para nós é importante também saber das 

motivações de cada um, sendo também ouvidas sugestões acerca das aulas. 

 

6. Algumas considerações preliminares 

 

A partir da análise dos artigos que serviram de base para este estudo, tende-se a 

concordar que sobre a importância do xadrez para os alunos, sendo que ao longo do 

tempo, diversos estudos tem sido acrescentados e tem contribuído para uma melhor 

compreensão das dificuldades enfrentadas tanto na questão de diagnóstico de portadores 

de TDAH, como também de ações que visam ajudar esses alunos, propiciando um 

aumento de sua auto-estima, bem como poder lidar melhor com as situações que são 

colocadas, sobretudo aquelas que requerem atenção para que se obtenha algum 

desempenho sobretudo na questão escolar.  

Sobre a nossa proposta de ensino de xadrez nas escolas, alguns alunos iniciaram 

o estudo do xadrez no ano de 2012 e nesse ano estão sendo preparados para atuarem 

como monitores, visando continuação da utilização do xadrez como instrumento 

pedagógico no ambiente escolar, e não apenas um projeto externo à realidade da 

mesma.  

Apesar das dificuldades acima mencionadas, o projeto tem se mostrado um 

diferencial na escola e sua aceitação está sendo positiva, tanto pelos alunos e seus pais, 

que tem relatado modificações positivas no comportamento de seus filhos, quanto para a 
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direção e supervisão pedagógica. A parceria com a escola tem sido importante pois o 

trabalho em conjunto está trazendo benefícios, como a aquisição de novos materiais 

(tabuleiros e relógios de xadrez) que serão obtidos com verba recebida pela escola. Isso 

mostra que a mesma tem apostado no trabalho desenvolvido e busca melhorias para que 

a implantação do projeto se efetive no ambiente escolar e tome maiores proporções 

aumentando o interesse de outras pessoas a participarem/contribuírem com o projeto, 

bem como se beneficiarem com o aprendizado do jogo, sobretudo na questão da 

atenção, componente fundamental para o indivíduo em situação escolar. 
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1. Introdução 

 

 Pensar a profissão de psicólogo nos dias atuais se torna cada vez mais 

importante, uma vez que a cada momento surgem novos campos de atuação para esse 

profissional. A demanda por profissionais da Psicologia tem aumentado e, campos que 

até então não tinham a presença desse profissional, buscam cada vez mais sua 

contribuição. Podemos citar o exemplo da Psicologia nas políticas sociais, nos 

direcionamentos relacionados ao trânsito, nos ditos desastres naturais, nos hospitais, na 

esfera do direito. Além dessas, áreas já tradicionais da Psicologia se fortalecem e 

ampliam suas possibilidades de atuação.  

 Se a ciência psicológica não estiver atenta às demandas a ela delegadas, pode se 

correr o risco de exercer a profissão sem o objetivo principal de promover a saúde 

mental e emancipação dos indivíduos. A Psicologia pode, ao se adentrar em algumas 

áreas sem a devida cautela, atender as demandas impostas pelo capitalismo, 

contribuindo para a exploração, exclusão e alienação das pessoas. 

 Uma das áreas tradicionais da Psicologia que amplia as possibilidades de 

atuação é a escolar e educacional. O profissional nesta área tradicionalmente atua com 

setores ligados a infância e a adolescência, como o Ensino Fundamental e Médio. 

Entretanto, ultimamente, o psicólogo tem se apresentado também no Ensino Superior. 

Nesse sentido, o nosso interesse neste trabalho é estudar a atuação do psicólogo no 

Ensino Superior. 
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 Ao buscar materiais na área da Psicologia escolar no Ensino Superior não 

encontramos muitos trabalhos que fundamentassem a atuação do psicólogo nesse nível 

de ensino. Majoritariamente as publicações são voltadas para o Ensino Fundamental e 

Médio. Desse modo, justifica-se esse estudo, sendo um instrumento de reflexão para os 

profissionais psicólogos engajados com o Ensino Superior, bem como aqueles que têm 

interesse em buscar subsídios para atuação nesta área. Para tanto, traçamos como 

objetivo principal do presente trabalho analisar a atuação do psicólogo no Ensino 

Superior, a partir das relações com o fracasso escolar.  

Organizamos o desenvolvimento desse estudo em três etapas. Num primeiro 

momento, abordamos a trajetória da Psicologia e sua entrada na Educação. Destacamos 

principalmente o papel que essa ciência teve e tem no atendimento e entendimento do 

fracasso escolar, assim como uma possibilidade de posicionamento crítico frente às 

demandas históricas e sociais da educação. Além disso, destacamos as abordagens 

tradicionais tecnicistas e individualizantes da Psicologia e seus desdobramentos no 

Ensino Superior. 

Posteriormente, tratamos do projeto governamental para as universidades 

federais conhecido como Reuni. Discutimos os princípios norteadores desse plano e 

suas propostas para a superação do fracasso escolar no Ensino Superior. Ademais, 

apontamos algumas reflexões acerca do papel desempenhado pelo psicólogo e dos 

serviços de apoio aos alunos na proposta do projeto. 

Na terceira parte, serão apresentadas algumas possibilidades de atuação do 

psicólogo no Ensino Superior. Serão destacados que esse profissional deve atuar de 

modo a buscar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e na aquisição de 

conceitos científicos. Para isso, apontamos a possibilidade de trabalho na formação 

docente.  

 

2. O psicólogo frente à queixa escolar 
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Nos últimos tempos que inserção da Psicologia tem aumentado e espaços que até 

antes não eram ocupados por este profissional são requisitados e atuações são 

desenvolvidas em diversos contextos. É o caso do psicólogo no Ensino Superior, por 

exemplo.  Tal fato nos conduz a um questionamento, intrínseco a trajetória da 

Psicologia escolar e a atuação tradicional do psicólogo: este profissional no Ensino 

Superior atende as demandas individuais, culpabilizando os alunos e/ou professores 

pelo fracasso escolar? A intervenção do profissional é diferenciada neste nível de 

ensino? Para buscar uma compreensão possível a essa resposta, verificamos a 

necessidade de retomar a história, principalmente em relação à inserção da ciência 

psicológica no contexto educacional.  

A Psicologia é regulamentada enquanto profissão no Brasil através da Lei 

Federal nº 4119, de 1962, Neste mesmo período a ditadura militar se instaura no país. 

Com ela, uma Reforma Universitária é efetivada, e o aumento dos cursos superiores e 

das instituições privadas ocorre significativamente. Muitos cursos de Psicologia surgem 

e isso “gerou um contingente enorme de profissionais, nem sempre com uma sólida 

formação teórica e prática, nem com a garantia de inserção na prática profissional.” 

(Zavadski, 2009, p. 66). 

O Regime Militar e suas imposições serviram para legitimar a culpabilização dos 

indivíduos e a individualização dos problemas sociais. No ambiente educacional isso se 

acentua ainda mais, pois, nessa mesma época surge nos Estados Unidos e logo chega a 

Brasil a “teoria” da carência cultural. Essa perspectiva explicava que os alunos 

apresentavam dificuldades no processo de escolarização porque não tinham meios de 

sobrevivência necessários para dar condições ao aprendizado, tais como: pobreza, falta 

de afeto dos pais, desnutrição, baixo QI, deficiência cultural, carência afetiva. 

  

A ‘teoria’ da carência cultural retomou a explicação da ‘marginalidade’ social e 

legal nos termos biopsicológicos que vieram no bojo do movimento 

escolanovista. Gerada nos anos 60 nos Estados Unidos da América, no interior 

do movimento por direitos civis das chamadas minorias raciais, ela é portadora 
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de todos os estereótipos e preconceitos sociais a respeito dos pobres e continua 

marcando presença nos meios em que se planeja e se faz a educação escolar 

primária no Brasil. (Patto, 1997) 

 

Essa teoria acabou contribuindo para estigmatizar os alunos, filhos da classe 

trabalhadora, pois embora estivesse preocupada com fatores sociais que circunscreviam 

o fracasso na escola, não iam ao âmago da questão: a luta de classes. 

A teoria da carência cultural e outros apontamentos sobre o fracasso escolar 

direcionaram seus estudos para Educação Infantil e Educação Básica; entretanto, ela 

atinge também o nível superior.  

O fracasso escolar neste nível de ensino tem o psicólogo como um dos 

profissionais para lidar com tal demanda. Sendo um campo novo de atuação para o 

psicólogo escolar o Ensino Superior, surge-nos um questionamento inevitável: tais 

práticas, arraigadas na história da Psicologia que culpabilizam o próprio aluno pelos 

problemas de escolarização, estão também presentes nesse novo espaço da Psicologia?  

Em um estudo realizado por Serpa e Santos (2001) pesquisaram-se os serviços 

de atendimento oferecidos aos universitários, com ênfase na atuação do psicólogo, em 

61 instituições de Ensino Superior brasileiras, sendo 38 delas públicas, 10 privadas e 13 

comunitárias. Em 31 dessas instituições o psicólogo estava presente no atendimento aos 

alunos. Em relação aos atendimentos que estes profissionais realizam, foi constatado 

que a grande maioria atua em uma perspectiva individual e focada no aluno, conforme a 

tabela 01: 

 

Tabela 01: Atendimentos realizados pelo psicólogo 

Tipo de atendimento Porcentagem de psicólogos que 

realizam o atendimento 

Orientação individual       96,8% 

Psicoterapia breve individual      51,6% 

Acompanhamento individual      77,4% 

Orientação em grupo       58.1% 

Terapia em grupo       19,4% 
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Acompanhamento em grupo      19,4% 

Atendimento à família       58,1% 

Encaminhamento fora da universidade     87,1% 

Encaminhamento dentro da universidade    87,1% 

Cursos       32,3% 

Palestras        48,4% 

Programas especiais (coord. Prof. E Chefias de depto)  58,1% 

Atendimento à comunidade    22,6% 

Orientação vocacional     16,1% 

Outros         9,7% 

Fonte: Serpa e Santos (2001, p. 33). 

 

 Apesar termos apenas uma amostra da perspectiva da atuação do psicólogo no 

Ensino Superior por meio dessa pesquisa, já nos permite apontar algumas 

considerações. A orientação individual e o acompanhamento individual são as 

atividades mais desenvolvidas pelos profissionais pesquisados. Atuações, estas, que 

evidenciam o caráter individualizante e fragmentado dos atendimentos.  

 Nesse mesmo estudo de Serpa e Santos (2001) é destacado o papel do psicólogo 

no Ensino Superior como um privilégio, pois, há um campo vasto de atuação e 

demandas que são compatíveis a profissão, “como uma formação básica insuficiente ou 

inadequada, falta de habilidades de leitura, escrita e estudo, insegurança nas tomadas de 

decisões (...)”. (p. 29). Percebe-se que muitos alunos chegam aos bancos das 

universidades sem ainda dominar os conteúdos necessários para acompanhar o 

desenvolvimento das disciplinas ministradas. Decorrente de um ensino deficitário, os 

alunos, muitas vezes, chegam ao Ensino Superior carentes de uma melhor 

sistematização dos conteúdos que fazem parte do currículo da Educação Básica. 

 Surge-nos um novo questionamento, a partir disso: cabe ao psicólogo atuar para 

amenizar a formação básica ineficiente; a falta de habilidade de escrita, leitura e estudo; 

e a insegurança nas tomadas de decisões?  

 Acreditamos que não, mas ao que nos parece é essa perspectiva que o estudo 

aponta: um aspecto adaptativo e psicologizante dos problemas educacionais. Serpa e 

Santos (2001), afirmam que 
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a preocupação com o estudante universitário tem sido ampliada para além dos 

aspectos cognitivos, ressaltando-se a importância da busca de soluções para 

questões de adaptação à vida acadêmica e universitária do estudante, tendo em 

vista a importância do componente emocional na vida humana, o que não pode 

ser desprezado pela universidade. (p. 29, grifos nossos) 

 

 Além desses apontamentos, outro estudo que nos permite inferir algumas 

considerações sobre o atendimento do psicólogo no Ensino Superior.  

 Cunha e Carrilho (2005) atribuem às dificuldades encontradas por estudantes no 

Ensino Superior à fase de transição da adolescência para a vida adulta. Segundo as 

autoras, o confronto da identidade de adolescente com as exigências da vida 

universitária compõe um desafio para o estudante. Por isso, tais acadêmicos necessitam 

de uma atenção especial, por meio do atendimento psicológico.  

 

Em atenção especial a alunos recém-chegados ao Ensino Superior, a 

universidade deveria implementar programas de intervenção psicopedagógica 

que pudessem facilitar a adaptação acadêmica e minimizar o impacto 

educacional da universidade nestes estudantes. Estas estratégias podem 

envolver várias atividades com o objetivo de desenvolvimento pessoal do 

estudante, capacitando-o tanto para as suas aprendizagens acadêmicas como para 

o desenvolvimento da sua personalidade. (Cunha & Carrilho, 2005, p.216, grifos 

nossos) 

  

 Facilitar a adaptação acadêmica e minimizar o impacto educacional pensando 

que os estudantes passam por uma crise de “fase de transição” e que, por isso, precisam 

de meios facilitadores para a aprendizagem, não aponta sugestão alguma para pensar 

sobre o sistema educacional, seus problemas e impactos disso no aprendizado dos 

alunos. Pelo contrário, nos faz apontar para o aluno como o único responsável pelo seu 

sucesso ou fracasso. Ou seja, atuações tradicionais da Psicologia como legitimadora da 
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ideologia dominante ainda se encontram presentes no pensar, na pesquisa e na atuação 

dos profissionais desta ciência.   

 Acreditamos, assim como Zavadski (2009), que o psicólogo no Ensino Superior 

deve buscar romper com as concepções tradicionalistas da Psicologia escolar, que 

legitimam o fracasso escolar pela culpabilização dos alunos, professores e/ou família 

pelas deficiências do sistema educacional.  

O psicólogo deve se atentar ao processo de apropriação do conhecimento 

científico pelos alunos. Isso demanda, dentre outras coisas, condições objetivas, que 

nem sempre são contempladas pelas políticas públicas educacionais.  

 

O psicólogo precisa ter clareza que as políticas públicas de educação na maioria 

das vezes buscam camuflar um ensino que não está dando conta levar o aluno a 

se apropriar do conhecimento; precisa entender que as instituições nem sempre 

tem condições objetivas para cumprir com a sua função (...) (Zavadski, 2009, p. 

79) 

 

 O interesse social em não oferecer conhecimento intelectual a todos nem sempre 

é perceptível aos psicólogos que, exercendo a função exclusivamente técnica, polarizam 

questões como indivíduo/sociedade, aluno/professor, aluno + professor/sistema 

educacional, desenvolvimento/aprendizagem, inclusão/exclusão. Tal dicotomia favorece 

uma atuação fragmentada, privilegiando atendimentos individuais e mais uma vez 

atribuindo o fracasso escolar ao aluno e/ou professor.  

Desse modo, voltamos ao questionamento inicial: o psicólogo no Ensino 

Superior atende as demandas individuais, culpabilizando os alunos e/ou professores 

pelo fracasso escolar?  

Acreditamos que isso se faz presente profundamente na atuação deste 

profissional.  Até porque são inúmeras as tentativas de amenizar o fracasso escolar com 

políticas educacionais para o setor.  
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Um exemplo disso em relação ao ensino público é o Plano Nacional de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que será abordado 

como referência em seguida. Tal plano visa, em suma, “dotar as universidades federais 

das condições necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação 

superior” (Brasil, 2007a, grifos nosso). 

Ter como objetivo o acesso e permanência dos estudantes é um grande 

indicativo de que isso não está ocorrendo. Isso aponta para alguns questionamentos em 

relação ao Plano Nacional de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais e 

ao posicionamento que o psicólogo tem diante dele: seria o Reuni uma possibilidade de 

superação para o fracasso escolar no Ensino Superior ou mais um mecanismo paliativo 

do Estado para encobrir as fragilidades do sistema educacional e da sociedade como um 

todo? E o psicólogo, se faz presente nesse contexto? Atuando de que modo? 

Legitimando o fracasso escolar ou não?  

 

3. O projeto Reuni: proposta de superação do fracasso escolar? 

  

 O projeto Reuni é um Plano de Reestruturação e Expansão das Universidade 

Federais instituído pelo Decreto n
o
 6.096, do dia 24 de abril de 2007, como parte do 

Plano de Desenvolvimento da Educação. Diante disso e frente aos objetivos deste 

trabalho, bem como a partir da explanação realizada nos itens anteriores, uma primeira 

questão se coloca: o Reuni é um programa que se propõe a superar o fracasso escolar? 

Para responder ou buscar uma compreensão a essa pergunta faz-se necessário 

alguns apontamentos. De acordo com as diretrizes gerais do Projeto, a meta global do 

Reuni é elevar a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais em 90% 

e estabelecer a relação de dezoito alunos por professor em cursos presenciais ao final de 

cinco anos (Brasil, 2007a); 

Para chegar a essas metas, algumas etapas foram realizadas. Segundo Léda e 

Mancebo (2009) no segundo semestre de 2006 alguns questionamentos começam a 

surgir contra o atual formato do Ensino Superior. Alguns estudos estatísticos, 
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diagnósticos e análises foram realizados sobre os altos índices de evasão e a distribuição 

de vagas no Ensino Superior, até se chegar ao Decreto Presidencial n
o
 6.096 de abril de 

2007, que efetiva o Reuni.  

 Um documento não oficial do Ministério da Educação começa a circular no 

início de 2007, em ambiente limitado, com o nome de Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.  

 

Ocorreram discussões do MEC
1
 com outras entidades, em especial com a 

ANDIFES
2
, até se chegar à versão final do Decreto Presidencial no 6.096, em 

abril de 2007, que, no essencial, manteve os mesmos mandamentos dos 

documentos que lhe precederam. (Léda & Mancebo, 2009, p. 52)  

 

 O grande protagonista dessas discussões foi o Reitor da Universidade Federal da 

Bahia, Prof. Naomar de Almeida Filho, que pretendia viabilizar o projeto “Universidade 

Nova” em nível nacional. Tal proposta foi lançada em dezembro de 2006 na UFBA em 

Salvador-BA no I Seminário Universidade Nova na e na UnB em Brasília em março de 

2007 no II Seminário Universidade Nova. 

Segundo o Prof. Naomar, a Universidade Nova tem como ideia principal atender 

a demanda do dito “mercado de trabalho”. Em seu discurso no II Seminário isso fica 

evidente:   

 

[...] a idéia de estudos superiores de graduação de maior amplitude e não 

comprometidos com uma profissionalização precoce e fechada, bem como maior 

integração entre esses estudos e os de pós-graduação, já é realidade em muitos 

países social e economicamente desenvolvidos. (...) por força das demandas da 

Sociedade do Conhecimento e de um mundo do trabalho marcado pela 

desregulamentação, flexibilidade e imprevisibilidade, certamente se 

                                                             
1 Ministério da Educação. 
2 A Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior. 
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consolidará como um dos modelos de educação superior de referência para o 

futuro próximo. (Tonegutti & Martinez, 2007, grifos nossos) 

 

A ideia da Universidade Nova contempla um modelo que atende demandas do 

capital e, por conseqüência, preocupada com a formação de profissionais para serem 

utilizados para suprir a carência de mão de obra que atenda os interesses dos donos dos 

meios de produção.  

A “Sociedade do Conhecimento” citada por Naomar é assim descrita por 

Bernheim e Chauí (2008): “a sociedade do conhecimento é governada pela lógica do 

mercado (sobretudo o financeiro), de tal modo que não é propícia nem favorável à ação 

política da sociedade civil e à promoção efetiva da informação e do conhecimento 

necessários para a vida social e cultural.” (p. 07, grifos dos autores) 

Quando um projeto se propõe a atender a “lógica do mercado” a fim de 

aumentar a quantidade de profissionais disponíveis, espera-se que isso ocorra 

fomentando e acelerando a formação de alunos. No Art. 2º, inciso I, do decreto institui o 

Reuni, fica evidente tal intenção: “redução das taxas de evasão, ocupação de vagas 

ociosas e aumento de vagas de ingresso”. Desse modo, respondemos afirmativamente 

nossa pergunta: o Reuni é um programa que se propõe a superar o fracasso escolar no 

Ensino Superior das instituições federais. Responder assertivamente a essa questão nos 

aponta um segundo questionamento: de que forma o Reuni propõe tal superação?  

Para as Instituições de Ensino Superior aderir ao Reuni devem apresentar um 

“termo de pactuação de metas”, que são compostos por seis dimensões que a 

Universidade deve propor ações em cada uma deles e se comprometer a cumprir num 

prazo de cinco anos. As dimensões são as seguintes: 1 - Ampliação da Oferta de 

Educação Superior Pública; 2 - Reestruturação Acadêmico-Curricular; 3 - Renovação 

Pedagógica da Educação Superior; 4 - Mobilidade Intra e Inter-Institucional; 5 - 

Compromisso Social da Instituição; 6 - Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação: articulação da graduação com a 

pós-graduação. (Brasil, 2007a) 
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Nos desperta interesse alguns pontos dessas dimensões. Na primeira, a IES deve 

comprometer-se em aumentar o número de vagas no período noturno, reduzir as taxa de 

evasão e ocupar as vagas ociosas. Na terceira, o compromisso é o de atualizar as 

metodologias (e tecnologias) de ensino-aprendizagem. E na quinta, a implantação de 

políticas de inclusão, programas de assistência estudantil e políticas de extensão 

universitária. (Brasil, 2007a) 

Sobre a primeira e a terceira dimensões vale ressaltar que o próprio documento 

que traça as diretrizes do Reuni relata algumas formas de se alcançar tais objetivos: “A 

qualidade almejada para este nível de ensino tende a se concretizar a partir da adesão 

dessas instituições ao programa e às suas diretrizes, com o conseqüente redesenho 

curricular dos seus cursos, valorizando a flexibilização e a interdisciplinaridade (...)” 

(Brasil, 2007a, p. 5, grifos nossos) 

 Em outro trecho esse documento traz a sugestão de como devem ser a práticas 

pedagógicas: “As práticas pedagógicas, adotadas nos cursos de graduação, são 

tradicionais, com predominância de aulas expositivas e uso incipiente de recursos 

tecnológicos e outras formas inovadoras de ensino”. (Brasil, 2007a, p. 8, grifos nossos)  

Tais sugestões político-pedagógicas se assemelham muito a autores que têm 

como base teórica o construtivismo – que Newton Duarte denomina de pedagogias do 

aprender a aprender – que ganham força com o movimento da Escola Nova a partir da 

década de 1930 (Duarte, 2001). Autores como Jean Piaget, Philippe Perrenoud, Jacques 

Delors, Edgard Morin, Gilles Deleuze, entre outros, se tornam cada vez mais frequentes 

nas formações pedagógicas e suas metodologias aplicadas pelos professores.  

Perrenoud (citado por Nagel, 2008) relata que os alunos devem ser respeitados e 

valorizados, antes de qualquer coisa, por suas características e formas diversificadas de 

aprender. Para tanto, relata que o aluno tem o direto de: não estar constantemente 

atento; ter seu foro íntimo respeitado; de só aprender o que tem sentido para ele; não 

obedecer seis a oito horas por dia; se movimentar a vontade; não manter todas as 

promessas; não gostar da escola e de dizê-lo; escolher com quem quer trabalhar; não 

cooperar para seu próprio processo; e existir como pessoa. Esses princípios de 
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Perrenoud nada mais são do que um retrato das pedagogias que se firmaram no Brasil e 

no mundo após o Banco Mundial oferecer subsídios aos países para desenvolverem 

várias propostas presentes no seu Informe sobre o Desenvolvimento Mundial (1998-

1999). As propostas pedagógicas dos autores citados acima e esse informe do Banco 

Mundial não surgem por acaso. São utilizados para sustentar um modelo de sociedade 

capitalista, pautado na ideologia neoliberal e no pensamento pós-moderno. (Nagel, 

2008).  

É nesse sentido que o Reuni visa a “superação” do fracasso escolar no Ensino 

Superior nas Universidades Federais. Atendendo as demandas do Capital em formar 

mão-de-obra, com rápido e obsoleto conhecimento, o projeto torna menos rígido os 

currículos dos cursos de graduação, fortalecendo pedagogias que não valorizam os 

conhecimentos acumulados historicamente e com potencial transformador, mas sim, 

valoriza aqueles que irão suprir imediatamente as condições de mercado determinadas 

pelo capitalismo.  

Além das propostas pedagógicas, outro fator é disponibilizado às Instituições 

Federais para superarem o fracasso, discriminada na quinta dimensão do Reuni: a 

implantação de políticas de inclusão, programas de assistência estudantil e políticas de 

extensão universitária. Discutindo esse fator, relataremos o terceiro e último aspecto 

destes apontamentos.  

Para ilustrar que tipos de propostas as IES sugerem nessa dimensão no termo de 

pactuação, examinaremos especificamente o Plano de Reestruturação e Expansão da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – e focaremos a nossa análise no 

papel do psicólogo nesse processo. 

Para reduzir as taxas de evasão, a UTFPR estabeleceu algumas metas, dentre 

elas está a de  

 

Implantar o Núcleo de Apoio Psicopedagógico em todos os campi, contratando 

profissionais especializados para prestar atendimento psicológico e 
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acompanhamento pedagógico aos discentes, servindo de apoio às coordenações 

de curso. (Brasil, 2007b, p. 29, grifos nossos)  

 

Em relação aos Programas de assistência estudantil estabelecidos pela UTFPR 

está a criação deste mesmo Núcleo – Núcleo de Apoio Psicopedagógico – estabelecendo 

que este deva contar com  

 

[...] profissionais capacitados ao acompanhamento psicológico e de rendimento 

dos estudantes. Com o serviço desses profissionais, integrados às atividades dos 

assessores pedagógicos dos cursos, pretende-se diminuir a influência dos 

fatores socioeconômicos no desempenho dos estudantes (...) (Brasil, 2007b, p. 

73, grifos nossos) 

 

A função do psicólogo no Plano está relacionada à redução das taxas de evasão e 

de melhorar o desempenho dos estudantes, por meio de atendimentos e 

acompanhamento dos alunos. Ou seja, a lógica é: a evasão e o desempenho dos alunos 

não são bons porque passam por problemas socioeconômicos e psicológicos. Se tiverem 

atendimento/acompanhamento do psicólogo não se evadirão e o desempenho será 

melhor.  

Essa lógica está muito próxima das abordagens tradicionais da Psicologia 

escolar: atendimento individualizado, psicoterapia, orientação individual, etc. O 

fracasso escolar é visto como fracasso individual e o psicólogo mais uma vez é 

instrumento de corroboração.  

Entendemos que o psicólogo deve almejar a superação desse tipo de atuação:  

 

O psicólogo não deve ser considerado um ‘resolvedor’ de problemas, mas um 

profissional que pode ajudar a escola a sobrepujar os obstáculos que se colocam 

entre os sujeitos e o conhecimento. Pode, também, ajudar a formar indivíduos 
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que irão se apropriar dos processos de humanização e da capacidade de 

pensamento crítico. (Zavadski, 2009, p. 94) 

 

Se o psicólogo deve buscar com que os indivíduos se apropriem dos 

conhecimentos científicos, deve também almejar que os mesmos tenham condições 

objetivas para isso.  

As políticas públicas propostas pelo Reuni não dispõem de tais condições, uma 

vez que pode almejar a formação de profissionais para atender as demandas do capital 

que clama por mão-de-obra especializada em determinados setores. Nesse sentido, o 

psicólogo é utilizado como um dos instrumentos pelo Reuni para atingir as metas de 

evasão e desempenho. Desse modo, entendemos que o Reuni visa atender mais um 

projeto de manutenção da sociedade capitalista, que se propõe a reduzir a taxa de evasão 

e aumentar o número de ingressantes por meio de pedagogias de cunho neoliberal e 

atendimento psicopedagógico individual aos alunos, do que propriamente a ampliação 

do acesso ao conhecimento científico. O acesso a esse conhecimento, conforme 

Vigotski (2000) é que contribui para o desenvolvimento psicológico do aluno, podendo 

contribuir para que o mesmo compreenda a realidade de forma crítica. 

Assim, a superação do fracasso escolar no Ensino Superior proposta pelo projeto 

Reuni pode recair nos mesmos equívocos de outras concepções ao longo da história. 

Pode responsabilizar o aluno, dispor de técnicos para atendimento individual, 

flexibilizar o conhecimento, ou seja, propor uma superação por meio de uma 

perspectiva individual e de acordo com a lógica do capital. 

 

4. A atuação do psicólogo no ensino superior: algumas possibilidades 

 

 Os apontamos feitos acima deixam claro que o papel delegado ao psicólogo no 

Ensino Superior corre o risco de legitimar o fracasso escolar individual, 

responsabilizando os alunos por seu baixo desempenho e/ou dificuldade de aprender. 

Além disso, esse profissional é posto para atender individualmente alunos, com o 
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objetivo de amenizar os sofrimentos psicológicos e, com isso, espera-se que o 

desempenho dos alunos melhore, diminuindo índices de evasão e reprovação.  

Nesse sentido, uma questão se coloca: quais as possibilidades de atuação do 

psicólogo no Ensino Superior para além de uma concepção individualista, deslocada das 

condições sociais, baseada no modelo clínico de atendimento e que responsabiliza o 

aluno e/ou professor pelo fracasso escolar? 

Acreditamos que para ocorrer à superação desse modo de atendimento é 

necessário ter claro que a escola, seja ela de nível básico, médio ou superior, deve ser 

promotora de desenvolvimento das funções psicológicas superiores e oferecer as 

condições para apropriação de conceitos científicos. 

Vygotsky (2008) destaca isso, quando fala do aprendizado escolar da criança.  

 

Os anos escolares são, no todo, o período ótimo para o aprendizado de operações 

que exigem consciência e controle deliberado; o aprendizado dessas operações 

favorece enormemente o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

enquanto ainda estão em fase de amadurecimento. Isso se aplica também ao 

desenvolvimento dos conceitos científicos que o aprendizado escolar apresenta à 

criança. (p.131) 

 

Entendemos que isso se estende a fase adulta, uma vez que o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores e o desenvolvimento dos conceitos científicos 

ocorrem durante todo o desenvolvimento ontogenético. 

Zavadski (2009) destaca que a complexidade desses processos aumenta na idade 

adulta:  

 

Do adulto que já adquiriu o pensamento conceitual e se mantém no meio 

educacional – por meio das instituições de ensino superior – é esperado que 

desenvolva a capacidade de abstração e generalização de conteúdos cada vez 

mais complexos. O que traria, como consequência, o exercício da reflexão 
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crítica da sociedade em que este adulto se insere, ou seja, espera-se que, com o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem sendo fomentado e continuado, o 

adulto – que usufrui do ensino superior – se torne cada vez menos alienado e 

capaz de se posicionar criticamente em todos os âmbitos sociais dos quais 

participa. (p. 128) 

 

 O desenvolvimento cada vez mais complexo das funções psicológicas superiores 

e a aquisição de conceitos científicos mais elaborados se tornam ainda mais importantes 

quando temos uma sociedade cada vez mais instrumentalizada para que o homem 

supere suas condições primitivas. Vygotsky e Luria (1996) destacam que a sociedade 

moderna oferece aos homens instrumentos artificiais capazes superar as condições 

biológicas. “O homem conquistou a natureza, e aquilo que o homem primitivo fazia 

com as pernas ou as mãos, ou olhos ou os ouvidos, o homem moderno faz com seus 

instrumentos.” (p. 179). Além do mais, tal desenvolvimento não ocorre sem uma 

alteração qualitativa nas funções cerebrais. “As alterações de mão [os instrumentos] 

seriam seguidas por mudanças no cérebro, de que resultaram formas mais sofisticadas e 

mais dinâmicas de adaptação humana ao ambiente.” (Vygotsky & Luria, 1996, p. 179). 

 Na sociedade capitalista os instrumentos e capacidades para usá-los são restritos 

a uma parcela pequena da população. Desse modo, oferecer aos alunos a possibilidade 

de domínio dos instrumentos, assim como o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores e a aquisição de conceitos científicos são condições fundamentais para a 

transformação da sociedade. Uma das possibilidades para que isso ocorra, é por meio da 

educação escolar, conforme destaca Martins (2009): 

 

A verdadeira educação é transformação do ser em direção a um ideal humano 

superior, de tal forma que os esforços para a transformação dos indivíduos 

tornam-se indissociáveis dos esforços para transformação da sociedade. Nesse 

sentido, se a tarefa educativa pressupõe um projeto pedagógico, ela pressupõe 
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também um projeto político, que se encontram dialeticamente condicionados. (p. 

148) 

 

 Para que se almeje a transformação social, encontramos na educação escolar a 

figura do professor como aquele capaz de oferecer e orientar esse processo, conforme 

era apontado na sociedade soviética:  

  

(...) a educação é sempre um fenômeno social, inclusive a educação escolar. Na 

sociedade soviética a educação não poderia prescindir o desenvolvimento 

cultural e técnico, pois somente este permitiria aos professores orientar 

adequadamente o processo educativo. O professor não deveria ser apenas um 

instrutor, mas um organizador do meio social, e para isso necessitaria de 

conhecimentos científicos desenvolvidos pela psicologia. (Tuleski, 2008, p. 166, 

grifos nossos) 

 

 A psicologia participa desse processo, oferecendo conhecimentos dessa ciência 

aos professores, auxiliando-os no entendimento do processo de ensino e aprendizagem, 

de aquisição de conhecimentos científicos e no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores de seus educandos.  

 Desse modo, acreditamos que o psicólogo no Ensino Superior tem a 

possibilidade de atuar na formação de professores. Trabalhar junto aos professores para 

que estes cumpram seu papel enquanto agentes de transformação social e não de acordo 

com as demandas impostas pelo Reuni que visa a manutenção sociedade capitalista, por 

meio da redução das taxas de evasão e aumento o número de ingressantes a qualquer 

custo, objetivando atender as demandas de profissionais para o mercado de trabalho.  

 De forma objetiva, o profissional de psicologia pode realizar tal tarefa por meio 

de encontros periódicos com os docentes, grupos de estudo, palestras, participação na 

elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos, enfim, atuar de modo a inserir conceitos 

da Psicologia que direta ou indiretamente auxiliarão o professor a compreender o 
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processo ensino-aprendizagem, a aquisição de conceitos científicos e o desenvolvimento 

de funções psicológicas superiores cada vez mais complexas.  

  

5. Apontamentos finais 

 

A tarefa de relacionar a atuação do psicólogo, o fracasso escolar e o Ensino 

Superior está longe de ser concluída neste trabalho. Entretanto, entendemos que os 

apontamentos realizados buscaram compreender a importância de pensar o trabalho do 

psicólogo escolar por meio de uma perspectiva crítica da realidade que se apresenta. 

Devemos entender o processo educacional além da relação professor-aluno, percebendo 

que as responsabilidades pelo fracasso escolar não podem ser individualizadas e/ou 

atribuídas ao professor ou ao aluno.    

Os problemas educacionais extrapolam a relação de sala de aula. São 

anteriormente e concomitantemente determinados pelo modelo de sociedade capitalista, 

aliado a ideologia neoliberal e suas determinações internacionais que atendem aos 

interesses do capital.  

O projeto Reuni é mais um elemento das políticas educacionais nos moldes do 

capitalismo. Visa atender a oferta de profissionais para o mercado de trabalho, propondo 

do aumento o número de matrículas e da taxa concluintes, ocupação das vagas ociosas e 

redução do índice de evasão, por meio da flexibilização dos currículos dos cursos e de 

pedagogias do “aprender a aprender” de caráter neoliberais. Além do mais, oferece 

serviços de apoio ao estudante que visam proporcionar a eles adaptação ao curso, bem 

como evitar que desistam e aumentem os índices de evasão. Um dos serviços oferecidos 

é o psicólogo, que tem o papel de acompanhar e atender os estudantes com o principal 

objetivo de melhorar seu desempenho e evitar que se evadam.   

Tal princípio vai ao encontro de muitas das abordagens tradicionais que a 

Psicologia escolar adotou e ainda adota: atendimento individualizado, orientação de 

alunos, terapia, adaptação e, quando um pouco além, orientação a professores. Ou seja, 

a Psicologia está sendo usada para legitimar e fortalecer a tese de que o fracasso escolar 
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é culpa dos indivíduos, seja ora do aluno ou em outra do professor. Bock (2000) destaca 

alguns aspectos da contribuição da Psicologia para reduzir os fatores sociais a causas 

individuais: 

 

A realidade social tem sido reduzida a realidade individual com a ajuda da 

Psicologia. Problemas econômicos têm sido analisados como problemas de 

cultura individual e o desemprego, por exemplo, tem sido lido como falta de 

escolarização. Temos contribuído para a leitura de que o que falta para nossas 

crianças em situação de rua é apenas a escola. Problemas sociais são pensados 

como problemas de cultura individual, incompreensão, falta de esforço, etc. O 

domínio social e político da sociedade é reduzido a questões de aptidões 

individuais ou problemas morais de cada um. (p. 31) 

 

Problemas sociais que explicam o fracasso escolar estão sendo desconsiderados, 

e o fenômeno tem sido explicado por um viés individual e corroborado pela Psicologia. 

Como vimos isso ocorre também no Ensino Superior, em especial pode ocorrer em 

instituições que seguem o Plano de Reestruturação das Universidades Federais.  

Verificamos por meio dos nossos apontamentos que o psicólogo deve se 

posicionar criticamente frente ao que lhe é designado, buscando uma reflexão constante 

de sua ação, além de compreender a quem os seus serviços estão beneficiando em uma 

sociedade de classes como é o caso da nossa. O psicólogo não pode mais realizar o seu 

trabalho atrelado àquilo que historicamente foi designado a ele.  

  

O psicólogo não pode mais ter uma visão estreita de sua intervenção, pensando-a 

como um trabalho voltado para um indivíduo, como se este vivesse isolado, não 

tivesse a ver com a realidade social, construindo-a e sendo construído por ela. É 

preciso ver qualquer intervenção, mesmo que no nível individual, como uma 

intervenção social e, neste sentido, posicionada. Vamos acabar com a idéia de 
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que o mundo psicológico não tem nada a ver com mundo social. (Bock, 1997, p. 

327) 

 

Muitas vezes se discute somente o tipo de postura e as funções que o psicólogo 

deve exercer nas novas oportunidades que estão se abrindo. Esquece-se, porém, que, 

antes disso, deve-se pensar em relação ao compromisso social da profissão. Faz-se 

necessária uma avaliação daquilo que está sendo destinado aos psicólogos para que o 

trabalho na área social não seja mais um instrumento de manutenção do status quo, mas, 

sim, uma atuação que seja comprometida com a transformação social.  Corre-se o 

perigo de uma “[...] submissão cada vez maior da formação às normas de mercado, com 

a incorporação da categoria empresarial da ‘flexibilidade’ da formação e atuação 

profissional para todo tipo de demanda” (Boarini, 2007, p. 444).    

 A Psicologia e os psicólogos devem assumir um compromisso social voltado 

para uma atuação crítica e transformadora das condições de vida. As práticas devem ser 

capazes de alterar a realidade social, denunciar as desigualdades. Como relata Bock 

(1997),  

 

Assumir compromisso social em nossa ciência é buscar estranhar o que hoje já 

parece familiar; é não aceitar que as coisas são porque são, mas sempre duvidar 

e buscar novas respostas. Compromisso social é estranhar, é inquietar-se com a 

realidade e não aceitar as coisas como estão. É buscar saídas. (p. 327) 

 

Na área educacional, deve vislumbrar que os alunos se apropriem do 

conhecimento científico historicamente acumulado, conforme propõe Saviani (2003), de 

um modo a superar e buscar um modelo social diferente do que temos, almejando que 

os indivíduos possam ter acesso aquilo de mais desenvolvido que a humanidade 

produziu. Nesse sentido Leontiev (1978) deixa claro que o homem só se humaniza 

quando se apropria dos bens culturais; somente por meio do ensino o homem deixa o 

reino do biológico e se torna humano. Voltando ao Vygotsky (1930), podemos dizer que 
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somente quando os homens se apropriam dos bens da humanidade, por meio da 

educação, é possível que os mesmos possam se emancipar. Nesse sentido, Vygotsky 

(1930) compreende que a transformação do homem, com vistas a ter como norte a 

coletividade, passa pelo processo educativo. O autor relata que “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.” (p. 12). 

Consideramos que esse novo tipo de homem que a Psicologia deve lutar: um 

homem que se preocupa com a coletividade, um homem que tenha possibilidade de 

transformar a realidade e se transformar; uma escola que realmente cumpra a função 

apregoada por Saviani (2003) de socializar os conhecimentos. 

Meira destaca que: 

 

Toda essa caminhada do pensamento crítico na Educação e na Psicologia nos 

permite a afirmação de um sujeito consciente que pode ter um papel ativo no 

processo histórico já que as tendências objetivas que se apresentam no curso da 

história, por si mesmas não provocam transformações, motivo pelo qual 

necessitam da ação humana para se concretizarem, ou, em outras palavras, para 

que sua latência possa ser transformada em aparição. (p. 51) 

 

Percebemos que a atuação do psicólogo no contexto educacional frente ai 

fracasso escolar deve ser repensado. Essa discussão deve ser alvo de maiores discussões 

e de maior aprofundamento, uma vez que só a delimitação deste trabalho não daria 

conta de finalizar um tema tão amplo e complexo. Assim, finalizamos esses escritos 

com a clareza de que a reflexão deve ser um instrumento de trabalho na atuação do 

psicólogo. Refletir e buscar alternativas para uma escola que realmente busque o acesso 

e apropriação os conhecimentos científicos. 

Desse modo, deixamos algumas reflexões feitas por Bock (1997) a respeito do 

psicólogo, da Psicologia e da atuação profissional: “Quem queremos ser? Que cara 

queremos dar à nossa profissão? Que inserção social queremos que ela tenha? Que 
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vínculo queremos ter com a sociedade que abriga e recebe nosso trabalho? Que 

finalidade queremos imprimir às nossas ações?” (p. 317).  
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1. Introdução 

 

É sabido que a escola ao longo de sua existência se constituiu como uma 

instituição que prima pela formação do ser humano e neste caso destaca-se 

especificamente a preocupação com que essa formação seja cada vez mais integral 

incorporando não somente o contexto cognitivo, mas também o social e afetivo.  

No entanto encontramos neste cenário, espaço para se investigar a ocorrência do 

preconceito cuja presença contraria, pelo menos no âmbito ideal, as vivências possíveis 

no contexto da realidade educacional, de modo que podemos nos questionar afinal, 

quais são os cidadãos que estamos formando se estes não conseguirem minimamente 

respeitar as diferenças individuais, o em verdade ilustra a riqueza do convívio social? 

Para melhor contextualizarmos esta realidade nos reportamos ao posicionamento 

de Kramer (1995), quando esta se indaga sobre os fatores que sustentam a existência de 

preconceito no espaço escolar. Nesse momento a autora sublinha a escola como espaço 

regido, prioritariamente, pela homogeneidade, padronização, agregamento, aliadas a 

condições de separação, desagregamento, deleção e desunião. 

As colocações de Kramer ao qual nos reportamos foram compartilhadas há 

dezoito anos com um grupo de professores cariocas em um momento de formação, e 

fazemos menção à análise desta pesquisadora por acreditar que a homogeneidade é um 

parâmetro constitutivo da escola. Essa constatação reverbera até hoje, por se tratar de 

mailto:carlandreapi@gmail.com
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um questionamento essencial que tem incorporado em si, um olhar crítico que deve ser 

lançado sobre a própria estrutura que confere substrato ao preconceito manifesto nos 

espaços escolares, que como sabemos continua a mesma, ao se sustentar sob a 

padronização e homogeneização dos indivíduos. 

Autores como Esteban (2010) sublinham, por exemplo, que diante da existência 

de uma variedade de perspectivas teórico-epistemológicas, estas devem ser conhecidas 

pelos profissionais em Educação, especialmente o professor; uma vez que elas possuem 

importância não apenas por ser fruto da geração de conhecimento oferecido pela 

investigação no cenário educacional, mas igualmente por possuir reconhecidas 

potencialidades na ação modificadora e transformadora da realidade ao qual se destina. 

Para isso faz-se necessário reafirmar que, no tocante a temática do preconceito, torna-se 

imprescindível que os professores tenham acesso às perspectivas teórico-

epistemológicas relacionadas a essa temática. 

Nossa aproximação com a temática do preconceito tem ocorrido com maior 

consistência no curso de doutorado, tendo em vista que a pesquisa – em 

desenvolvimento pelo Programa de Estudos Pós-graduandos em Educação: Psicologia 

da Educação da PUC/São Paulo – tem o proposito de discutir a identidade de 

professores de origem nordestina que realizam pós-graduação na cidade de São Paulo a 

partir de suas vivências
1
 nesse momento de formação. Esta temática se configurou como 

fonte de interesse de estudo da pesquisadora, especialmente na sua ocorrência dos 

processos educativos que se materializam nos níveis de ensino que não somente a 

Educação Básica, junto aos diferentes atores do cenário escolar.  

Sublinhamos ainda que nosso interesse pela temática foi base para a discussão 

que realizaremos neste artigo, direcionando inclusive a organização que conferimos ao 

texto que se segue, cujo objetivo é fazer um apanhado sobre o panorama retratado pelas 

                                                             
1 Ao nos referirmos à vivência, adotamos a perspectiva de Vigotski (2010) em que esta é uma unidade na 

qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo que se vivencia está representado (...) e, por outro 

lado, está representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas 

as particularidades do meio são apresentadas nas vivências. Para saber mais sugerimos a leitura de Toassa 

(2011). 
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pesquisas educacionais sobre preconceito, que tivemos acesso na internet (artigos 

completos e seus respectivos resumos) ao realizarmos o levantamento bibliográfico da 

nossa pesquisa de doutorado, em desenvolvimento.  

Dessa maneira, o presente artigo esta dividido em duas partes, no primeiro 

momento realizamos uma discussão inicial acerca da presença do preconceito no 

cenário educacional e, posteriormente, a explanação do cenário encontrado pelas 

pesquisas educacionais em relação ao preconceito vivenciado pelos protagonistas do 

espaço escolar. 

 

2. O preconceito no chão da escola: uma realidade implicitamente persistente 

 

Iniciamos esse momento da discussão apontando que desde o início dos estudos 

que temos realizado sobre o preconceito, é recorrente a percepção de que a maior parte 

das discussões em torno do preconceito parte de questionamentos sobre a existência ou 

não do preconceito nos espaços educativos como a escola e seus congêneres, como a 

universidade.  

Esses questionamentos por sua vez tem importância basilar, pois nos ajudam a 

compreender as duas possibilidades diametralmente opostas em relação a esse debate: 

ou agimos como se este fosse natural a ponto de acreditar não haver o que fazer em 

relação a sua ocorrência ou enfrentamos os melindres em seu entorno e buscamos 

efetivamente maneiras de dirimir sua ocorrência, mesmo sabendo que esta temática 

ainda se constitui como um tabu, em nossa sociedade, como bem nos lembra Itani 

(1998).  

 A existência desse tabu associado à negação, em relação a essa presença do 

preconceito no cotidiano das pessoas ou ainda a dificuldade em reconhecê-la no dia-a-

dia, produz uma percepção de incômodos que se tornam explícitos quando pelo menos 

se cogita algo em torno da materialidade do preconceito latente na escola e nas relações 

que são estabelecidas em seus limites. Percebemos também que esse tabu parece se 
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fortalecer mais ainda quando nos reportamos à sua ocorrência na escola, por ilustrar 

explícita incompatibilidade com o que é perseguido pelo ideário formativo das 

instituições escolares. O que nos leva a pensar que o incômodo nesse reconhecimento se 

deve, a priori, a grande diferença existente entre a repercussão de comportamentos 

preconceituosos e não preconceituosos na vida em sociedade.  

 Nessa direção, Pinsky (2006) sublinha que diversas facetas do preconceito se 

manifestam nas escolas brasileiras em maior proporção do que se imaginava e, apesar 

dessa realidade acreditamos, em concordância como este mesmo estudioso, que 

dialeticamente, os espaços educativos, e mais particularmente a escola, constituem-se 

lugar privilegiado tanto para a discussão sobre a referida temática, quanto para a 

realização de reflexões mais profundas, e porque não pensar, assim como Pinsky (2006) 

nas possibilidades de intervenções nesse espaço, com vistas a atenuar as manifestações 

deste fenômeno tão presente em nosso cotidiano. 

A ênfase em relação a aspectos como a raça, classe social, deficiência, gênero, 

orientação sexual, origem geográfica dentre outros, culminam na exposição deliberada e 

contínua dos sujeitos a humilhações e sofrimentos, o que em verdade chegam a 

comprometer as dimensões emocionais e cognitivas de diferentes atores do espaço 

escolar, sendo vivenciado por um número significativo destes em nosso país, como 

indica a pesquisa do tipo survey aplicado em 500 escolas de todo o país, no ano de 2009 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), vinculada à Universidade de 

São Paulo, e apoiada pelo Instituto Nacionais de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) sob coordenação do professor José Afonso Mazzon.  

A pesquisa realizada pela FIPE (2009) encontrou entre os atores da comunidade 

escolar (estudantes, professores/as do ensino fundamental e médio, diretores/as, 

profissionais de educação que atuam nas escolas e pais, mães e responsáveis por 

alunos/as, que fossem membros do Conselho Escolar ou da Associação de Pais e 

Mestres) escores expressivos de assinalar os altos índices indicativos de discriminação e 
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preconceito nas escolas investigadas, em relação às questões de gênero, geracional, de 

deficiência, socioeconômica, étnico-racial e territorial, dentre outras. 

No tocante aos resultados encontrados na pesquisa da FIPE, estes apontam que 

os pesquisados não aceitam a diversidade como informaram aceitá-la, o que se revelou 

na medida em que eles apresentaram um alto percentual de distância social de pessoas 

que possuem deficiência, que são pobres, ciganos, índios, moradores de periferia ou 

favelas, moradores e/ou trabalhadores de áreas de rurais ou negros, por estarem, por 

assim dizer, “marcados pela diferença”. Importa destacar nessa oportunidade que o 

percentual de distância social encontrado junto aos pesquisados sugere concordância 

destes em relação a atitudes discriminatórias, que emergem de preconceito em relação 

às pessoas que fazem parte dos grupos mencionados acima.  

 Assim, consideramos que pesquisas como a da FIPE só vem confirmar que 

iniciativas de discutir sobre a temática do preconceito provêm basicamente do 

entendimento de que a proposição de discussões acadêmicas sobre os efeitos deste 

fenômeno, assim como seu modo de operar na sociedade, e especialmente em suas 

manifestações junto aos processos educativos desenvolvidos no âmbito da escola 

funcionam como um forte estímulo para que diferentes áreas do conhecimento 

intensifiquem suas discussões e atenção aos contornos assumidos pelas práticas 

preconceituosas, especialmente na proposição de algumas contribuições, com vistas ao 

encontro de transformações desejáveis na escola.  

Dessa maneira, partindo da Psicologia e, especialmente, da Psicologia da 

Educação, procuramos nesse artigo contribuir com nossa parcela nessa empreitada que 

entendemos ser empreendida por “muitas mãos”. 

Nessa ocasião, também entendemos que o primeiro que deve contribuir para 

minimizar a ocorrência do preconceito na escola é o professor, por isso oportunamente 

destacamos o preconceito linguístico, como uma condição ainda existente no chão da 

escola, principalmente por expressar as dificuldades destes em conduzir práticas 

pedagógicas que possam reduzir as expressões deste preconceito, de modo a oportunizar 
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no ambiente escolar a construção de espaços a um maior número de manifestações 

linguísticas, realizadas no maior número de gêneros textuais, bem como nas variedades 

da língua, pois segundo Bagno (2006∕2009), é na totalidade que a língua se concretiza. 

Outro contexto alvo de práticas preconceituosas no contexto escolar diz respeito 

aos homossexuais e, sobre este foco não poderíamos deixar de nos reportarmos aos 

estudos de Castro, Abramovay e Silva (2004), ao explanarem sobre esta realidade com 

foco nas posturas dos professores, cuja atuação estaria deixando de exercer a função 

pedagógica de combate à ocorrência dessas práticas preconceituosas e quiçá da 

ocorrência da discriminação seja ela qual for, por estarem de alguma maneira 

corroborando com atitudes que denotem intolerância ou a sua materialidade. 

Diante do exposto gostaríamos de ressaltar que embora se pense a escola como 

um espaço privilegiado de formação acadêmica, por vezes o que ocorre é a atitude de 

fecharmos os olhos para as sutilezas que caracterizam as manifestações de preconceito 

no chão da escola. Ao proceder desta maneira imaginando que tal formação também se 

refletirá na formação do seu caráter, percebemos que o espaço escolar também não está 

imune de refletir as condições históricas, econômicas e sociais que diariamente se 

encontram caracterizadas por práticas preconceituosas e discriminatórias.  

 

3. O preconceito no espaço escolar à luz das pesquisas educacionais 

 

Como havíamos sinalizado acima discorremos desse momento em diante, ainda 

que forma breve, sobre a ocorrência deste fenômeno do preconceito no cenário 

educacional brasileiro, agora na perspectiva das pesquisas desenvolvidas nesse cenário e 

que conferem ênfase aos diferentes níveis de ensino, sem esquecer-se de conferir lugar 

privilegiado a opinião de alunos e professores, que constitui, como sabemos, os 

principais protagonistas desse cenário. 

De acordo com pesquisas realizadas no meio educacional o preconceito assume, 

cada vez mais, uma materialidade no processo educativo, estando presente em seus 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

7 

 

diferentes níveis de ensino, como ilustram as pesquisas na Educação Infantil,  

empreendidas por Souza (1999), Cenciani (2008); no Ensino Fundamental como nos 

mostram as investigações realizadas por Munanga (2005), Gonçalves e Wanzeler 

(2009); no Ensino Médio de acordo com Maggie (2006), Cordeiro e Buendegens 

(2012); e no ensino superior a partir das contribuições de Vasconcelos et al (2004), 

Nery e Costa (2009), dentre outros. 

Iniciamos esse levantamento pela pesquisa realizada por Bagno sobre a 

ocorrência do que denomina preconceito linguístico, que acreditamos contribuir com a 

ocorrência de algumas tensões no processo educativo de muitos estudantes de nosso 

país.  Segundo Bagno (2009), o preconceito, em questão, é regido pela crença de que só 

existe uma única língua portuguesa digna deste nome, que se refere à língua ensinada 

nas escolas, a explicada nas gramáticas e a catalogada nos dicionários.  

A influência dessa crença é tão forte que de acordo com Bagno (2006) qualquer 

manifestação linguística que fuja do padrão escola-gramática-dicionário é apontada 

como “errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente” e em muitas ocasiões tais 

manifestações linguísticas são questionadas e até evitadas a partir das colocações como: 

“Isso não é português” (p. 64). 

Ao apresentar essa posição Bagno reitera que não está negando a necessidade 

em relação ao ensino da escrita, de acordo com a ortografia oficial, mas confere 

destaque a sua discordância, no tocante às tentativas de criação de “uma língua falada 

artificialmente, pois obriga o aluno/falante a pronunciar as palavras do jeito que se 

escrevem, reprovado de pronuncias que na verdade constituem resultado natural de 

forças internas que governam o idioma”. O equívoco presente no preconceito linguístico 

reside, de acordo com Bagno (2006), em desconsiderar o processo de variação 

linguística que explicita: “nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, 

assim como nem todas as pessoas falam a sua língua de modo idêntico” (p.65/66). 

Em meio a essas questões, Bagno esclarece que o preconceito linguístico está 

associado ao preconceito social, tendo em vista que os falantes que compõe classes 
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desprestigiadas e marginalizadas, em sua maioria, são aqueles que, ao não terem acesso 

à educação formal e aos bens culturais da elite, falam de modo diferente da língua que é 

ensinada na escola formal, tornam-se os principais alvos deste tipo de preconceito.  

Outra pesquisa que nos auxilia a problematizar a ocorrência do preconceito no 

espaço escolar, mais especificamente no segmento da Educação Infantil, e que teve 

como tema principal a questão racial – estudo desenvolvido com educadoras – foi 

àquela realizada por Cenciani (2008). A pesquisadora dentre outras constatações, 

ressaltou o lugar do educador e sua atuação, na direção de desmistificar questões como 

a inferioridade biológica dos negros em relação aos brancos – aspecto que é tão presente 

em algumas discussões sobre raça – e que apesar de criticadas na atualidade, ainda 

encontram-se imbricadas no senso comum das pessoas, inclusive dos cuidadores e de 

suas crianças. Cenciane aponta ainda, que mesmo diante da constatação de que as 

práticas de preconceito e discriminação racial estão presentes, em geral, na sociedade, 

elas ainda encontram na escola um espaço propício para sua ocorrência, de maneira que 

considera o silêncio do professor, como um aspecto que, pode infelizmente, contribuir 

para reforçar essas práticas pelo alunado em formação.  

Nesse aspecto Cenciani (2008) não descarta a possibilidade de que o silêncio do 

professor, frente à questão racial, esteja de certa forma, associada ao seu despreparo, 

haja vista ser uma realidade decorrente da falta de embasamento teórico e prático 

oferecidos pelas instituições responsáveis pela formação de professores. Como 

consequência principal desse quadro, a pesquisadora enfatiza a realidade de muitos 

professores que preferem não se manifestar por reconhecerem não saber como agir 

diante dessa temática. Concordamos em parte com a perspectiva dessa pesquisadora, 

uma vez que reconhecemos a importância de se tratar a temática do preconceito na 

formação de professores. No entanto, não consideramos que essa questão seja tão 

somente um aspecto da formação de professores, pois entendemos que a superação 

desse estado de coisas envolve reflexão, crítica de valores e crenças que estão presentes 

em nossa dinâmica social, para que seja possível alcançar novos projetos de educação, e 
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os mesmos incorporem as questões relativas à formação humana, que envolve 

conteúdos além dos acadêmicos, tendo em vista a necessidade de se considerar os 

elementos de subjetividade humana envolvidos no enfrentamento ou não do preconceito 

em nosso cotidiano. 

No rol das pesquisas que apresentamos nesse momento, oriundas do 

levantamento bibliográfico organizado para essa discussão, encontramos a pesquisa de 

Rego (1998) sobre diferenças individuais, desenvolvida junto aos professores da rede 

pública do estado de São Paulo. Nessa pesquisa a Rego (1998) buscou investigar essa 

temática por entender que, a visão do educador a respeito da origem das diferenças 

individuais, interfere na prática pedagógica do docente em qualquer nível de ensino no 

qual esteja inserido, e no que pensa sobre as relações estabelecidas entre ensino e 

aprendizagem. Cabe ressaltar que os pesquisados por Rego encontraram dificuldades 

para externar sua opinião sobre o tema – diferenças individuais - aspecto que foi 

evidenciado por relatarem observações inconsistentes de seus alunos, marcadas por 

mitos, valendo-se do senso comum, presas ao meramente opinativo, e às elaborações 

dogmáticas ou ainda acríticas. 

No revelar de seus posicionamentos sobre as diferenças individuais – 

decorrentes dos paradigmas buscados pelos professores pesquisados, para 

compreenderem a natureza humana que estes tiveram acesso e/ou filiação – é possível 

apreender, segundo Rego (1998) que “as suas convicções [dos professores] sobre a 

possibilidade (ou não) de transformação e aprendizado do aluno” (p.54), são 

indiscutivelmente essenciais para orientar intervenções que tenham como propósito 

auxiliar no manuseio satisfatório dessas diferenças no cotidiano da sala de aula. 

Destacamos ainda que na investigação empreendida por Rego (1998), esta foi 

levada ao entendimento, a partir da existência de três perspectivas psicológicas 

(inatistas, ambientalistas e sociointeracionistas) sobre o desenvolvimento humano junto 

aos pesquisados, entendendo que essas perspectivas, explicavam a seu modo, as origens 
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das diferenças individuais que surgem ao longo do desenvolvimento humano, em 

consequência das relações entre o individuo e o meio.  

A presença da pesquisa de Rego na presente discussão ocorre por entendemos 

que, de algum modo, concepções relacionadas às diferenças individuais se relacionam a 

temática do preconceito. Sendo relevante mencionar, por exemplo, que a adesão dos 

professores pesquisados à perspectiva inativa, podem igualmente sugerir a 

impossibilidade de transformação dos traços comportamentais, das capacidades 

intelectuais e, até mesmo, as possibilidades da ação educativa, exemplificado pelo 

educador que ao se utilizar dessa perspectiva, poderá compreender o fenômeno do 

fracasso escolar como responsabilidade do aluno. 

Por outro lado, a adesão à perspectiva sócio-interacionista pelos professores 

pesquisados, revelou contradições, sobretudo, no que se refere ao relatado sobre as 

interações desenvolvidas no espaço escolar, ao não reconhecer, por exemplo, a riqueza 

da heterogeneidade que perpassa o processo educativo, e consequentemente, do lugar 

ativo desempenhado pelo aprendiz e pelo mestre no processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que nessa perspectiva a origem das características individuais se dá na 

articulação de fatores internos e externos. 

Dessa maneira, Rego (2008) ao tratar das diferenças individuais ressalta a 

necessidade de que os professores – ao conhecerem a dimensão teórica, relativas às 

diferenças individuais, presentes no cotidiano escolar – sejam capazes de compreender 

muitas das questões basilares a esse contexto, como “os diferentes ritmos, 

comportamentos, trajetórias pessoais, contextos familiares, valores e níveis de 

conhecimento de cada aluno (e do professor)” (p.55), resultando em práticas 

pedagógicas menos preconceituosas e mais reflexivas pelos docentes e profissionais da 

educação como um todo. 

 Outra pesquisa que consideramos interessante apresentar nessa discussão foi a 

de Zozzoli (2009), realizadas sobre crianças migrantes no contexto escolar de Ensino 

Fundamental na cidade de São Paulo, na qual verificou a manifestação de preconceito 
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em relação às crianças de origem nordestina quando comparadas às provenientes do sul 

do país. A pesquisadora identificou o preconceito no cotidiano da turma, tanto pelos 

alunos quanto pela professora titular – responsável pela turma. A professora em questão 

geralmente associava a região Nordeste à pobreza e ao subdesenvolvimento, que ela 

considerava como os fatores explicativos das dificuldades desses alunos.  

O olhar diferenciado que, em grande medida, mostrava-se desqualificador das 

crianças, na condição de migrante no espaço pesquisado, envolvia, segundo Zozzoli 

(2009): generalizações da professora em relação à pobreza cultural desses alunos, e 

avaliações sobre costumes e linguagem nordestinos, associando-os à figura de carentes, 

deficientes e incorretos chegando ao ponto de considerar negativo como esses alunos se 

expressavam nos distintos momentos em sala. 

De acordo com a pesquisadora a condição de tensão e rigidez, características da 

relação entre as professoras e os alunos pesquisados, pode cercear a imaginação e a 

criatividade destes – vítimas de preconceito – por conta de sua origem geográfica, 

empobrecendo o desempenho no momento de sua produção intelectual, além da 

alteração do processo de ensino e aprendizagem desprovido de prazer.  

No rol das pesquisas que encontramos no cenário brasileiro destacaremos a 

realizada por Castro, Abramovay e Silva (2004), que teve por foco  investigação junto a 

crianças, adolescentes e jovens pertencentes a escolas de ensino fundamental e médio de 

treze capitais brasileiras bem como do Distrito Federal, a respeito de sexualidade e 

juventude. A pesquisa investigou aspectos como a iniciação sexual dos jovens, gravidez 

juvenil, a contracepção na juventude, aborto, violência e sexualidade, sexualidade e 

preconceitos, sendo destacado por Castro, Abramovay e Silva (2004) o fato de que: 

 

(...) são diversos os preconceitos, discriminações que em nome da sexualidade, 

que desrespeitam, ferem a dignidade do outro, constituindo, muitas vezes, para 

quem é o objeto desses, sofrimentos e revoltas. São legitimados por padrões 

culturais que cultivam simbólica e explicitamente hierarquias e moralismos em 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

12 

 

nome da virilidade, da masculinidade e da rigidez que codifica uma determinada 

vivencia da sexualidade como a normal, a consentida. (p. 278) 

 

Dentre outros resultados a pesquisa constatou a presença de preconceito e 

discriminação em relação à presença de pessoas cuja orientação sexual divergia da 

heterossexual. Um indicativo da constatação anterior foi obtido a partir das respostas à 

pergunta: quais pessoas ele não gostaria de ter como seu colega de classe? 

Aproximadamente ¼ dos alunos indicaram que não gostariam de ter um colega 

homossexual, com destaque para o resultado encontrado nas respostas dos pesquisados 

de Fortaleza e Belém, em que a primeira com o percentual de 30,6% e a segunda 22,6% 

– correspondendo em números absolutos a 112.477 no caso de Fortaleza e a 43.127 no 

caso de Belém – confirmam a existência do preconceito em relação à homossexualidade 

nas escolas destes estados. 

Faz-se necessário apontar que pesquisadores como Castro, Abramovay e Silva 

(2004), verificaram em sua pesquisa que alguns professores entrevistados pregavam 

uma abstrata tolerância quanto à orientação sexual na escola, ao apresentarem um 

discurso de que cada um pode ser o que quiser, o que na prática, não confirmam sua 

fala, pois o que se efetivava é que muitos professores desempenhavam uma conivência 

não assumida com discriminações e preconceitos em relação aos alunos homossexuais, 

na medida em que consideravam expressões de conotação negativas tecidas em relação 

a esses alunos, através de brincadeiras, o que não demandava pelos professores, 

qualquer atitude de enfrentamento, quiçá intervenção. 

A pesquisa de Castro, Abramovay e Silva (2004) também aponta que alguns 

professores entrevistados reconheceram já ter sofrido preconceito por parte dos alunos, 

em reação ao fato dos mesmos interagirem com os alunos considerados homossexuais – 

por alguns membros da comunidade escolar.  Essa situação ilustra a naturalização do 

preconceito, que pode contribuir diretamente para manifestações de homofobia, em 
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ambiência escolar, que infelizmente conta a participação ativa ou passiva de alunos e 

também dos professores. 

Partindo-se das pesquisas que enfocam o preconceito com o propósito de romper 

o silêncio que confere ocultamento, e consequentemente, sustenta o processo de 

naturalização do preconceito, nos referimos mais uma vez a Krammer (1995), em sua 

posição de defender e propor que a escola seja mais humana e que adote os pressupostos 

da interculturalidade, vista como fundamentação que poderia contribuir na compreensão 

e manejo das diferenças, constituindo assim, saída para eventuais manifestações de 

preconceito no espaço escolar. 

Numa dimensão mais empírica encontramos a pesquisa participante de Souza 

(1999) desenvolvida com educadores de Educação Infantil, motivada por observações e 

relatos, prioritariamente trazidos à pesquisadora pelos educadores das creches, da 

FIOCRUZ - Rio de Janeiro, a mesma na época da pesquisa atuava como Assistente 

Social de Creche e de Professora e Coordenadora do mesmo Curso de Preparação de 

Educadores de creches.  

Importante destacar que a pesquisa realizada junto a esses educadores constatou 

o quanto o preconceito (racial) atravessava as relações entre as crianças, como também 

se refletiam nas atitudes entre educadoras e famílias. Além disso, a pesquisadora 

verificou no diálogo com os educadores que apesar destes acreditarem que todos são 

iguais, ao vivenciarem a sua prática cotidiana, encontram muitos impeditivos para 

garantir essa igualdade, que em algumas ocasiões só reforçava práticas 

homogeneizadoras. 

A importância da formação docente sobre essa temática se confirmou pelo 

reconhecimento de que os educadores pesquisados não utilizavam do seu senso-crítico, 

da sua sensibilidade ou ainda o seu aprendizado para desfazer essas atitudes rígidas 

diante da diversidade, contribuindo assim para o reforço do preconceito, pela 

confirmação de pré-conceitos distorcidos. 
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De acordo com Souza (1999) os cursos de preparação de educadores de creches, 

funcionavam como espaços que pretendiam contribuir para a garantia da discussão da 

temática do preconceito, na formação do Educador Infantil e dentro do possível, ao 

oferecer suporte teórico, especialmente aos educadores e profissionais envolvidos nesta 

realidade, com vistas à intervenção em nosso sistema educacional.  

Dessa maneira, Souza defende que a temática do preconceito exige uma  nova 

postura profissional, na qual os educadores devem ser entendidos e se entenderem como 

sujeitos histórico-sociais, capazes de intervir nos processos constituintes da dinâmica 

social e na escola que queremos.  

 Nessa ocasião, não poderíamos deixar de explanar sobre os trabalhos de Candau 

(2011), cuja pesquisa versa a sobre questão da diferença, e que de certa forma relaciona-

se com a temática do preconceito. Essa pesquisadora tem defendido o entendimento de 

que as diferenças são constitutivas, intrínsecas às práticas educativas e exigentes de 

reconhecimento e valorização na dinâmica de nossas escolas por todos os seus atores. 

Dessa maneira destacaremos apenas um das pesquisas realizadas pela 

pesquisadora junto ao Grupo de Estudos sobre Cotidiano, Educação e Culturas 

(GECEC) que coordena desde 1996. A pesquisa com caráter exploratório ocorreu na 

disciplina Didática Geral – disciplina obrigatória para o Curso de Pedagogia da PUC-

Rio, cuja proposta – da disciplina – envolveu a incorporação da perspectiva intercultural 

na sua concepção e dinâmica da disciplina, estruturada em oficinas pedagógicas. 

(Candau e Leite, 2007). Como resultado apontado pelas pesquisadoras houve o 

reconhecimento de que a adoção da perspectiva intercultural mobilizou um contraste 

com a abordagem dominante nas demais disciplinas do curso, sendo responsável por 

ocasionar o enfrentamento de tensões, tanto do ponto de vista operacionais, quanto 

àquelas referentes ao próprio sentido da interculturalidade
2
 e das consequentes 

desestabilizações que esta perspectiva provoca num curso de formação de professores. 

                                                             
2 Para saber mais sobre a interculturadidade sugerimos leitura de Candau (2011). 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

15 

 

Além disso, as pesquisadoras avaliaram que a pouca produção da área de 

didática, no refino quanto à questão da diferença, foi responsável por propiciar em 

vários momentos, a elaboração de materiais didáticos para oferecer suporte à execução 

da disciplina.  A partir dessa iniciativa de pesquisa elas destacam, ainda que, a questão 

das diferenças não pode ser reduzida a elaboração e desenvolvimento de projetos, 

exigindo uma atenção mais ampla sobre as diferenças, sugerindo que a perspectiva 

intercultural seja assumida como eixo de desenvolvimento do curso de Pedagogia como 

um todo e não apenas em uma disciplina como o ocorrido no caso analisado pelas 

pesquisadoras em sua investigação. 

 

4. Considerações Finais 

 

 Ao questionarmos sobre o que as pesquisas educacionais têm apresentado sobre 

o fenômeno do preconceito e assim realizar o apanhado teórico que foi exposto 

anteriormente, foi possível construir uma discussão sobre este fenômeno, assim como 

fortalecer a nossa percepção de que sua ocorrência ainda é frequentemente observada 

nos processos educativos, fato estes confirmados nas pesquisas que foram analisamos 

para a construção deste artigo. 

 O espaço escolar ora visto como um espaço de formação do indivíduo precisa 

está mais preparado para enfrentar manifestações de preconceito seja pela forma de 

falar, seja pelo respeito às diferenças individuais, e para isso, o que apontam as 

pesquisas, é que  tais atitudes envolvem todos os atores que participam da construção do 

conhecimento no chão da escola, em particular o professor, daí a necessidade de 

também realizar ações que venham minimizar estas ocorrências, ações que primem pelo 

respeito ao outro com suas diferenças, e elas não devem se limitar aos limites da 

instituição escolar, mas principalmente ganhar o mundo com a inserção de sujeitos na 

sociedade, onde as atitudes venham contribuir para mudar esta realidade. 
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 No tocante a este a aspecto nos reportamos, basicamente, à formação inicial de 

professores que exigirá das instituições uma reavaliação de seus conteúdos como 

também de seus formadores, afinal é inaceitável que em nível superior seja possível 

encontrar atitudes reducionistas e de diferenciação, pois tais atitudes se manterão e irão 

se refletir em uma atuação cujo desenvolvimento integral do alunado não se configurará 

como prioridade e envolverá tanto aqueles indivíduos submetidos a situações de 

humilhação e sofrimento, sejam os que assumem a autoria de práticas discriminatórias, 

independente de como se configuram. 

As pesquisas estudadas mantém o mesmo discurso no que diz respeito à 

necessidade de uma continua discussão sobre  essa temática, dada a sua complexidade, 

os contextos e as situações, em que os envolvidos, terminam por vivenciar seja como 

vítima de preconceito, seja como ator de ações discriminatórias, principalmente no 

contexto escolar, pois a omissão diante deste fato se refletirá  no mundo com os moldes 

que temos visto em nossa realidade cuja vontade própria tem prevalecido independente 

do respeito ao outro ou não, além da violência que tem ganhado proporções 

assustadoras em prol de um ideário marcado pelo individualismo e intolerância. 

Por fim, esperamos ter contribuído para uma reflexão, no sentido de gerar um 

alerta sobre os jogos de poder, que de acordo com Oliveira (1994), que são os 

responsáveis por legitimar relações assimétricas não condizentes com o perfil de 

cidadão que a Educação sedimenta, ao aceitar com naturalidade a ocorrência do 

preconceito no espaço escolar em nome do equívoco, no tocante a heterogeneidade, 

vista em muitas circunstâncias como obstáculo e não promotora do crescimento do 

processo educativo. 
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1. Introdução 

 

O ingresso na universidade provoca nos calouros o encontro com um mundo que 

se diferencia da realidade do Ensino Médio ou cursos preparatórios recém-concluídos. 

Diante das inúmeras possibilidades de descobertas a serem feitas, na maioria das vezes 

os ingressantes assumem uma posição de grande curiosidade em relação a essa nova 

etapa de suas vidas. Relatamos aqui um estágio supervisionado em Psicologia Escolar 

que se volta justamente para o acolhimento e orientação aos calouros do curso de 

Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

Cientes da natureza do capitalismo que nos aliena de nossa própria condição 

humana, buscamos colaborar para que a formação dos estudantes de Psicologia seja 

mais crítica, menos tecnocrática e mais emancipatória. Assim, procuramos romper com 

a ideia de educação que se baseia em decorar conteúdos e fazer trabalhos e avaliações 
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de maneira automática, defendendo a Universidade como um espaço diferenciado de 

formação profissional e inevitavelmente, pessoal.  

Este estágio é planejado e se propõe, especialmente, a colaborar com a 

constituição de sujeitos críticos e reflexivos, tendo como fio condutor a Arte. 

Procuramos incitá-los para que se impliquem em seu processo de aprendizado, 

critiquem, problematizem e pensem não apenas sobre os conteúdos com que se 

depararão no decorrer do curso, mas também sobre o sistema educacional em que estão 

inseridos, que os constitui ao mesmo tempo em que é por eles constituído. 

 

2. A construção do estágio psicologia escolar e arte 

 

Em 2004, foi organizado e implementado o estágio “Psicologia Escolar e Arte”, 

ao entender a importância e necessidade de acompanhar os calouros, dando-lhes um 

suporte nessa nova fase da vida. Essa compreensão vai ao encontro de um 

descontentamento e reclamações feitas por parte dos alunos dos primeiros semestres do 

curso de Psicologia, que se sentiam indecisos e confusos com sua escolha profissional, 

pois o contato maior com a Psicologia propriamente dita começava somente a partir do 

3
o
 período, uma vez que as disciplinas iniciais previam, por exemplo, estatística, 

anatomia, filosofia; da percepção do índice de evasão que geralmente acontecia nos 

primeiros anos do curso; além do ingresso na universidade que tem acontecido cada vez 

mais cedo, tanto em decorrência da inserção precoce das crianças no sistema de ensino 

como porque os estudantes têm se submetido ao processo seletivo na Universidade 

antes do término do Ensino Médio. 

O referido estágio surgiu, inicialmente, como uma atividade de caráter informal 

em que quatro estagiários, sob a supervisão da professora responsável, desenvolviam 

encontros semanais com os calouros em horário extraclasse. A participação dos alunos 

do primeiro período era optativa e a proposta tinha como objetivo geral acolher e 

acompanhar o estudante do curso de Psicologia em sua entrada no Ensino Superior, 

integrando-o ao ambiente universitário, tendo a Arte com fio condutor. 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
3 

 

 

Os encontros se efetivaram como um espaço de trânsito de informações para 

orientar os alunos do 1º período sobre as questões ligadas à Universidade e à sua 

profissão e também serviam de incentivo para a participação e o envolvimento mais 

intenso deles com o curso e a vida universitária desde o ingresso na instituição. O 

estágio permaneceu nesse formato durante quatro anos e meio, com a participação de 

cerca de metade dos 40 ingressantes. 

Em 2008, com a implementação do novo Projeto Pedagógico
 
baseado nas 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia (Brasil, 2004), o projeto tornou-se 

uma disciplinada obrigatória, denominada “Psicologia, Ciência e Profissão”, oferecida 

aos estudantes do primeiro período. O programa da referida disciplina prevê a 

apresentação da Psicologia como campo de conhecimento e de atuação profissional, 

abrangendo: sua constituição no Brasil; a inserção do psicólogo na sociedade brasileira; 

o Sistema Conselhos (Conselho Federal de Psicologia – CFP e Conselho Regional de 

Psicologia – CRP04); o exercício da profissão de psicólogo e o compromisso social; 

aspectos éticos; a demanda por uma Psicologia brasileira; as diferentes áreas de atuação 

do psicólogo e a apresentação da estrutura curricular, das disciplinas optativas e das 

modalidades de pesquisa e extensão oferecidas no Curso de Graduação em Psicologia 

da UFU.  

A mudança do caráter do estágio, ao passar de uma atividade optativa para uma 

disciplina obrigatória, não alterou suas características iniciais. Ou seja, manteve-se o 

intuito de fazer uso da Arte para dialogar com os calouros sobre as diversas questões 

que envolvem a Universidade e a formação do psicólogo, com o objetivo de possibilitar 

uma formação efetivamente humana (Ribeiro, 2001), que contemple os conteúdos 

acadêmicos, mas também a cultura e tudo aquilo que diz respeito ao indivíduo que se 

constitui numa relação dialética com a sociedade. 

A disciplina ainda é conduzida prioritariamente por quatro estagiários, sob 

orientação da professora responsável; as aulas seguem em caráter de “encontros”, pois 

são conduzidas de maneira criativa, com discussões e participação ativa dos alunos e, 

inclusive, a própria avaliação tem formato singular, que será explicado mais adiante. 
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 Além disso, considerando que o estágio é pautado pelos preceitos teóricos da 

Psicologia Histórico-Cultural e da Psicologia Escolar Crítica, as atividades continuam 

sendo elaboradas e realizadas no sentido de possibilitar a formação de sujeitos críticos, 

engajados socialmente, que se posicionem e questionem ativamente o conhecimento e 

que tenham um olhar ampliado e cuidadoso para o outro, possibilitado, mais 

especificamente neste caso, pelo contato mais intenso com as diversas linguagens 

artísticas. 

A Arte tem espaço privilegiado na disciplina e, por isso, a apreciação de filmes, 

músicas e a leitura de poemas e contos, por exemplo, são atividades comuns tanto nas 

aulas quanto nas supervisões. O contato com a Arte, considerada como fruto da 

produção humana e, portanto, reflexo da dimensão social na singularidade da pessoa é 

tomado como um meio para se apropriar da diversidade que caracteriza os sujeitos, 

ampliando o universo de referência sobre o mundo e promovendo reflexões sobre o 

próprio sujeito, o outro e as relações que estabelecemos com a dimensão social 

(Vigotski, 1999). 

 A Psicologia Histórico-Cultural e a Psicologia Escolar Crítica são as referências 

teóricas que norteiam o estágio como um todo. Neste sentido, acredita-se que a 

constituição e o desenvolvimento humano se dão na relação com o contexto histórico e 

social em que a pessoa está inserida. Por isso, ela precisa ser compreendida a partir das 

relações que estabelece com a vida material e com o outro, tendo sempre um olhar 

crítico e cuidadoso que considere a amplitude de relações que estabelece com o mundo, 

evitando vê-la sob um viés individualizante e normatizador.  

 Sendo assim, a utilização da Arte como mediadora de uma formação mais crítica 

e questionadora coincide com os propósitos destas perspectivas teóricas, na medida em 

que também defendem uma formação que considere a cultura como um aspecto ativo na 

constituição do ser e veem a educação como uma possibilidade para se formar sujeitos 

mais conscientes e humanizados. Deste modo, a disciplina “Psicologia: Ciência e 

Profissão” contribui para que a Universidade transcenda uma educação conteudista e 

tecnicista e cumpra com o seu papel social de estar à frente no ensino de conhecimentos 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
5 

 

 

que colaborem, efetivamente, para o desenvolvimento do sujeito que busca, neste caso, 

a formação como psicólogo. 

A Psicologia Escolar no Ensino Superior ainda é um terreno a ser explorado e 

encontramos poucos estudos e relatos de práticas neste campo (Serpa & Santos, 2001; 

Bariani et al., 2004; Bisinoto & Marinho-Araujo, 2010; Sampaio, 2010). Neste sentido, 

Martínez (2009) denomina como “emergentes” práticas pouco disseminadas na área e 

com um delineamento ainda novo em contraponto às práticas já consolidadas e enfatiza 

que elas são  

 

potencialmente mais efetivas para promover transformações nos processos 

educativos, consideramos que todas as formas de atuação do psicólogo no 

contexto escolar a que faremos referência a seguir, se desenvolvidas com 

criatividade e qualidade, podem ter, de algum modo, impactos reais na melhoria 

da qualidade dos processos educativos da escola. (p. 170) 

 

Assim, podemos considerar que projetos em Psicologia Escolar no Ensino 

Superior que mostrem elementos propiciadores de qualidade na educação e que 

incorporem os avanços trazidos no bojo do movimento da vertente crítica na supracitada 

área podem ser considerados emergentes. 

Outro ponto a ser considerado na discussão sobre a Psicologia Escolar é 

apresentado por Silva (2011), que traz questionamentos fundamentais, a nosso ver, 

também para a realidade do Ensino Superior:  

 

a escolarização tem possibilitado aos indivíduos uma compreensão da realidade 

em que vivem, em sua totalidade? Tem criado condições para que, junto com a 

totalidade que o cerca, o indivíduo compreenda também seus sentimentos 

decorrentes da sua relação com a realidade concreta? Tem contribuído para que, 

junto com o desenvolvimento de sua consciência, desenvolvam-se também suas 

emoções, em um processo unificado? (p. 190) 
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Sem a pretensão de responder de modo definitivo a estas indagações, mas 

buscando um diálogo com elas, a partir dos pressupostos acima descritos o estágio 

“Psicologia Escolar e Arte” será apresentado mais detalhadamente, contemplando o 

processo de seleção, os encontros e também as reflexões que a proposta desencadeou. 

 

3. O processo de seleção para o estágio 

 

Qualquer forma de selecionar sujeitos torna-se delicada quando se compreende a 

complexidade de tal ato para todos os envolvidos. Entretanto, neste estágio, em 

específico, a seleção é necessária, visto que o número de estudantes veteranos que 

pleiteiam as vagas é sempre superior à quantidade oferecida.  E como destaca Pires 

(2011), ao tratar da disputa de vagas pelos alunos “a competição entre discentes na 

seleção é grande; por isso, ser escolhido – ingressar no estágio – tem peso no processo 

de constituição profissional do aluno” (p. 79).  

Assim, desde a seleção, o estágio se organiza de modo a propiciar ao estagiário a 

apresentação dos conhecimentos práticos e teóricos que possui, na tentativa de verificar 

de que maneira ele poderá se engajar no Projeto proposto pelo supervisor, pois como 

escreve Matos (2000): 

 

desejamos um psicólogo que seja mais que um mero técnico ou ‘aplicador’ de 

conhecimentos, e que esteja preparado para um uso criativo do conhecimento 

psicológico. Isto supõe uma articulação entre teoria e prática, entre as práticas 

psicológicas e suas dimensões e incidências sociais. (p. 14) 

 

A escolha dos estagiários no estágio aqui focalizado ocorre anualmente, sendo 

abertas quatro vagas. A supervisora responsável pelo processo de seleção elabora, 

juntamente com os estagiários veteranos, o perfil desejado para os novatos, 

considerando aspectos como: os objetivos do estágio; interesse pela área de Psicologia 

Escolar e Educacional; interesse pela Arte; compromisso com a formação ética do 

psicólogo e compromisso com a realidade educacional brasileira. No decorrer do 
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processo de seleção, os critérios supracitados são considerados mantendo sempre uma 

postura cuidadosa e sensível em relação aos candidatos, com o intuito de conhecê-los, 

dentro das possibilidades, já na etapa da seleção. 

Assim, com o objetivo de entrar em contato com o conhecimento teórico dos 

alunos que vão prestar a seleção sobre a área em que o estágio está sendo oferecido e a 

Arte, indicamos textos que abordem a Psicologia Escolar Crítica e que questionem as 

práticas psicológicas, propondo uma reflexão a este respeito, pensando sempre na 

constituição da Psicologia como ciência e como profissão. Além destes textos, 

indicamos também alguns filmes, para que os candidatos possam já ir mergulhando na 

perspectiva da proposta apresentada, que envolve o trabalho com a Arte como 

mediadora nas atividades. 

Na seleção propomos, a todos os candidatos, uma prova escrita e uma entrevista 

individual, de modo a oferecer-lhes duas oportunidades para que possam se expressar. 

Em ambas as ocasiões buscamos conhecer os interesses pelo estágio, pela Psicologia 

Escolar, a compreensão e as visões de mundo e a relação com a Arte. 

 

4. O desenrolar das supervisões 

 

A consecução do estágio abarca as especificidades da dimensão subjetiva 

também nas supervisões, momento privilegiado de troca de conhecimentos e afetos 

entre estagiários e supervisora. Neste sentido, entendemos que “é o processo de 

apropriação da experiência acumulada pelo gênero humano no decurso da história 

social, que permite a aquisição das qualidades, capacidades e características humanas e 

a criação contínua de novas aptidões e funções psíquicas” (Meira, 2007, p. 45). Sendo 

assim, as supervisões de estágio mostram-se como momentos especialmente profícuos, 

tanto para a humanização dos sujeitos envolvidos quanto para a aprendizagem de 

conhecimentos científicos sobre a profissão de psicólogo. 

À medida que o estagiário vai se apropriando das técnicas e competências 

específicas do exercício profissional, tem possibilidades para internalizar capacidades 
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relativas à profissão, que vão se desenvolvendo constantemente, em um processo que 

também envolve as funções psíquicas superiores. Além disto, a apropriação dos modos 

de funcionamento da profissão psicólogo envolve tanto a compreensão acerca da 

indissociabilidade entre teoria e prática como das mudanças provocadas por tal 

apropriação na dimensão subjetiva do sujeito. Nas palavras de Pires (2011), “assim, 

para se subjetivar como profissionais, o discente deve se apropriar das objetivações 

histórica e socialmente elaboradas pela psicologia” (p. 36). 

No que diz respeito às relações entre aprendizagem e desenvolvimento, podemos 

ponderar que a situação delineada pela supervisão de estágio é um momento precioso 

em que o supervisor pode organizar sua mediação no sentido de colaborar no 

desenvolvimento de novos conhecimentos, além de poder incitar a autonomia de 

pensamento do futuro psicólogo. Nessa formação, os diferentes percalços encontrados 

no estágio oferecem importantes oportunidades profissionais para o estagiário, ao 

exporem tanto limites como possibilidades concretas de atuação, ao exigirem-lhe, 

também, criatividade e flexibilidade.  

Tradicionalmente, a supervisão é o momento em que os estagiários relatam os 

acontecimentos vivenciados no estágio, organizam as atividades para os próximos 

encontros e são discutidos assuntos teóricos e técnicos para embasamento de todo o 

trabalho. No presente caso, as supervisões ocorrem com frequência semanal e duração 

média de quatros horas. Inicialmente são apresentadas brevemente as linhas gerais do 

trabalho a ser realizado com os calouros, o estilo de supervisão, livros e textos que são 

considerados como leituras essenciais para o estágio. No transcorrer do ano, são 

indicadas novas leituras, de acordo com as necessidades que forem se apresentando 

pelos estagiários e pelo próprio estágio. 

Como dissemos que a Arte é o fio condutor das atividades com os calouros, 

instituímos na supervisão o momento “Gotas de Arte”, em que estagiários e supervisora 

levam para a supervisão obras de apreciação pessoal para serem compartilhadas com o 

grupo. Além das “Gotas de Arte”, as supervisões envolvem discussões sobre textos 

teóricos, poemas, contos, filmes e reportagens diversas veiculadas na mídia. As 
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supervisões também têm sido palco de debates intensos e aprofundados sobre a 

formação e a atuação do psicólogo de forma geral, das questões relativas à Psicologia 

Escolar, à educação brasileira, ao papel da Universidade e à função da Arte para a 

constituição do sujeito, ressaltando sempre os aspectos sociais e políticos que envolvem 

tais questões. 

 

5. Iniciando o estágio: envolvimento na semana de recepção aos calouros 

 
 

Considerando que este estágio procura abarcar o momento de entrada dos 

ingressantes do curso de psicologia na Universidade, e que as vivências durante o 

primeiro ano no Ensino Superior são muito importantes para os sujeitos que estão nesse 

contexto, seja pelas expectativas iniciais ou por qualquer outro fator que contribua para 

que cada pessoa tenha um aproveitamento e se integre em oportunidades oferecidas pelo 

universo acadêmico, uma das atividades que compõem esta proposta de estágio é a 

recepção feita aos calouros. 

O planejamento desta atividade começa antes mesmo do início de cada semestre 

em uma parceria com os estagiários e a supervisora, os veteranos do 2
o 

período e o 

Diretório Acadêmico da Psicologia. O objetivo que, de certo modo, é uma amostra da 

proposta de trabalho a ser desenvolvida com os ingressantes ao longo da disciplina, é 

buscar dar-lhes as boas-vindas e acolhê-los logo na primeira semana de aula. 

Para essa semana, construímos quatro encontros, intitulados: Boas–vindas, 

Encontro com os pais, Apresentação dos Núcleos do Instituto de Psicologia e 

Apresentação de Filme. O primeiro encontro é trabalhado no sentido de conhecer-se 

brevemente um pouco de todos os envolvidos presentes no contexto educacional da sala 

de aula, incluindo, neste caso, calouros, estagiários e a professora/supervisora. Para isso 

utilizamos a Arte e, assim, logo de início, cada pessoa é convidada a se apresentar a 

partir de um elemento artístico marcante em algum momento de sua vida e que mereça 

ser mencionado naquele instante. Esta proposta de apresentação nos possibilita 

conhecermos um pouco das referências culturais e artísticas dos ingressantes, servindo 

como parâmetro para a seleção de autores e obras utilizadas nos encontros posteriores. 
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Pensando na ideia trazida por Vigotski em seu Manuscrito de 1929, traduzido 

por Pino (2000), de que o sujeito é “o conjunto de relações sociais, encarnado no 

indivíduo” (p. 33), a segunda atividade desenvolvida é um Encontro com os Pais dos 

calouros, considerando a importância da família para a constituição da pessoa. Nesse 

momento buscamos receber os familiares dos ingressantes, dar-lhes as boas vindas e 

parabenizá-los pela conquista realizada, fruto de esforços coletivos; entendemos esse 

apoio como imprescindível, uma vez que as mudanças provocadas pelo curso de 

Psicologia também afetarão as famílias, assim como a relação parental irá igualmente 

afetar as experiências dos universitários.  

Por fim, encerramos esta atividade solicitando que os pais escrevam uma carta 

para os filhos e que estes escrevam uma carta para os seus pais, relatando algo que 

queiram dizer uns aos outros, imbuídos dos sentimentos e pensamentos desencadeados 

neste momento. Essas cartas são guardadas pelos estagiários e entregues aos estudantes 

no final do primeiro semestre, no encerramento da disciplina “Psicologia: Ciência e 

Profissão”. Constatamos, ao longo destes anos, que embora poucos familiares 

compareçam à reunião, aqueles que o fazem sentem-se curiosos pelo ineditismo do 

convite, honrados e, nos casos em que os pais não cursaram Ensino Superior, admirados 

por serem recebidos na Universidade – e alguns chegam mesmo a se surpreender ao 

serem informados de que aquele é um espaço público e de direito de todos os cidadãos. 

Os calouros que participam ou convidam seus pais relatam que tal momento é muito 

significativo no esclarecimento do universo acadêmico para os seus familiares, 

mediando uma boa relação entre eles no que se refere aos acontecimentos da 

Universidade. 

A terceira atividade é a apresentação dos Núcleos do Instituto de Psicologia, 

organização institucional dos docentes efetuada a partir de áreas de conhecimento e 

práticas profissionais. Convidamos o Coordenador de cada um dos Núcleos: 

Intersubjetividade; Práticas Clínicas; Psicologia Escolar e Educacional; Psicologia 

Preventiva e da Saúde; Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho para exporem 

brevemente as respectivas características, finalidades, projetos e docentes participantes. 



 
 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 
11 

 

 

Nosso intuito é mostrar aos estudantes que a Psicologia, em sua pluralidade, se respalda 

em teorias, diferentemente do que é observado nos motejos cotidianos, e que a formação 

requer estudos aprofundados, dedicação, participação em aulas, grupos de discussão, 

palestras e congressos, pesquisas, estágios, projetos de extensão e vivências diversas 

proporcionadas pelo contexto universitário. 

Por fim, a última atividade da semana de recepção aos calouros é a exibição de 

um filme, seguida de debate. Utilizamos como critérios de escolha das obras: o caráter 

não comercial do filme, ou seja, que a obra apresente elementos diferenciados no que se 

refere ao roteiro, fotografia e outros aspectos da linguagem cinematográfica em relação 

aos filmes divulgados pela mídia comum e que o filme possa instigar reflexões sobre a 

condição humana de forma geral. Além disso, como escreve Ostrower (2001) a respeito 

da análise/leitura de obras de Arte, é essencial usarmos elementos da própria linguagem 

artística, para não restringirmos a compreensão a respeito da obra e escorregarmos em 

psicologismos. 

 

6. Um recorte dos encontros com os calouros 

 

Os encontros com os calouros ocorrem com frequência semanal, com duração 

média de 1 hora e 45 minutos e são mediados por quatro estagiários em Psicologia 

Escolar. Os grupos de calouros são formados por cerca 40 pessoas. São selecionados 

quatro estagiários, uma vez que a turma é divida em duas e cada dupla de estagiários 

acompanha uma turma. Essa disposição dos grupos busca favorecer o debate acerca dos 

temas, o que é mais fácil com um número menor de pessoas, pois assim há tempo 

disponível e condições para que aqueles que desejarem possam se expressar.  

Um dos primeiros encontros é destinado à construção coletiva de um contrato 

que norteará a dinâmica do trabalho que será realizado ao longo do semestre, afim de 

que tanto os estagiários quanto os calouros tenham clareza acerca de suas 

responsabilidades para que o semestre se desenvolva de forma realmente efetiva e 

proveitosa. Surgem necessidades desde pontualidade e atenção ao que está sendo dito, 
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até abertura para conhecimentos novos, horizontalidade na relação estagiário-calouro e 

comprometimento com os critérios de avaliação. Todas essas demandas são colocadas 

para reflexão e debates coletivos, a fim de se entender de onde surgem e os motivos 

pelos quais devem constar no contrato.  

Outro encontro se destina ao estudo e debate acerca do funcionamento da 

Universidade, que se dá por meio da leitura do Guia Acadêmico, oferecido pela própria 

UFU aos ingressantes. Acreditamos na importância deste encontro como forma de 

favorecer a autonomia e a possibilidade de escolha dos calouros, que só pode se dar na 

medida em que eles conheçam o funcionamento da Instituição Universitária e as 

oportunidades que esta lhes apresenta. 

O encontro em que nos propomos a conversar e debater o conceito de loucura 

tem deixado marcas muito significativas tanto nos estagiários quanto nos calouros. 

Mediado por estagiários que trabalham com Acompanhamento Terapêutico, nele é 

apresentada uma prática em Psicologia que busca pensar e propor um processo de 

promoção de saúde diferenciado, que parte de uma perspectiva política clara e, dentre 

outras coisas, rompe com o setting terapêutico clássico, tendo a rua como a opção para a 

promoção de saúde. Nesse encontro, muitas provocações têm sido feitas acerca do que é 

razão e o que é loucura, partindo de uma reconstrução histórica sobre a ideia de loucura, 

assim como sobre as implicações políticas e sociais de tais concepções. No debate 

surgem reflexões sobre a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, os hospitais 

psiquiátricos que ainda existem, os outros espaços alternativos que surgiram depois da 

reforma, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as oficinas terapêuticas, a 

noção de disciplina, a docilização dos corpos, a marginalização daquilo que é diferente, 

dentre várias outras discussões possíveis a partir da contribuição dos estagiários em 

Acompanhamento Terapêutico. 

O encontro que mais tem nos demandado tempo, organização e criatividade é 

aquele que chamamos de “Overdose de Arte”, que tem como objetivo reunir as mais 

diversas linguagens artísticas num espaço em que os calouros possam transitar, entrando 

em contato com a Arte em diferentes aspectos, e podendo não só contemplá-la como 
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interagir com ela. Na nossa experiência com a Overdose de Arte, transformamos uma 

sala de aula comum num cenário de experimentações artísticas: o ambiente é 

modificado com as carteiras sendo substituídas por almofadas; na parede, colamos 

representações de obras de vários artistas como Monet, Goya, Picasso, Portinari, dentre 

outros; em um telão é colocado um filme completo. Além disso, espalhados por toda a 

sala notebooks com outros elementos artísticos, como vídeos com a temática das 

intervenções urbanas. Também deixamos disponíveis outros notebooks que trazem 

clássicos do cinema, como “Sonhos” de Akira Kurosawa e cenas inesquecíveis de 

diferentes filmes. No centro da sala, varais de poemas feitos com linhas coloridas e 

prendedores. Em caixinhas especialmente preparadas, seleções de variados estilos 

musicais são possíveis de se escutar com fones de ouvido. Disponibilizamos também 

tintas, argila, papel e outros materiais para quem quiser se aventurar nas produções 

artísticas de autoria própria. A ideia deste encontro é proporcionar uma imersão artística 

que dure algumas horas, uma provocação para que a vivência da Arte possa trazer novos 

significados e possibilidades de reflexão e ressignificação àquelas pessoas que a 

experimentam ou, como diria João Bosco “inventar novas metas e setas que vão 

disparar novos corações” (1991). 

Encerrando, outro momento que precisa ser mencionado é o “Encontro com os 

estagiários”, em que são convidados estudantes do próprio curso de Psicologia, que 

estejam realizando estágios em diferentes campos de atuação, respaldados por diversas 

abordagens teóricas para dialogarem sobre a experiência de atuação que estão 

vivenciando. Há assim, uma rodada de apresentações, seguida por questionamentos 

feitos pelos novatos e muita conversa. 

 

7. Para avaliar a disciplina 

 

Como o contexto desta prática ocorre em uma disciplina obrigatória do curso de 

Psicologia, embora seu cotidiano fuja à maneira tradicional de organização de 

apresentação das matérias curriculares, é necessário que também existam formas de 
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avaliação. De acordo com normas da Universidade, é necessário que pelo menos 60% 

dos pontos sejam distribuídos em atividades individuais, podendo os 40% restantes 

serem obtidos por meio de atividades em grupo. Sendo assim, distribuímos a pontuação 

em elaborações de reflexões críticas individuais, apresentação de seminários em grupo e 

construção de um portfólio final individual. Como a disciplina se compromete em se 

diferenciar das demais durante o curso, as avaliações não poderiam destoar deste 

propósito. Por isso, lançamos aos estudantes avaliações inovadoras, que nos desafiam a 

avaliar/pontuar produções particulares, caracterizadas como subjetivas e autorais. 

A reflexão crítica é uma elaboração escrita, não descritiva (como um resumo) 

com posicionamento pessoal em relação a algo especifico que utilizamos em alguns dos 

encontros. Acreditamos que o exercício de escrever uma reflexão crítica seja uma 

maneira de fazer com que os estudantes reflitam sobre o aprendido em sala de aula, e 

que possam fazer análises livres sobre os assuntos. É uma maneira de desconstruir o 

modo como foram ensinados a escrever, e apresentar-lhes outras formas de se 

expressarem por meio do texto escrito. Ao longo do semestre solicitamos três reflexões, 

e temos percebido uma gradual desenvoltura na escrita, na forma como vão se 

implicando e expondo seus pensamentos e sentimentos. 

Nesse sentido, pensando-se na relação dialética entre fala e escrita, à medida que 

os estudantes podem ir aprimorando-se na elaboração textual, o discurso oral também se 

beneficia da ampliação do vocabulário e do esforço de compreensão pelo outro. Além 

disto, se entre as competências exigidas pelas novas Diretrizes Curriculares 

encontramos: “m) Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras 

comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação; n) Apresentar trabalhos 

e discutir idéias em público;” (Brasil, 2004, p. 206), parece-nos que a solicitação de 

elaboração de Reflexões Críticas contribui também para estes quesitos da formação 

profissional. 

A avaliação em formato de seminário ocorre com a solicitação de que este seja 

voltado apenas para a Arte, não sendo necessária uma relação (explícita ou não) com a 

Psicologia, deixando os alunos livres para a escolha do tema, a linguagem artística e a 
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forma de apresentação; ressaltamos apenas que esta seja feita de forma criativa. Com 

isto, lhes propiciamos mais uma desconstrução da maneira de se elaborar o 

conhecimento, pois para além de buscar conhecer um assunto, há a apreciação do que é 

feito por meio da autonomia da escolha, o que lhes causa um novo incômodo, pois no 

Ensino Médio estavam acostumados a fazer trabalhos sobre temas selecionados pelos 

professores. Para que não seja apenas uma apresentação, pedimos um trabalho escrito, 

com a explanação sobre o tema escolhido, com uma análise crítica a respeito do assunto. 

A implicação dos estudantes na construção destes seminários tem nos surpreendido, 

como no caso de grupos que apresentam seus trabalhos de forma cênica. 

Como item final das avaliações solicitamos a elaboração de um portfólio 

individual, tendo como requisito a elaboração de maneira criativa a respeito dos 

encontros, tanto na forma quanto no conteúdo. O portfólio, de acordo com Villas Boas 

(2004), é uma construção processual que apresenta evidências da aprendizagem dos 

alunos, e que revela o papel ativo do estudante. O objetivo é conhecer as reverberações 

dos encontros, da disciplina como um todo, das vivências na Universidade, buscando 

entender a maneira como os calouros foram afetados e como se constituíram como 

sujeitos/futuros psicólogos. Na data da entrega, os alunos que se sentirem à vontade 

podem apresentar seu portfólio para a turma e fazer uma breve explicação e 

contextualização a respeito. O resultado é surpreendente, pois além do esforço em 

construir algo material com uma forma inovadora, há também uma reflexão profunda 

sobre o primeiro semestre na Universidade e todos os sentimentos vivenciados nesse 

período. 

 

8. Avaliando o estágio 

 

Mantendo o seu caráter diferenciado, a proposta para a avaliação dos estagiários 

é que ao longo do ano estes possam refletir sobre a prática desenvolvida e divulgá-la por 

meio da apresentação de trabalhos em congressos ou por meio da escrita coletiva de 

artigos científicos. 
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 O objetivo deste modo de avaliação do estágio é que os estagiários possam ter 

experiências que possibilitem uma formação o mais completa possível; assim, ao longo 

do referido estágio atuam como psicólogos escolares vivenciando as dificuldades e 

questões relativas aos processos de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento; 

exercitam o papel de mediadores em relação aos conhecimentos da Psicologia e da Arte; 

têm nas supervisões a oportunidade de conhecer a forma como se organiza uma 

disciplina na Universidade, acompanhando tudo que a envolve; também exercitam a 

escrita de trabalhos científicos. Além disso, por meio desta modalidade de avaliação, 

este trabalho voltado para a formação do psicólogo é divulgado e compartilhado com o 

público leigo e acadêmico, enriquecendo as possibilidades de atuação deste profissional. 

 

9. Considerações finais 

 

É fundamental ressaltar o fato de que este estágio e a disciplina a ele atrelada só 

podem acontecer da forma como tem ocorrido devido ao grande entusiasmo e empenho 

com que os estagiários se dedicam ao projeto. Vigotski (1999) afirma que “a verdadeira 

natureza da arte sempre implica algo que transforma” (p. 307). A partir das mudanças 

provocadas no encontro com o sujeito, a Arte traz a possibilidade de gerar 

modificações, sendo elemento mediador de aprendizagem e desenvolvimento. 

Pensando-se na formação do psicólogo, Silva (2005) afirma 

 

considerando que o contato com diversas formas de arte traz elementos que 

podem provocar impacto nos aspectos afetivos, cognitivos, estéticos, sociais e 

culturais, fundamentais para a formação do psicólogo, os cursos de psicologia 

poderiam encontrar formas efetivas de possibilitar aos alunos esse contato. 

Entretanto, assim como a psicologia isoladamente não é apanágio para todos os 

problemas humanos, também a arte necessita de parcerias com outras áreas do 

conhecimento para possibilitar uma maior compreensão do sujeito. (p. 143) 
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Apontamos, em outras ocasiões, a importância do estágio supervisionado para a 

formação em Psicologia Escolar (Souza & Silva, 2009; Silva et al., 2012). 

Modestamente, acreditamos que a proposta apresentada seja uma possível contribuição 

para a formação do psicólogo, independentemente da área em que o futuro profissional 

vá atuar. Entretanto, a despeito do campo de trabalho, este estágio aposta em um 

psicólogo que, alimentado pela Arte, possa engajar-se em uma atuação ética, criativa, 

socialmente comprometida e voltada para as demandas da sociedade brasileira. 
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1. Introdução 

 

A evolução da sociedade em decorrência do avassalador avanço tecnológica vem 

gerando mudanças nas relações entre indivíduo e as diferentes organizações. Os 

comprometimentos políticos e sociais representam vias importantes para que esse 

desenvolvimento tecnológico aconteça em diferentes esferas, na medida em que existe 

um esforço deliberado para melhorar o desempenho dos indivíduos que a utiliza, no que 

concerne a aquisição de novos conhecimentos, na busca de melhoria no seu projeto de 

vida pessoal e no crescimento profissional. 

A ampliação dos sistemas de telecomunicação em decorrência desse estupendo 

avanço tecnológico vem permitindo que um número cada vez maior de pessoas possam 

se conectar e comunicar-se entre si. Em termos educacionais, na sociedade 

contemporânea, no qual a informação é figura central, a aquisição de conhecimento e a 

possibilidade de manter-se informado constitui um principio diferencial e de grande 

importância (Marteleto, 2001). 

Ao mesmo tempo, ao vivemos em um mundo das máquinas, que nos fornecem 

inúmeras informações, úteis ou não, podem ocorrer algumas dificuldades que nos 

afastam da capacidade de pensar sobre nossas ações e também das pessoas, interferindo 

no processo de aprendizagem, na aquisição do conhecimento e na relação com o outro.  

Com base nesses aspectos a rede é atualmente caracterizada também como um 

mailto:silviasimoes33@hotmail.com
mailto:martinsmilene@ig.com.br
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sistema de nodos e elos. Vista como uma estrutura sem fronteiras, constituído de uma 

comunicação não geográfica. Partindo desse principio, as redes sociais passam a 

representar um conjunto de participantes autônomos, unindo idéias e recursos em torno 

de valores e interesses compartilhados. Esses espaços tecnologizados permitem que as 

pessoas se comuniquem no plano educacional, cultural ou profissional de forma 

assincrônica, sem estar de modo simultâneo no mesmo tempo e espaço (Marteleto, 

2001). 

Nesta perspectiva globalizante da sociedade, o acesso a informação de forma 

imediata, possibilitando que o homem saiba em tempo real o que está acontecendo no 

outro lado do mundo, podendo intervir na relação entre informação, conhecimento e 

educação. Por muito tempo, esse poder do conhecimento estava restrito a poucos, como 

os religiosos e os professores, que transmitiam o que sabiam aos seus discípulos ou 

alunos. Hoje com o acesso a informação e as tecnologias o professor não é mais o 

detentor do conhecimento, a razão cientifica não é necessariamente o pressuposto 

primordial da ciência.  

Ao mesmo tempo, o professor precisa ter um repertório de conhecimentos e de 

aportes tecnológicos para procurar atender as demandas da educação contemporânea e 

muitas vezes não está preparado para tais desafios ou não recebe formação compatível 

com as exigências da realidade. 

Trazendo essa inovadora perspectiva tecnológica para o contexto educacional, é 

perceptível a relação existente entre informação e conhecimento, de modo que ambas 

estão em todas as esferas, sendo atualmente consideradas essenciais quando 

transformadas pela ação do indivíduo tornam-se competências valorizadas, por gerar 

benefícios aos diversos segmentos da sociedade, setor econômico, social, cultural, e 

privilegiadamente na aquisição de conhecimentos a nível individual. Tudo 

fundamentado na perspectiva de que a informação e o conhecimento são considerados 

passaportes essenciais de conhecimento para a inovação; assim a utilização das redes 

sociais irá possibilitar ao individuo o estabelecimento de relações de amizade, trabalho, 

e conhecimento (Altoé & Silva, 2005).  

Em suma, este trabalha torna-se relevante para a formação em Psicologia, em 
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especial, na área de Psicologia Educacional Escolar, visto que nos possibilitará 

aprofundar o conhecimento acerca desse atual meio de comunicação. Nesta perspectiva 

de aprendizagem, irá nos possibilitar discutir sobre as formas como a escola vem 

utilizado esse novo instrumento e quais transformações sociais decorrem dessa  

mudança.   

2. Materiais e métodos 

 

            Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que de acordo com Oliveira 

(2002) possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de um determinado 

problema, compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 

sociais, contribuindo no processo de mudança, criação ou formulação de opiniões de 

determinado grupo, e permitir em maior grau de profundidade, a interpretação das 

particularidades dos comportamentos ou atitudes do individuo. 

A pesquisa foi realizada por meio de banco de dados eletrônicos, tais como: 

artigos, revistas, livros, dentre outros, seguindo os descritores: Redes sociais; Processos 

educativos; Aprendizagem. De acordo com Gil (1991), o levantamento bibliográfico é 

elaborado a partir de documento já publicado, constituído principalmente de livros, 

artigos e com material disponibilizado na internet.  

Em seguida foi realizada a análise de conteúdo, procedimento composto de um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que tem como finalidade obter 

procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo das mensagens, e 

também indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (Bardin, 1977). 

   

3. Resultados e Discussões 

  

Conceito de rede social seu uso e contribuição no contexto escolar 

   

As redes sociais na contemporaneidade se tornaram especialmente relevantes 

por ser um importante meio de compartilhar, organizar, encontrar conteúdo, contatos e 
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estabelecer interesses comuns a seus usuários, dentre os diversos meios de comunicação 

em massa. Emerge assim, a necessidade de uma compreensão maior a cerca de tal 

temática, no qual é possível verificar na literatura, evidenciado diferentes conceituações 

a cerca da mesma. 

Pineau (1994, citado por Marteleto 2010) coloca a rede social com uma dupla 

aplicação na sociedade, que seria a “utilização estatística” e a “utilização dinâmica”. 

Assim, esse autor compreende que a utilização estatística lança mão da idéia de rede 

para melhor compreender a sociedade ou grupo social por sua estrutura e suas 

ramificações. A utilização dinâmica parte do aspecto de que as redes sociais constituem 

um sistema no qual se trabalhar em nível pessoal e grupal para gerar instrumentos de 

mobilização de recursos. 

 Machado (2010) coloca a idéia de rede social como um conceito metafórico, 

que nada mais é do que uma representação dos tempos atuais, sendo assim 

compreendida como uma forma de organização que vem conquistando novos espaços e 

formas de agir baseadas na colaboração e cooperação entre os segmentos envolvidos.  

Machado (2010) caracteriza as redes sociais como algo particular ao ser 

humano, no qual ele se agrupa com seus semelhantes e vai estabelecendo relações de 

trabalho, amizade de interesses que se desenvolvem e se modificam conforme sua 

trajetória, no qual tornam-se competências valorizadas, gerando benefícios  sociais e 

econômicos a diversos segmentos da sociedade. 

Bonin (1998) comenta que todos os indivíduos quando nascem se deparam com 

um sistema social já criado por outras gerações, que passa a ser assimilado nas relações 

sociais. Portanto, o homem desde seu nascimento vive em rede. Assim, mesmo quando 

está sozinho tem hábitos de sua sociedade, isto é, se apropria do jeito de andar, hábitos 

de higiene, de expressar emoções, de usar instrumentos que adquiriu das relações que 

foram realizadas em rede.  

Deste modo é evidente que o conceito de rede é permeado de divergências entre 

diversos autores e diversas correntes nas ciências sociais, que geram partes dicotômicas 

na caracterização. Todavia, os autores entram em consenso no que diz respeito a alguns 

aspectos, como o fato das redes serem compostas de indivíduos, grupos ou 
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organizações, e que sua dinâmica está voltada para a perpetuação, a consolidação e o 

desenvolvimento das atividades de seus membros. 

No âmbito educacional, a literatura mostra que o uso da redes sociais tem 

possibilitado um novo formato educacional, por meio de um relacionamento 

diferenciado entre professor e aluno. Nessa perspectiva o uso das redes sociais como 

estratégia de ensino promove a aquisição de conhecimentos, advindos não só na escola, 

mas também fora dela de forma continuada, pois alunos e professores podem conversar 

e interagir uns com os outros sem estar em um mesmo ambiente físico.  

Pineau (1994, citado por Marteleto, 2010) coloca que “essa nova estratégia no 

processo pedagógico surge para romper com as paredes da escola”. Logo, usá-las como 

ferramenta para a educação viria como uma forma de quebrar o tradicionalismo e 

apresentar um novo cenário educacional que seja dinâmico e interessante para o aluno, 

que nessa perspectiva deixa de ser passivo, e mero receptor, para ser um agente ativo 

nesse processo. 

A literatura mostra que as redes sociais, se usadas de modo adequado, podem 

influenciar tanto na difusão de inovações quanto na propagação da informação e do 

conhecimento, que oportuniza a aquisição da aprendizagem por parte do aluno, do 

professor e de quem mais a utilizar. Com a utilização da mesma no ambiente escolar, o 

aluno tem a possibilidade de relacionar o conhecimento adquirido com os conteúdos já 

existentes.  

Para uma melhor compreensão de como esse processo ocorre, a teoria da 

aprendizagem de Ausubel (1982 citado por Moreira, 2010) propõe que os 

conhecimentos prévios do aluno sejam valorizados para que se possam construir 

estruturas mentais, que permita descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 

caracterizando assim, uma aprendizagem poderosa e significativa. 

De acordo com esse autor  a aprendizagem se torna muito mais significativa à 

medida que um novo conteúdo e novos meios são incorporados às estruturas de 

conhecimento do aluno passando a ter significado para ele. Ao contrário, se novos 

meios não forem incorporados, a aprendizagem se torna mecânica ou repetitiva, uma 

vez que se produz menos essa incorporação e atribuição de significado, e esse novo 
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conteúdo passa a ser armazenado isoladamente, sendo fácil de ser esquecido. 

  

4. Utilização das redes sociais no processo de ensino aprendizagem 

  

A educação encontra-se em constante transformação, novos métodos estão sendo 

utilizados como instrumento estratégico no processo de ensino/aprendizagem. De 

acordo com Burge (1993, citado por Jonassen, 2009), essa nova estratégia de 

complementação da educação formal deve ser preferencialmente usada para 

proporcionar aos estudantes a oportunidade de interagir e trabalhar juntos em problemas 

e projetos significativos, como juntar-se a comunidades de alunos e profissionais 

refletindo assim em melhores práticas na sala de aula.   

A cerca dessa nova estratégia utilizada no ambiente escolar foi constatado que o 

Brasil está começando a adotar as redes virtuais no ensino com pelo menos cinco anos 

de anos de atraso em relação a outros países. Segundo José Armando Valente (2009) do 

núcleo de informática aplicada à educação, é preciso integrar melhor o uso das redes ao 

currículo escolar, caso isso não aconteça os efeitos serão nulos. 

Assim compreendemos que para executar tarefa de tamanha complexidade, 

antes de tudo é necessário que as escolas dispusessem de uma equipe de professores 

bem treinados, e capacitados para o planejamento e desenvolvimento de tais atividades. 

Tendo em vista que o conhecimento em sala de aula precisa ter continuidade fora dela, e 

as redes sociais é um meio para que isso ocorra, pois alunos e professores podem 

interagir uns com os outros e trocar informações sem a necessidade de um mesmo 

espaço físico.  

A internet está cada vez mais presente no sistema educacional e nas escolas, essa 

nova inclusão vem se tornado cada vez mais uma importante ferramenta capaz apoiar 

esse processo de construção e difusão do conhecimento. Assim, educadores e 

facilitadores desse processo podem utilizar as redes sociais para propor dinamicidade às 

aulas, através de atividades educativas que proporcione conhecimento e ao mesmo 

tempo prazer ao aprendiz. 

Segundo Costa (2010) usar as redes sociais como ferramenta para a educação 
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viria como uma forma de quebrar o tradicionalismo e apresentar um novo cenário 

educacional que seja dinâmico e interessante para todos os envolvidos.  

Em confirmação ao que fora anteriormente mencionado, no estudo de campo 

realizado por Paula e Camelo (2012), foi possível constatar que essa inovação tem 

apoiado positivamente na realização de atividades em sala de aula, tais como: aula 

expositiva e dialogada, estudo de textos, lista de discussão por meios informatizados, 

seminários, estudo do meio e ensino com pesquisa. Assim, por meio das redes sociais os 

alunos se comunicam, trocam informações, interagem, informam-se e compartilham 

idéias. Esses autores apontam o uso das redes sociais como uma ferramenta de 

complemento ao ensino, que possui a capacidade de permitir que o aluno absorva os 

conteúdos das disciplinas de forma mais ampla.  

Paula e Camelo (2012) apontam cinco formas de usar as redes sociais como 

aliadas da aprendizagem. Elas são: realização de mediação de grupos de estudo, 

disponibilização de conteúdos extras para os alunos, promover discussões e 

compartilhamento de conteúdos, elaboração de calendários de eventos, organização de 

chat para possibilitar ao aluno tirar duvidas, dentre outros.  

Segundo Solé e Cool (2004), os estudos educacionais têm demonstrado 

preocupação com a escola alienada e estática, ou seja, baseada em métodos tradicionais. 

Portanto uma nova abordagem deve ser experimentada com o intuito de promover uma 

melhor dinamicidade nas salas de aula. Sendo que as redes sociais possuem recursos 

que podem favorecer e enriquecer o processo de educação, além de que a adoção desses 

recursos na aprendizagem possibilita a complementação da educação formal.  

O enfoque construtivista segundo Jonassen (1996) acredita nessa nova 

perspectiva, ao mencionar que as escolas ao adotarem esses novos instrumentos 

facilitadores como as redes sociais aliam e apóiam o pensamento reflexivo, 

convencional, contextual, complexo, interacional, colaborativo, construtivo e ativo dos 

estudantes para efetivação da aprendizagem. 

Ainda nessa perspectiva de inclusão das redes sociais no contexto escolar, 

Machado e Tijiboy (2005) propõe a utilização dos softweres sociais como mediadores 

sociais que favorecem a criação de rede de relacionamentos através de espaços onde os 
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usuários podem juntar pessoas do seu circulo de relacionamento, conhecer outras que 

compartilham dos mesmos interesses, discutir temas variados, construindo assim 

diferentes elos. Os softweres sociais mais conhecidos são: Orkut, Multiply, Wallop, 

SixDegrees, Ecademy, Zorpia, facebook, dentre outros já conhecidos que podem 

adequar-se perfeitamente ao contexto escolar. Cada software desses citados desenvolve 

recursos e serviço diferentes para formar suas redes segundo objetivos específicos. 

Contudo é necessário que se compreender que a ampla disseminação entre as 

novas gerações do uso das novas tecnologias e, mais especificamente, das redes sociais 

podem ser de grande valia para a educação. Esse trabalho em rede pressupõe 

colaboração, cooperação, valores que só enriquecem o processo de aprendizado 

contribuindo de forma positiva para aquisição de conhecimentos. Assim a educação 

passa a adquirir um caráter coletivo, relata estudioso. Todavia, é preciso reconhecer os 

desafios e quebrar as barreiras existentes, uma vez que ela pede do professor uma nova 

postura, o que implica em um novo olhar (Marteleto, 2001). 

Mas é pertinente realizarmos uma reflexão crítica da utilização destas novas 

tecnologias na educação. Quais informações e conteúdos estão sendo compartilhados 

nas redes sociais? Severino (2008), num posicionamento crítico sobre a pós-

modernidade e a globalização, expressa que na contemporaneidade estamos vivendo 

uma revolução tecnológica, capaz de lidar com a produção e transmissão de 

informações em extraordinária velocidade, num processo de planetarização não só da 

cultura, mas também da economia, da política e da educação.  

Essa realidade estaria refletindo diretamente na expressão da razão, tão 

valorizada na modernidade, gerando “a desconstrução de todos os discursos por ela 

produzidos, todos colocados sob suspeita, inclusive aqueles da própria ciência” 

(Severino, 2008).  

Esse mundo novo dispensa e educação, que foi forjada à luz das referências da 

modernidade, uma de suas expressões mais arrematadas. Todos temos condições de 

pensar, ou achamos que temos. A ciência não é absoluta. O poder do conhecimento e da 

informação não se encontra nas mãos de poucos, mas naqueles que tem acesso a 

informação. E essa informação não é necessariamente a verdade. 
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5. Conclusão 

As redes sociais influenciam tanto na difusão de inovações quanto na 

disseminação de informações do conhecimento. A literatura estudada nos permitiu 

identificar que as redes sociais são um recurso de informações, em virtude de manter 

canais de informações que se bem utilizados e articulados, podem proporcionar 

modificação, ampliação e compartilhamento de informações por parte de alunos e 

professores.  

O uso desse método diferenciado é de suma importância tendo em vista o 

avanço tecnológico e os inúmeros benefícios que essa nova estratégia pode gerar no 

ambiente escolar. Assim, as redes sociais atuariam como mecanismo que propõe 

dinamicidade as aulas através de atividades educativas propostas pelo professor, tais 

como: realização de mediação de grupos de estudo, disponibilização de conteúdos 

extras para os alunos, promover discussões e compartilhamento de conteúdos, 

elaboração de calendários de eventos, organização de chat para possibilitar ao aluno 

tirar duvidas, dentre outros. 

Todavia, não se pode deixar de ressaltar que a utilização desses recursos no 

ambiente educacional requer não só planejamento por parte do professor mais também 

capacitação e familiaridade por parte dos alunos. É necessário compreender que a 

ampla disseminação entre as novas gerações do uso das novas tecnologias e, mais 

especificamente, das redes sociais podem ser de grande valia para a educação. Esse 

trabalho em rede pressupõe colaboração, cooperação, valores que só enriquecem o 

processo de aprendizagem. 

Ao mesmo tempo, é também necessário que essa tecnologia seja vista como 

ferramenta, como foram historicamente todos os demais instrumentos técnicos. Assim, 

a educação denota compromisso especial com a preparação de cidadãos para a vida, 

função esta que decorre de sua natureza intrínseca como processo construtor do 

conhecimento, única ferramenta de que o homem dispõe para a realização de sua 

existência histórica.  Portanto, as ferramentas de ensino mais tradicionais, como o 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

10 

 

 

contato professor e aluno, ainda é a essência da mediação da aprendizagem.  
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1. Introdução 

 

 Intervenções feitas com crianças e adolescentes chamam atenção da psicologia 

principalmente da psicologia escolar e educacional. Contudo, as que propomos no 

âmbito deste trabalho são tentativas de buscar novos diálogos entre os atores presentes 

em contextos educacionais para se pensar outras formas de fazer educação. Buscando 

contribuir neste sentido, apresentamos uma possibilidade de intervenção com crianças e 

adolescentes frequentadoras de escolas municipais da periferia de Uberlândia-MG, 

utilizando oficinas criativas como instrumento para construir outros olhares sobre o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Concordamos com Martínez (2010) ao compreendermos que as demandas para o 

psicólogo escolar e educacional vêm se modificando com o decorrer dos tempos e que 

devem ser suscitados diálogos entre os profissionais envolvidos para que possam ser 

pensadas melhorias nos processos educativos de forma coletiva. A atuação do psicólogo 

deve ir além do uso dos conhecimentos de sua área para adequá-los ao cenário 

educativo e deve ultrapassar práticas individualizantes pensando as questões escolares 

num contexto mais amplo.  

Outro ponto que devemos destacar é que esta atuação não se direcione apenas no 

sentido de resolução de demandas já estabelecidas, mas sim na promoção de novos 

encontros e maneiras de se pensar os fazeres escolares. Esta mesma autora propõe uma 
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compreensão das práticas desenvolvidas por psicólogos em escolas em duas grandes 

categorias: formas de atuação “tradicionais” e “emergentes” (Martínez, 2010). A 

primeira diz respeito a ações já consolidadas dentro do cenário educativo e a segunda se 

caracteriza como atuações inovadoras no âmbito escolar. Ambas estão interligadas uma 

na outra. Compreendemos que as intervenções escolares feitas hoje carregam um pouco 

de cada uma das categorias consigo e o psicólogo deve propor práticas que atendam ao 

contexto no qual se insere, como também avançar nesta área de conhecimento propondo 

outras formas de se pensar o cenário educativo.  

 Apoiamo-nos na concepção de sujeito constituído histórico-culturalmente sendo 

o outro, as relações e a cultura fatores fundamentais que interferem na aprendizagem e 

desenvolvimento de cada um. Como bem salientaram Silva, Almeida e Ferreira (2011), 

o indivíduo não está isolado dos demais e as relações que se estabelecem entre os pares 

ocorrem em processo dialético entre todas estas instâncias. Ao compreendermos estas 

dimensões na constituição do sujeito podemos pensar os contextos educativos como 

fonte de encontros que permitem a construção de novos saberes.  

 O psicólogo pode mediar intervenções interessantes nestes espaços pois, 

segundo Martínez (2010), “essa formação permite-lhe um olhar específico e 

diferenciado sobre os processos subjetivos, sociais e individuais que se expressam no 

contexto escolar e, consequentemente, capacita-o para o delineamento de formas de 

atuação diferenciadas nesse contexto” (p. 54). Estas formas diferenciadas de intervenção 

podem ser compreendidas dentro de uma perspectiva crítica de atuação que considera 

cada um em sua singularidade e entendendo que o contexto e a cultura interferem e 

delineiam a constituição do sujeito. Assim, a escola deve valorizar esta multiplicidade 

de saberes ao pensar suas ações.  

 Salientam Tanamachi e Meira (2003), apoiando-se nas ideias de Vigotski, que a 

educação tem papel diferenciado na formação do sujeito por trabalhar o que ainda não 

está formado no aluno, estando à frente de seu desenvolvimento e privilegiando 

autonomia, criatividade, automotivação e diferenciação. Pode intervir ainda em ações 
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que possibilitem o contato dos sujeitos com diferentes saberes. Bem como na 

construção coletiva de ações que incitem o contato com o diverso e, assim, amplie o 

repertório de cada um por meio de partilhas e interações.  

 Quando colocamos o psicólogo enquanto mediador destas ações entendemos que 

esta concepção pode ser ampliada para quaisquer atores dentro de espaços educativos. 

Entendemos como Silva, Almeida e Ferreira (2011) que o saber é produzido no social e 

nas interações com os pares: constrói e é construído pelos sujeitos mutuamente.  Assim, 

indo ao encontro do entendimento do psicólogo em práticas emergentes (Martínez, 

2010), compreendemos que podem ser feitas ações que valorizem e promovam a equipe 

escolar, o trabalho em grupo e ainda suscite encontros entre os envolvidos dentro das 

escolas. 

 Os processos educativos constituem-se em uma complexa teia na qual se 

entrelaçam esferas pessoais e sociais; colocamos aqui o psicólogo como importante 

peça que pode viabilizar o acontecimento de práticas que busquem dar voz aos sujeitos 

e permita diferentes encontros dentro de contextos educativos. Os caminhos construídos 

entre psicologia e educação proporcionam diversas confluências, portanto devemos 

entender a escola como espaço privilegiado onde podem ser feitas ações que fujam da 

banalização da reprodução e que valorizem a aceitação do outro e das suas 

singularidades, ampliando assim a visão de mundo de cada um (Nóvoa, 1998).  

Pensando nisto, acreditamos que propor oficinas com caráter de inscrição 

voluntária no contraturno escolar convidam a este tipo de encontro, possibilitando 

pensar outros tipos de relação entre os alunos, a escola e os saberes tanto formais como 

informal. Compreendemos que existem instrumentos que permitem estas intervenções e 

vemos nas oficinas um importante recurso para se concretizarem estes aspectos citados. 

  

2. Oficinas como recursos criativos 
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 O uso de oficinas permite trocas de visões de mundo entre os participantes, de 

suas concepções sobre a realidade e facilita o intercâmbio de saberes que são 

compartilhados socialmente. Nestes momentos são possíveis os usos de recursos 

criativos que envolvam diferentes materiais para concretização destas expressividades - 

como colagem, desenho, recortes, pintura – e permite cada um criar e se envolver com o 

próximo de modo a se comunicar com os pares por meio de outras linguagens informais 

(Gomes, 2005).  

 Entendemos por oficina um “trabalho estruturado com grupos, 

independentemente do número de encontros, sendo focalizado em torno de uma questão 

central que o grupo se propõe a elaborar, em um contexto social” (Afonso, 2010, p. 9). 

Apoiando-nos nesta autora, pensamos oficina como intervenção e espaço no qual é 

possível trabalhar uma infinidade de temas nos quais todos os participantes se 

envolvem, resultando em um trabalho coletivo. 

 Estas intervenções envolvem comunicação e expressividade, as quais são 

instâncias presentes durante todo o desenvolvimento do sujeito e assumem grande 

importância na infância e adolescência. Pensando a constituição histórico-cultural do 

sujeito neste momento da vida, ocorrem intercâmbios culturais e relacionamentos entre 

pares de modo a constituir-se com o contexto no qual se insere. A escola entra, deste 

modo, como possibilidade do contato com o conhecimento historicamente acumulado 

(Tanamachi & Meira, 2003) e pode ser o local de viabilizar a valorização dos saberes 

que os alunos já trazem consigo. Concepções e opiniões sobre a realidade que os cercam 

fazem parte de seus repertórios e podem ser valorizados dentro de espaços escolares 

como conhecimento a ser compartilhado. 

 Sabemos que em contextos escolares emergem diversas práticas dentro do 

ensino formal que podem – por vezes - não viabilizar a expressividade de seus alunos e 

pensamos que estes devem ser ouvidos e valorizados. Pensamos que as instituições 

escolares podem e devem oferecer outros espaços do encontro entre alunos e saberes, 
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como por exemplo, atividades em contraturno escolar na qual cada um pode escolher 

participar segundo seu interesse.  

 Oficinas são recursos interessantes para agregar estes alunos em período no qual 

poderiam estar em outros contextos por diversos motivos – falta de investimento no 

bairro, inserção precoce no mundo do trabalho, tempo ocioso - o que muitas vezes pode 

afastar o aluno de suas atividades escolares. A escola pode oferecer estas oficinas por 

meio de parcerias, configurando-se como locais de produção de conhecimentos para 

além daqueles aprendidos no cotidiano (Oliveira, 1992). Pela interação com variados 

alunos e profissionais que oferecem estes encontros é possível conceber outras formas 

do ensinar e aprender. Neste formato, almejando ir além do conhecimento formal 

adquirido em sala de aula, as oficinas relatadas neste trabalho buscaram promover 

encontros entre crianças e adolescentes de diferentes anos escolares com o intuito de se 

expressarem e se comunicarem por meio de recursos criativos. 

 O psicólogo pode assumir papel de mediador destes grupos propondo temáticas 

que possam ser discutidas e ampliadas a partir de suas singularidades. Pensamos a 

palavra “mediador” com o sentido de coordenar atividades que promovam práticas 

sociais em uma atuação emergente, como propõe Mártínez (2010), bem como no 

sentido de fomentar o contato dos participantes com o conteúdo a trabalhado. Nas 

oficinas também podem ser levantadas temáticas de interesse para que sejam discutidas 

e pensadas de modo coletivo. 

 Estas atividades permitem que os sujeitos criem e recriem histórias e as 

expressem de modo autoral. Machado (2004) em seu livro defende que “somos nós os 

protagonistas, é a nossa própria história que nos contamos enquanto vivemos o relato 

exemplar” (p. 15). Ela ainda destaca a importância de dar voz aos sujeitos. Entendemos 

que as atividades em grupo, por meio de oficinas, convidam tanto crianças como 

adolescentes a conhecerem mais sobre si e sobre o outro e ainda debaterem temas que 

são de seu interesse produzindo materiais que os representem.  
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 Também frisamos o papel das oficinas como espaços nos quais podem ser 

apresentados novos recursos e materiais para os participantes, buscando oferecer outros 

elementos às discussões e às criações coletivas. A produção destes elementos no 

cotidiano destes alunos complementa a educação formal oferecida pela escola e ilustra 

outros espaços que podem ser fomentados promovendo a partilha de conhecimento.  

 A expressividade e a criação fazem parte da constituição humana e são 

viabilizadas também nestes espaços. Vigotski (2009) destaca a imaginação como 

atividade da vida humana, fazendo parte da sobrevivência dos sujeitos em todos seus 

aspectos. O homem cria para superar suas necessidades, exigindo maior ou menor grau 

de criação. Oferecer então mais elementos para que cada um possua maior repertório 

para criar, imaginar e se expressar valoriza esta importância.  

 Além de convidar à partilha de saberes que valorizam a expressividade, estas 

atividades valorizam a criação de cada um e Machado (2004) traz que o conhecimento 

pode ser produzido de acordo com a visão de mundo que cada participante possui, 

congregando saberes. Assim, além de fornecer subsídios para refletir a constituição 

humana, os saberes da psicologia também colaboram ao pensar conjuntamente a questão 

da formação do aluno e a produção de saberes. Desta maneira, contribui para o processo 

de ensino-aprendizagem e as relações interpessoais no ambiente escolar de modo 

diferenciado (Vicentini, 2006). 

 Nas trocas dentro das atividades desenvolvidas em grupo “é possível exercer o 

espírito crítico para olhar com outros olhos para nosso mundo de hoje, a nossa 

sociedade, a nossa cultura, e as nossas funções como cidadãos” (Machado, 2004, p. 32). 

Ao estarmos discutindo temáticas de interesse dos participantes dentro das oficinas 

estamos oferecendo vias de expressão ao que cada um pensa e sente sobre a realidade 

que o cerca. Assim, além de trocar com os pares também é possível proporcionar aos 

alunos um recurso de comunicação que alcance sua comunidade, por meio de materiais 

diversos. 
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 Nestas atividades os participantes criam e comunicam conteúdos de seus 

interesses valorizando o que sabem de melhor, seja pintar, desenhar, recortar e até 

mesmo compor. É possível congregar estes saberes de modo a construir um produto 

coletivo que reflita a expressividade destes alunos inseridos em determinado contexto e 

alcance diferentes públicos movimentando conteúdos que são próprios de suas 

realidades. 

 Se, como já inferiu Pino (2005), o homem é criador de seu mundo e transformar 

a realidade é o que define seu lado humano, criar e elaborar conteúdos que fazem parte 

da realidade de cada um é exercer esta humanidade e produzir cultura, interagindo com 

ela dialeticamente. Esta criação que envolve imaginação, criatividade e comunicação é 

de suma importância para a vida humana, pois como defende Vigotski (2009), “A 

imaginação não é um divertimento ocioso da mente, uma atividade suspensa no ar, mas 

uma função vital necessária” (p. 20). 

 Entendemos que, quanto mais elementos forem oferecidos aos alunos, mais 

criações serão possíveis, pois será mais variado o repertório cultural de cada um (Silva, 

Castro & Ferreira, 2011). Estas experiências vivenciadas nas oficinas podem abranger 

o entendimento de mundo destes sujeitos e constituir outras maneiras de estar e agir em 

seus contextos, potencializando os saberes. 

 Expressividade, comunicação e criatividade estão presentes em todos estes 

momentos e o intuito principal desta proposta é oferecer a crianças e adolescentes 

oportunidade para se colocarem diante de seus contextos, exercitando a criação, a 

comunicação e a autoralidade por meio de um recurso no qual a divulgação de suas 

produções seja possível. O psicólogo é figura importante para catalizar estes encontros e 

produções, sendo a construção coletiva o principal ator neste processo. 

 

3. O percurso das oficinas 
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 Este trabalho tem origem no “Projeto Desdobrável” financiado pela Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura por meio do Fundo Municipal de Cultura no edital 

Miguilim de 2009. Este projeto surgiu do nosso contato com um veículo de 

comunicação chamado de fanzine. O nome tem origem na contração de duas palavras de 

origem inglesa fanatic e magazine e foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos 

por Russ Chauvenet em 1941 (Magalhães, 2003). 

 Como citam Lourenço (2006) e Magalhães (1993), não há consenso na literatura 

especializada sobre o conceito de fanzine. Muitas vezes aparece misturado ao conceito 

de revista alternativa, em especial por partilharem alguns aspectos semelhantes como 

sua produção, veiculação e apresentação. Magalhães (1993), no entanto, propõe uma 

distinção: 

     

O fanzine apresenta-se como um boletim, veículo essencialmente informativo, 

órgão de fãs-clubes ou de aficionados. Ou seja, a matéria-prima do fanzine é a 

informação, como artigo, entrevista, matéria jornalística. Na revista alternativa, 

encontra-se a produção artística propriamente dita: contos, poesias, ilustrações, 

quadrinhos, etc. A partir dessa concepção a revista alternativa é o veículo/porta-

fólio que abre espaço para novos artistas e novas propostas de linguagem que 

não encontram guarida nos veículos comerciais. (p. 15) 

 

 Contudo, o mesmo autor enfatiza que ambos compartilham elementos comuns: 

“A discussão se resume na constatação dialética de que tanto os fanzines apresentam 

elementos das revistas (produção artística) como as revistas trazem elementos dos 

fanzines (matérias jornalísticas)” (Magalhães, 1993, p. 16). Por isso, no âmbito deste 

trabalho não enfocaremos numa distinção entre revista alternativa e fanzine. 

Primeiramente, porque aqui o fanzine é um meio e não a finalidade da intervenção. Em 

segundo lugar, para o uso em contexto educacional o termo revista alternativa auxilia na 

compreensão do que é um fanzine. Por fim, entre os autores pesquisados apenas 
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Magalhães (1993) faz uma distinção tão acirrada entre os dois conceitos. Lourenço 

(2006) e Defavari (2008) entendem o fanzine como um veículo de comunicação não 

padronizável que são identificados por compartilharem algumas características comuns. 

 Destacamos, portanto, como primeira característica dos fanzines a sua 

heterogeneidade e pluralidade de formatos e conteúdos, que se refletem na impressão e 

distribuição. Lourenço (2006) esclarece que é difícil mapear sua totalidade, uma vez que 

é uma publicação inconstante e mutante, que não tem um padrão: “Estamos afirmando 

(...) que a linguagem zinesca não possui um manual gráfico, de criação, impressão ou 

distribuição e que a experimentação do fanzine se dá na relação entre infinitas 

possibilidades e restrições combinadas nas etapas do seu processo de criação” (p. 136).  

Mesmo assim há uma tendência do uso do papel A4 ou ofício com dobras que 

definem seu formato, privilegiando o recorte e a colagem como estratégia para fugir da 

diagramação padrão
1
, enquanto ao formato. Quanto ao conteúdo, ao longo da história do 

fanzine podemos identificar inúmeros temas abordados, como ressaltam Lourenço 

(2006) e Magalhães (2003). Desde ficção científica, passando pela música, 

contracultura, movimento punk, histórias em quadrinhos, poesias, direitos humanos, 

experimentações visuais, grafite, dentre outros. São ilimitadas as possibilidades de 

conteúdos que um fanzine pode abordar. Sua impressão pode ser feita por meio de 

mimeógrafo, fotocopiadoras ou impressoras caseiras. A distribuição geralmente é feita 

de mão em mão ou por correio, quando impresso, ou virtualmente graças à internet e as 

redes sociais. 

Lourenço (2006) e Magalhães (2003) destacam como outro aspecto fundamental 

de identificação do fanzine o fato de ser uma publicação artesanal, informal e não 

comercial, por isso se aproxima de mídia alternativa. Quando é vendido, seu valor é 

cobrado exclusivamente para cobrir os custos da próxima edição. Ele não se encontra 

disponível numa revistaria, banca de jornal, ou mesmo, circulando pela grande mídia. 

                                                             
1 Lourenço (2006) ressalta que o padrão da grande mídia é o uso de duas colunas fixas, tipografia 

constante e delimitação do espaço em branco para criar campos de respiro durante leitura. Para maiores 

informações ver: Ribeiro, M. (2003). Planejamento visual gráfico. Brasília: LGE Editora. 
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Pode até se aproximar de outras publicações impressas como jornais ou revistas por 

exigir técnicas de edição, editoração, diagramação, impressão, distribuição e 

publicidade, mas a distinção dar-se-á exatamente pela negação destas técnicas 

padronizadas e compartilhadas pelos principais veículos de comunicação em ampla 

circulação.  

 

As páginas dos fanzines oferecem registros do cotidiano de pessoas que criam 

sua própria mídia (...) e desenvolvem um sistema gráfico simples onde tudo 

parece funcionar em (des) harmonia com o erro, o acaso, o irreverente, o vulgar, 

o residual, o risível, o brega, o banal, o proibido, o grotesco e o escandaloso. 

(Lourenço, 2006, p. 15) 

 

Como próprio nome sugere o fanzine é a revista do aficionado, isto é, do fã. 

Portanto, a figura do editor é outra característica primordial para sua construção, uma 

vez que a publicação reproduz os seus temas de interesse visando alcançar um público 

não contemplado pela grande mídia. O editor concentra quase todas as tarefas, desde a 

produção até a distribuição. Isso não quer dizer que se trata de uma atividade individual: 

pode ser realizada coletivamente por meio de oficinas. 

 

Um laboratório de fanzine é um espaço em que todos são artesãos. As 

informações técnicas como o que é figura, o que é texto, o que é tipografia e 

quais são as formas mais comuns de montar estes elementos, são fornecidas pelo 

facilitador que deve incentivar a observação do trabalho de outras pessoas e a 

experimentação de acordo com as buscas pessoais de cada participante. 

(Lourenço, 2006, p. 149) 

 

Pela informalidade de sua produção, o custo ou será rateado entre os 

participantes da produção do fanzine ou assumido pelo editor. No caso das grandes 

publicações impressas de circulação nacional, as propagandas e publicidades custeiam 
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sua publicação. Assim o formato, o número de páginas, a periodicidade de publicação, a 

tiragem, a impressão e a divulgação estarão intimamente relacionadas com o recurso 

disponível para sua publicação (Magalhães, 1993). Deste modo, o baixo custo é outro 

aspecto imprescindível para a caracterização do fanzine. 

Foi pensando neste conjunto de características e especificidades técnicas que 

percebemos a aplicabilidade dos fanzines nas oficinas, ou laboratórios como Lourenço 

(2006) denomina, em contextos educacionais. Uma vez que se mostrava como 

instrumento libertário que proporcionava o protagonismo de seus editores enquanto 

autores de uma publicação. “Os fanzines são veículos amplamente livres de censura. 

Neles seus autores divulgam o que querem, pois não estão preocupados com grandes 

tiragens do editorial e de vendagens crescentes” (Magalhães, 1993, p. 10). Lourenço 

(2006) complementa ao situar o fanzine enquanto veículo de comunicação que cria um 

posicionamento instantâneo no ambiente social. Em especial com o público infanto-

juvenil, uma vez que poderia instrumentalizá-los com uma técnica, em última instância, 

de comunicação própria e autoral. 

 O “Projeto Desdobrável” surgiu de três objetivos: a) utilizar as oficinas de 

fanzine como instrumento de intervenção com crianças e adolescentes; b) realizar a 

intervenção em escolas da periferia de Uberlândia; e c) ampliar o repertório dos 

participantes semeando o fanzine enquanto mídia alternativa. Eles enquadravam-se nos 

critérios estabelecidos no edital Miguilim, do Fundo Municipal de Cultura de 

Uberlândia. Este edital tem como princípio contemplar ações pontuais com crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando à disseminação e ao acesso 

a bens culturais e sociais, explorando seu potencial criativo. Defavari (2008) reforça o 

papel do fanzine no universo das crianças e adolescentes como espaço de brincadeira e 

experimentação. 

 

Eu acho que fazer fanzines é uma coisa tão natural para um adolescente quanto 

montar uma banda de rock, um grupo de teatro, ou fazer grafite. O fanzine é um 

dos caminhos que o adolescente tem para começar a se expressar no mundo, 
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começar a conquistar seu espaço no mundo, dizer pro mundo quem ele é, até 

construir a personalidade dele. O fanzine é uma mini imprensa, uma imprensa 

particular, onde você vai, funda seu jornalzinho, fala o que você quer e bem 

entende. Pro sujeito que tem uma vocação para comunicação, o fanzine acaba 

sendo uma escola para depois ele fazer jornalismo de verdade (Baraldi, 2008, 

como citado em Defavari, 2008, p.118) 

 

De modo geral, o público beneficiário do projeto foi oriundo de áreas de risco e 

vulnerabilidade social que, para Traverso-Yépez e Pinheiro (2002), se caracterizam 

pela: “falta de oportunidades de educação, trabalho, lazer e cultura, decorrente das 

grandes desigualdades estruturais vigentes” (p. 139). Diante destas condições sócio-

econômicas-culturais, os jovens abreviam a permanência na adolescência ao serem 

empurrados direta ou indiretamente para o mundo do trabalho e/ou da criminalidade. 

 Para Guareschi et al. (2002), este dado pode ser comprovado quando é feito 

um levantamento longitudinal da frequência escolar de adolescentes moradores em 

regiões periféricas: “se acompanharmos o processo de nove turmas do início da primeira 

série até o final do Ensino Fundamental, perceberemos que, na oitava série, restou 

somente uma turma” (p. 96). Este público vivencia situações que exigem uma entrada 

no mercado de trabalho, principalmente informal, cada vez mais cedo.  

Deste modo, o presente projeto ofereceu um espaço de formação em vários 

âmbitos: pessoal, social, emocional e profissional. Traverso-Yépez e Pinheiro (2002) 

enfatizam a importância de locais que despertem o fazer artístico, o lazer, o encontro e a 

troca entre os mais variados grupos. Estes espaços criam condições para se discutir 

autonomia, responsabilidade, cuidado de si e o respeito ao outro, além de produzir 

conteúdos coletivamente, aprendendo a lidar com a diversidade de pensamento e 

opinião.   

Além disso, as oficinas de fanzine buscaram o desenvolvimento da autonomia 

dos jovens por meio de práticas empreendedoras e autossustentáveis, uma vez que a 

elaboração e produção de do fanzine ficou a cargo dos participantes. Dolabela (2008) 
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define o emprendedor como: “protagonista e autor de si mesmo e, principalmnete, da 

comunidade em que vive. Abrir empresas, ou empreendedorismo empresarial, é uma 

das infindáveis formas de empreender” (p. 26). A priorização de técnicas simples e 

baratas de produção de conteúdo, isto é, o uso do recorte, da colagem, do desenho e da 

escrita foram a alternativas encontradas para democratizar o acesso ao conhecimento e à 

produção artística. Estes meios possibilitam a qualquer um que queria se expressar e 

comunicar obter os recursos instrumentais básicos para assim proceder sem grandes 

despesas, de forma autossustentáveis. 

O “Projeto Desdobrável” foi pensando em quatro etapas: a) preparação; b) 

produção/execução; c) divulgação; e d) finalização/administração. A primeira etapa 

consistiu na preparação das oficinas, desenvolvimento da identidade visual do projeto, 

contato com as escolas e confecção do fanzine de divulgação. Foi neste contexto que 

surgiu o nome do fanzine que seria desenvolvido ao longo das oficinas, “Solta o 

Verbo”. O título foi pensado como estratégia para atiçar a curiosidade do público alvo e 

estimulá-los a quererem participar das oficinas. 
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Contracapa e Capa do Fanzine de divulgação “Solta o Verbo”. Uberlândia - MG, 2009. 

 

Na segunda etapa foram feitas as inscrições, as seleções dos participantes, a 

realização das oficinas, impressão e distribuição dos fanzines nas quatro escolas 

municipais localizadas em bairros periféricos de Uberlândia - MG. Esta etapa será 

detalhada a seguir apresentando a estrutura de cada encontro da oficina de fanzine. A 

terceira etapa teve como foco a montagem de cinco exposições: uma em cada escola 

beneficiada com o projeto e a última na Prefeitura Municipal de Uberlândia, 

compilando todos os trabalhos e fanzines produzidos. A última etapa consistiu na 

elaboração da prestação de contas segundo as normas estabelecidas no edital. 

 As oficinas foram realizadas em escolas localizadas em quatro bairros 

periféricos de Uberlândia – MG, ocorrendo o trabalho cada vez em uma escola. O 

público variou durante os encontros, por ser de caráter de livre participação, e contou 

em média com a participação de cerca de 20 crianças e adolescentes em cada uma das 
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oficinas. Cada escola contou com 3 oficinas, realizadas em período do contraturno 

escolar e em espaços conhecidos pelos alunos.  

Na primeira oficina apresentávamos o que é o fanzine, seu histórico, levávamos 

alguns exemplares impressos e apresentávamos as técnicas empregadas para 

confeccioná-lo. Então fazíamos um primeiro exercício de composição de narrativa com 

a temática disparadora “cotidiano”. Os participantes realizavam uma atividade prática 

para compreensão e fixação da técnica. De posse de materiais como papel, revistas, 

colas, tesouras e canetas as crianças e os adolescentes exploravam o material e faziam 

este primeiro exercício de composição. No decorrer da oficina íamos conversando sobre 

o que estavam compondo, como estavam pensando acerca da temática e de que modo 

poderiam expressar por meio do material disponível. Ao final da oficina cada um ia 

apresentando sua produção e íamos trazendo elementos do fanzine dialogando com a 

composição autoral dos participantes. 

No segundo dia de oficina foi proposto que fizessem coletivamente um fanzine, 

compilando ideias, com o título sendo “Solta o Verbo”. Neste dia conversávamos sobre 

qual seria o público receptor, qual o material que gostariam de produzir e discutíamos o 

conteúdo da produção. Já iniciados pela oficina anterior nas técnicas iniciais do fanzine, 

os alunos eram divididos em pequenos grupos e cada um destes ficava responsável por 

uma parte do fanzine. Mesmo com esta divisão didática de produção, os participantes 

foram convidados a transitarem entre os grupos para conhecer o que o outro estava 

fazendo, discutir temas e para que a composição ficasse única e plural. Depois que cada 

grupo confeccionava seu material discutíamos a disposição das produções no fanzine, 

pois este foi feito em papel A4 com duas dobras, oferecendo assim oito espaços de 

produção – sendo um deles a capa e outro a contracapa. Assim que discutíamos onde 

ficaria cada produção o fanzine final era apresentado a todos e logo após o término da 

oficina era levado para ser fotocopiado em papel reciclado. 

Na terceira e última oficina, com o material em mãos discutíamos o processo do 

trabalho e pensávamos nas potencialidades de distribuição do material. Conversávamos 
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sobre a intenção de cada um de disseminar o fanzine e eram distribuídos entre os 

participantes para que os mesmos pudessem entregar suas produções na comunidade em 

que se encontravam. Também neste dia finalizávamos conversando sobre a questão da 

produção autoral, da possibilidade de criarem e se expressarem por meio de um 

instrumento de baixo custo e que pudesse ser confeccionado por eles mesmos, além de 

destacarmos a valorização do pensamento de cada um. 

 

 

Trechos dos Fanzines “Solta o Verbo” produzidos nas escolas. Uberlândia - MG, 2009. 

 

Ao total foram produzidos quatro fanzines, sendo um a cada escola, porém em 

uma das escolas os alunos decidiram não distribuir o material devido ao conteúdo 

produzido ter ficado muito ‘pesado’, pois continha citações e ilustrações que, depois de 
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confeccionadas, eles mesmos julgaram que não queriam passar esta imagem à 

comunidade na qual pertenciam. 

 

4. Considerações 

 

 Por meio das oficinas reiteramos o fanzine como instrumento de criação e 

comunicação e que possibilitou tanto a partilha de experiência entre crianças e 

adolescentes como os colocou na posição de sujeitos ativos na realidade que fazem 

parte. Pensando o papel do psicólogo neste contexto podemos dizer, conforme Martínez 

(2010) que: 

 

contribuir no sentido de mudanças reais nas formas pelas quais os indivíduos 

pensam, sentem e atuam, são requeridas estratégias educativas sistêmicas e 

permanentes, em correspondência tanto com a complexidade da subjetividade 

humana quanto com a complexidade de seus processos de mudança. Por essas 

razões, o trabalho do psicólogo, nessa direção, tem particular relevância. (p. 46) 

 

 Vemos, pois, nas oficinas e no fanzine a possibilidade de compor estratégias 

educativas que façam sentido tanto para quem propõe como para quem participa, 

pensando o processo ensino-aprendizagem de modo coconstruído. Entendemos que as 

maneiras que a criança e o adolescente encontram para se expressar carregam consigo 

seu repertório de vivências que adquiriram em contextos sociais, familiares e escolares. 

Valorizar estes saberes e oferecer recursos para a expressão e comunicação nestes 

contextos são componentes fortes no convite à continuidade do contato com os estudos 

do público em áreas, principalmente, de vulnerabilidade social.  

 Se “a educação é o principal processo por meio do qual os indivíduos se 

objetivam como humanos, apropriando-se dos bens produzidos pelo conjunto dos 

homens” (Tanamachi & Meira, 2003, p. 27), podemos dizer que os participantes das 

oficinas se colocaram enquanto produtores de saberes ao construírem seus fanzines ao 
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mesmo tempo em que se apropriaram de novos conhecimentos no contato com o outro. 

A educação então pode ser pensada em processo dialético no qual o conhecimento é 

partilhado por todos e o papel de cada um nesta construção é de grande importância.  

 Os participantes puderam entrar em contato com outras formas de se discutir 

temáticas e de produzir conteúdos de seus interesses, utilizando seus repertórios para 

expressarem a realidade quem vivem. Ao pensarmos o papel do psicólogo na educação, 

podemos dizer que deve contribuir na construção de um processo educacional capaz de 

promover a valorização de cada um e propor meio nos quais sejam possíveis os mais 

variados encontros entre os atores educacionais. Com isso, estará contribuindo para uma 

formação ética, política e crítica dos sujeitos. Já dizia Nóvoa (1998) “Uma nova relação 

entre a escola e a sociedade tem de basear-se simultaneamente, num respeito pelo 

direito das famílias e das comunidades a participarem na ação educativa (...)” (p. 31), e 

entendemos que, quanto mais participação estas instância tiverem na construção da 

educação, mais é possível dizer sobre um conhecimento que é partilhado e representa as 

esferas da sociedade.  Destacamos por fim esta prática como possível dentro de 

contextos educativos e deixamos aqui o convite para que esta prática se desdobre, 

contribuindo para mais um dos diálogos possíveis entre psicologia e educação. 
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1. Introdução 

 

O trabalho que relataremos configurou-se como atividades acadêmicas – projeto 

de Extensão Universitária e Estágio Curricular em Psicologia Escolar. O projeto, 

intitulado “Atuação do Psicólogo em uma Escola Pública: uma nova proposta de 

intervenção psicossocial”, ocorreu em uma escola estadual da cidade de São João Del-

Rei (MG) no período de abril a dezembro de 2011, através da realização de intervenções 

grupais com crianças do Ensino Fundamental I (do primeiro ao quinto ano). 

A escola está localizada em um bairro de periferia e é composta por alunos 

provenientes de famílias de nível sócio-econômico baixo, que convivem com problemas 

de tráfico de drogas, violência, desemprego e outros problemas sociais. São muitas as 

crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, o que 

justifica a necessidade de se construir intervenções psicossociais nesta direção. Estes 

são dados importantes e que não podem ser deixados de lado quando as dificuldades 

escolares dos alunos são analisadas. Patto (1984) observa que o psicólogo escolar precisa 

considerar as demandas coletivas, suas ações necessitam estar mais integradas à 

comunidade visando desmistificar concepções preconceituosas relacionadas às camadas 

mailto:densilva@ufsj.edu.br
mailto:karitas%1F_moura@hotmail.com
mailto:nathsdutra@hotmail.com
mailto:mtantunesa@gmail.com
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populares ou visões descontextualizadas que, em geral, culpabilizam os sujeitos. Ao 

contrário, deve promover um processo de reflexão crítica sobre a realidade e o cotidiano 

escolar por meio do diálogo entre os diferentes atores favorecendo a compreensão da 

Escola e Educação como realidades historicamente construídas e frutos de 

singularidades regionais (Dayrell, 1999; Ezpeleta & Rockwell, 1989). 

 Considerando a demanda da escola que, já nos primeiros encontros, encaminhou 

os alunos com “dificuldades” escolares para atendimento clínico, nos preocupamos em 

construir junto à escola, em consonância com nossa proposta de Psicologia Escolar, um 

trabalho crítico e preventivo. Este trabalho visou, deste modo, o entendimento das 

relações interpessoais por eles vivenciadas, bem como a promoção de ações que 

buscassem contribuir para a melhoria da qualidade de vida daquelas crianças. 

 O número de alunos encaminhados para atendimento pela equipe de Psicologia 

foi de nove crianças com idades entre seis e nove anos. Eram alunos que, segundo o 

discurso inicial da escola, apresentavam dificuldade na leitura, escrita e matemática. A 

história familiar destes era complexa, muitas vezes sem regras e papeis definidos, 

ficando as crianças, por vezes, sem apoio. 

 O diferencial de nossa proposta de trabalho foi a proposição de espaços lúdicos 

como ferramenta para alcançarmos os objetivos do projeto. Schultz, Muller e Domingues 

(2006) destacam que uma proposta de utilização de aspectos lúdicos que favoreça o 

aprendizado tem como objetivos constituir estratégias diversificadas, atrativas e 

prazerosas na aprendizagem dos conteúdos escolares, estimulando o interesse, a 

criatividade e a autonomia dos alunos frente ao conhecimento. 

 Para trabalhar com estas crianças partimos do pressuposto que a aprendizagem 

está interligada às condições sociais e grupais. Em nossa abordagem, além disso, 

acreditamos que o espaço lúdico (atividades de jogo, brincadeira, imaginação etc.) 

sintetiza dialeticamente os aspectos sociais e grupais (Vygotsky, 1984). Assim, uma 

intervenção que leve em conta os aspectos lúdicos, juntamente com um adequado 

manejo da situação grupal, pode decorrer em sucesso na aprendizagem. 
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2. Detalhando a experiência – Referencial Teórico 

 

Para conhecer melhor a demanda da escola e identificar os nove alunos foi feita, 

inicialmente, entrevista com as professoras destes e observação dos mesmos em 

contexto de sala de aula. 

O impacto inicial com o discurso da escola sobre estas crianças nos levava a 

percebê-las como marcadas pela exclusão e pelo estigma do fracasso escolar. De fato, 

com o andamento do projeto e da possibilidade de se aprofundar um olhar sobre o 

contexto no qual elas viviam verificamos que muitas delas conviviam com vários 

problemas sociais que, ligados a falta de apoio e incentivo familiar, poderiam estar 

refletindo no desempenho escolar. Nosso interesse em compreender o contexto concreto 

dessas crianças se apoiava na visão de Vygotsky (2001) para quem o lugar ocupado pela 

criança nas relações sociais e as condições históricas concretas em que seu 

desenvolvimento se desenrola deve ser considerado. 

Após este primeiro momento de investigação e conhecimento da realidade das 

crianças, as mesmas foram divididas em dois grupos, sendo que um foi composto por 

cinco crianças do 1° e 2° ano do Ensino Fundamental e o outro por quatro crianças do 

3° e 4° ano.  Cada grupo foi assistido por uma bolsista de extensão e duas estagiárias de 

Psicologia. Os grupos foram constituídos por alunos com idades iguais ou próximas 

para facilitar a intervenção e pela relação de proximidade, tornando o pertencer ao 

grupo fonte de prazer. No presente relato, focaremos, de modo especial, as atividades 

realizadas com o grupo constituído por 4 alunos de 3° e 4° ano. 

 A partir dos primeiros contatos com os alunos procuramos conhecê-los, observar 

seus interesses e necessidades, identificar seus conhecimentos, habilidades, assim como 

verificar os recursos disponíveis a eles para o aprender. Já nas primeiras oficinas 

procuramos obter informações a respeito do processo de aprendizagem e das relações 

estabelecidas com a escola, família e comunidade. 
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 Assim, foram propostas atividades que nos permitiram identificar e avaliar as 

hipóteses dos alunos sobre a língua escrita e oral, também a respeito do sistema de 

notação numérica e os recursos que utilizavam para a resolução de problemas. Ao 

oferecermos jogos matemáticos  observou-se o desempenho dos alunos em situações de 

cálculo em vivências cotidianas ou no contexto escolar, atividades estas que permitiram 

compreender como os aspectos emocionais e as vivências pessoais em outros contextos 

podem repercutir no processo de escolarização. 

  Nas atividades grupais foi central nossa análise a partir dos grupos operativos 

(Rivière, 1987), partindo da hipótese de que o grupo é uma estrutura básica de 

interação. A técnica operativa se caracteriza pela construção de um clima grupal que 

favoreça estar centrado na tarefa, ou seja, privilegia a tarefa grupal, o caminho para a 

obtenção dos objetivos grupais. É no grupo que as relações cotidianas e os vínculos, que 

põem em jogo modelos internos, são reproduzidos e esses modelos internos são 

confrontados em uma nova situação de interação. 

Vygotsky (1984), por sua vez, constata que o aprendizado humano pressupõe um 

processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual dos que a cercam pela 

interação com objetos sociais e culturais historicamente construídos, sendo o principal 

deles, a linguagem. O mesmo autor, ao enfatizar a natureza prospectiva do 

desenvolvimento, nos brinda com a noção de Zona de Desenvolvimento Proximal, que é 

caracterizada pelo conjunto de conceitos e aprendizagens que ainda não estão 

totalmente realizados, necessitando do auxílio ou parceria de outros sociais (livros, 

alunos, professores etc.) que tenham realizado aquelas aprendizagens. 

Assim, em decorrência da articulação desses dois referenciais, priorizou-se a 

intervenção em grupo pois, além de ser o grupo uma realidade da qual partem também 

as crianças, a situação grupal proporciona a interação, conflitos e trocas entre os 

participantes, permitindo o desenvolvimento de suas aprendizagens. 

No grupo que iremos descrever foram realizadas atividades lúdicas contendo 

pequenos desafios que os alunos conseguiam, muitas vezes, realizar com sucesso. 
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Segundo Macedo, Petty e Passos (2007) qualquer atividade pode ser motivadora, 

depende apenas do modo como é proposta, do contexto, das pessoas e do seu sentido.  

Uma das formas interessantes de promover a aprendizagem é a situação-problema; 

contextos de jogos são cheios de situações-problema, as quais consistem em colocar ou 

enfrentar um obstáculo, cuja superação exige do sujeito alguma aprendizagem ou 

esforço (coletivo e mental). Lúdico, nesse sentido é equivalente a desafiador, a algo que 

nos pega por surpresa, pelo gosto de repetir em outro contexto.  

Apesar de ainda persistir atualmente a ideia de que as atividades lúdicas devem 

servir apenas como fonte de prazer e de distração, Vygotsky (1984) explicava que a 

brincadeira tem uma função no processo de desenvolvimento da criança.  Ela é a forma 

privilegiada de desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social da criança pois, 

através das atividades lúdicas, esta forma conceitos, relaciona ideias e estabelece 

relações lógicas, apropriando-se da cultura na qual está inserida. 

 Macedo, Petty e Passos (2007) constatam que o que vale nessas atividades é o 

prazer funcional, a alegria, mas igualmente, também, sofrimento por ter que exercitar 

certos domínios e habilidades que ainda não possuem. Quando uma criança brinca, as 

tarefas ou atividades não são meios para outros fins, são fins em si mesmos.   

Para esses autores, os indicadores para inferir a dimensão lúdica nas tarefas 

escolares, são: terem prazer funcional, serem desafiadoras, criarem possibilidades ou 

disporem delas, possuírem dimensão simbólica e, expressarem-se de modo construtivo 

ou relacional. Neste sentido, nem todas as atividades que se dizem lúdicas, podem ser 

assim consideradas. 

Para valorizar o lúdico nos processos de aprendizagem deve-se considerá-lo na 

perspectiva da criança. Foi com base nesse critério, articulando os cinco fatores acima, 

que produzimos nossas intervenções. A seguir passaremos a um breve resumo de cada 

encontro no intuito de facilitar a compreensão da dinâmica estabelecida ao longo do 

processo. 
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Atividades realizadas com o grupo 

 

As atividades relatadas abaixo foram, em grande parte, inspiradas em diversos 

autores (Iza & Mello, 2009; Maranhão, 2007; Mello, 2001; Pasqualini, 2009). Todas 

elas foram construídas e adaptadas para o contexto e o público-alvo da intervenção. 

Todos os encontros tiveram a duração de aproximadamente sessenta minutos. 

 

1º Encontro  

Objetivo: Conhecer os alunos, suas preferências, gostos e desejos. 

Atividade: Cartaz coletivo 

A atividade consistiu na confecção de um cartaz coletivo com figuras recortadas de 

revistas. Os alunos deveriam procurar na revista coisas que mais gostavam e colar no 

cartaz de forma a expressar seus gostos e desejos. 

2º Encontro   

Objetivo: Desenvolver a atenção e trabalhar as letras iniciais de algumas palavras. 

Atividade: Jogo Lince, tema Turma da Mônica. 

O jogo possui um tabuleiro com diversas figuras e fichas com as figuras 

correspondentes. As fichas foram divididas para os alunos em número igual e cada um 

deveria procurar as figuras correspondentes às fichas, no tabuleiro e colocá-las em cima. 

Nos desenhos das fichas e no tabuleiro ficavam em destaque, a primeira letra do nome 

da figura, de forma que o aluno pudesse identificar a letra inicial da palavra 

relacionando-a com sua imagem.  

3° Encontro  

Objetivo: Conhecer melhor cada um, suas percepções de si e do contexto escolar, 

perceber a capacidade de estabelecer sequencias lógicas. 

Atividades: Fantoches e história em sequência.  
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Os alunos deveriam ordenar pequenas peças de madeira que continham desenhos. Tais 

peças se colocadas em uma sequencia lógica formavam uma história e em seguida os 

alunos deveriam contar essa história. Logo após essa atividade, os alunos deveriam 

contar outras histórias utilizando os fantoches. 

4° Encontro  

Objetivo: Conhecer melhor a relação familiar dos integrantes do grupo, as preferências 

dos alunos na escola e avaliar as suas hipóteses sobre a língua escrita e oral. 

Atividades: Jogo de Tabuleiro criado pelas estagiárias 

Jogo de tabuleiro de corrida com dados em que o participante que chegasse primeiro no 

fim do percurso ganhava a partida. No caminho até a chegada havia algumas casas com 

algumas perguntas e figuras referentes à relação familiar e às preferências dos alunos na 

escola. 

5° Encontro  

Objetivo: Verificar o nível de compreensão, capacidade de releitura da história 'Fábula 

do Cavalo' e sequência lógica. 

Atividades: Filme e desenho.  

Foi apresentado um pequeno filme (Mãe e Pai - Uma Fábula De Cavalo – disponível no 

site Youtube)  para os alunos e após a exibição do mesmo foi feito um momento de 

reflexão em que eles deveriam contar o que entenderam e o que mais gostaram do filme. 

Após esse momento, foi proposto aos integrantes do grupo que recontassem a história, 

dando a ela um novo final. Em seguida, os alunos escreveram e desenharam aquilo que 

mais gostaram do filme. 

6° Encontro  

Objetivo: Identificar as hipóteses que os alunos possuem a respeito do sistema de 

notação numérica e os recursos que utilizam para a resolução de problemas matemáticos 

(1ª parte – adição e subtração. 

Atividades: Jogo de boliche 
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O jogo era composto por seis pinos numerados de 1 a 6 e cada aluno recebeu uma folha 

onde deveria anotar a quantidade de pinos que derrubava em cada jogada, bem como os 

números correspondentes a cada pino. A partir do que eles anotaram, foi pedido que 

somassem e/ou subtraíssem a quantidade de pinos derrubados e os números 

correspondentes em cada jogada. 

7° Encontro  

Objetivo: Trabalhar as hipóteses que os alunos possuem a respeito do sistema de 

notação numérica e os recursos que utilizam para a resolução de problemas 

matemáticos. (2ª parte – adição e subtração) 

Atividades: Jogo de basquete. 

Os alunos deveriam sortear, em um saquinho, dois números e a soma desses números 

seria a quantidade de jogada realizada por eles. Cada aluno recebeu uma folha onde 

deveria anotar a quantidade de jogadas efetuadas e, desse número, subtrair o número de 

jogadas que erraram.  

8° Encontro  

Objetivo: Observar quais os recursos que os alunos utilizam na resolução de problemas 

matemáticos. 

Atividades: Jogo do 1 ao 25. 

No jogo as crianças deveriam encaixar a peça que continha o número com outra peça 

que continha a quantidade de elementos correspondentes.  

 

3. Resultados 

 

 As atividades acima foram escolhidas com base nos critérios de lúdico propostos 

por proporcionarem prazer, apresentarem pequenos desafios a serem superados, 

despertar a expressão da criatividade e espontaneidade criando diferentes possibilidades 

de simbolizar as suas vivências cotidianas e dificuldades escolares (Macedo, Petty & 

Passos, 2007). 
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No 1º, 3º e 4° encontros os objetivos foram conhecer a realidade das crianças 

visando compreender melhor a singularidade de cada uma e como elas se relacionavam 

com a escola, amigos, família e consigo próprio. Hipóteses interessantes sobre o que 

poderia estar interferindo em seus processos de desenvolvimento e aprendizagem foram 

levantadas. Por exemplo, algumas crianças não gostavam da escola porque era um 

espaço onde só copiavam o que era escrito no quadro pela professora. Observou-se, 

também, realidades familiares complexas, que envolvem violência, desemprego, drogas 

e outros problemas sociais. Estas foram expressas por narrativas criadas por eles, por 

meio de fantoches, em que suas próprias histórias de vida se transferiam para os 

personagens. 

 No 2º e 5º encontros observou-se a relação dos alunos com a leitura e a escrita e 

percebeu-se que os alunos tinham dificuldade para escrever e ler aquilo que eles 

mesmos tinham escrito o que certamente devia influenciar de forma negativa em seu 

processo de aprendizagem escolar, bastante centralizado na escrita e leitura. No 6º e 7º 

encontros percebeu-se que, apesar de as crianças terem dito nos encontros anteriores 

que não gostavam e achavam difícil as operações matemáticas, realizaram as atividades 

ludico-matemáticas propostas corretamente, sem apresentar resistência em relação às 

operações quando se tratavam de uma situação legitimamente lúdica.  

Ao final destes encontros fizemos um paralelo entre a atividade realizada e o 

cotidiano da sala de aula. A atividade lúdica, portanto, foi uma maneira  para que elas 

percebessem que têm capacidade de realizar as operações matemáticas já que admitiram 

que a atividade foi prazerosa, sendo o prazer funcional um dos fatores que tornam a 

atividade lúdica.  

 Ao finalizar o percurso grupal proposto, no 8° encontro observamos que os 

alunos desenvolveram diferentes estratégias para atingir o objetivo do jogo apresentado.  

Um dos alunos observou que quando as peças eram encaixadas corretamente uma figura 

se formava na parte de trás, a partir disso ele passou a ficar atento à figura e não aos 
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números e à quantidade de elementos, o que demonstra que o aluno desenvolveu uma 

nova estratégia para solucionar a “tarefa”. 

Ao longo das intervenções grupais fizemos questão de enfatizar e reforçar, 

comportamental e verbalmente, as capacidades e potencialidades dos alunos. Dessa 

maneira, o espaço lúdico e psicopedagógico que auxiliamos a construir passou a ser 

promotor de um autoconceito positivo dos alunos. Auxiliamos as crianças a perceberem 

suas potencialidades, a valorizar e identificar suas estratégias para aprender 

estabelecendo uma ligação entre as atividades realizadas e a aprendizagem em sala de 

aula. Em cada encontro procurou-se estimular a criança a deslocar-se de sua anterior 

concepção de si, oferecendo-lhe objetos, instigando-lhe a curiosidade e o interesse em 

explorar o que propomos; ações simples que impulsionaram a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança. 

Por fim, as intervenções proporcionaram a ressignificação do olhar desses alunos 

sobre as possíveis dificuldades vivenciadas por si próprios no processo de 

escolarização. Ao final destes 6 meses de intervenção verificamos que os alunos 

tornaram-se sujeitos mais interessados por aprender, potencializando suas capacidades 

afetivo-cognitivas e sociais, promovendo uma melhor interação com seus pares e 

abertura para os conhecimentos escolares. 

  

4. Considerações finais 

 

Rockwell e Ezpeleta (1989) consideram a escola como construção social; 

mesmo que imersa num movimento histórico de amplo alcance, ela é sempre uma 

versão local e particular neste movimento. É uma trama em permanente construção que 

articula histórias locais, pessoais e coletivas, diante das quais a vontade estatal abstrata 

pode ser ignorada ou assumida, mascarada ou recriada. Através da existência desta 

dimensão histórica, uma história não-documentada, a homogeneidade decompõe-se em 

múltiplas realidades cotidianas onde os alunos, professores, pais e funcionários 
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constroem a própria escola. Neste sentido, ao observar a escola é preciso ter o cuidado 

de não se ater apenas ao que aparece como significação imediata, como demanda 

aparente da instituição. É preciso ampliar a visão e desconfiar das categorias e 

estereótipos tradicionais, perceber aquilo que está “escondido” (demanda real) amplia a 

capacidade de ver e prever o que ocorre de fato no contexto escolar. 

De acordo com Gatti (1997), a Psicologia da Educação situa-se entre as formas 

de tratar fenômenos com características mais abrangentes e só pode encontrar 

significado se construída com um “olhar complexo” cujas origens podem estar na 

psicologia e na educação como campos de conhecimento, mas que na integração 

mostra-se como uma nova síntese. Logo, o eixo principal desse campo deve ser as 

subjetividades em desenvolvimento, em e para uma dada cultura, a partir das ações 

intencionais ou ritualísticas de outras subjetividades. 

O olhar sobre a psicologia da educação tem tudo a ver com o sujeito, as pessoas, 

como consciências em ação, portanto, não se deve reduzir o sujeito quer aos aspectos da 

cognição, da consciência ou da afetividade. O que se tenta é uma proposição do sujeito 

numa perspectiva de movimento processual, colocando-o numa ótica biológica 

psicossocial. Todo sujeito, ao viver sua vida e realizar seu trabalho, empreende 

atividades variadas para reproduzir-se no modo particular do mundo em que vive 

(Gatti,1997). 

Desta maneira, o psicólogo escolar e educacional deve buscar a presença da 

história na instituição, as apropriações reais que acontecem de baixo para cima a partir 

dos sujeitos individuais que a vivenciam. O psicólogo escolar, se deseja agir como um 

facilitador dos caminhos de aprendizagem da criança é convidado a considerar a 

heterogeneidade do contexto escolar, afinal a escola é polissêmica, ou seja, tem uma 

variedade de sentidos idiossincráticos e históricos (Dayrell,1999). 

Utilizamos em nossa prática dos aspectos lúdicos como facilitadores e 

promotores da aprendizagem e integração pessoal e social. Tal como Santos, Garbin e 

Garbin (2012), que promoveram a saúde bucal usando de recursos lúdicos no contexto 
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escolar, nosso interesse foi configurar um espaço de intervenção psicopedagógico, 

dentro da escola, que promovesse a aprendizagem e mudança de conceitos em crianças 

identificadas pela instituição como apresentando 'problemas de aprendizagem'.  

Ao acolher tal demanda, sem questionamentos a priori, buscamos identificar os 

elementos necessários para uma compreensão critica da mesma, demonstrando para a 

escola que tais crianças possuíam grandes potencialidades embora se tenha percebido 

algumas dificuldades mais específicas, as quais não inviabilizavam seu processo de 

aprendizado e que podem ser superadas com um apoio pedagógico.   

Em nossa prática procuramos atuar seguindo os pressupostos e concepções da 

Psicologia Escolar e Educacional mencionados acima. Consideramos os alunos em suas 

diferenças e o lugar que ocupam nas relações sociais em que seu desenvolvimento se 

desenrola. A partir dessa compreensão tentamos traçar estratégias, junto com os alunos, 

que possam otimizar o processo de aprendizagem, levando em consideração o que está 

por trás de suas dificuldades.  Os resultados obtidos nos levam a considerar como válido 

e pertinente a estratégia e intervenção realizada. 
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1. Introdução 

 

 Se por um lado destacamos que estudiosos e educadores, dedicados à educação 

escolar das crianças com idade entre 04 e 05 anos, têm acumulado amplos 

conhecimentos a respeito de elas desenvolvem-se e aprendem, por outro, quando se trata 

de pensar esses mesmos processos refletidos à partir do que a experiência escolar lhes 

acrescentam, temos então campos disformes. No campo da Psicologia, há teorias 

divergentes quanto ao papel que a aprendizagem escolar exerce no desenvolvimento das 

funções cognitivas superiores em geral; já na Pedagogia, não há consenso entre os 

diversos estudiosos e educadores da área, quanto à função que a pré-escola deve 

desempenhar primordialmente. 

 Mesmo considerando a relevância da discussão sobre essas diferenças, é nosso 

objetivo aprofundá-la nesse trabalho embora apareça tangenciada, uma vez que 

refletimos, a partir das contribuições da teoria Histórico-Cultural, como se originam os 

conceitos não-cotidianos nas crianças e como as atividades escolares lhes favorecem a 

compreensão desses conceitos, cuja principal diferença em relação aos conceitos 

cotidianos é a exigência de operá-los conscientemente. Este objetivo visa cumprir outro 

mais amplo, que é reafirmar a pré-escola como espaço de assegurar às crianças o seu 

desenvolvimento sócio-cultural, resultante de processos educativos, mais 

especificamente àqueles que se organizam formalmente e intencionalmente nos 

contextos educativos escolares. 
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 Realizamos uma discussão teórica a respeito das contribuições de Vigotski 

(2000) aos estudos sobre o desenvolvimento dos conceitos científicos ou não-cotidianos 

considerados por este autor, pouco explorados. Demonstramos como as práticas 

pedagógicas pré-escolares podem organizar-se favorecendo o desenvolvimento desses 

conceitos nas crianças.  

 A defesa que realizamos é a de que o desenvolvimento dos conceitos não 

cotidianos dá-se pela aprendizagem escolar, viabilizada por uma proposta educativa que 

considere que a simples interação social é insuficiente para que ocorra a aprendizagem. 

 Por seu caráter proposital e formativo entendemos que é pela atividade de 

ensino que as crianças adquirem os conceitos culturais, necessários para o seu processo 

de humanização. É também com base nos princípios dessa atividade, que os professores 

identificam os conceitos a serem ensinados e as estratégias metodológicas que 

favoreçam sua apropriação por parte das crianças. 

 Identificar aqueles conceitos e a metodologia que deve ser utilizada, não nos 

parece algo que o professor faça sem considerar aspectos legais ou normativos, 

presentes tanto em diretrizes educacionais e curriculares de âmbito nacional, quanto em 

documentos de âmbito mais restrito como, por exemplo, as propostas elaboradas nos 

municípios. Entretanto, para além desses aspectos, há os que são de ordem valorativa 

que se referem ao fato de o professor responsabilizar-se em maior ou menor grau em 

assegurar que o saber humano, construído primordialmente pelas relações informais 

com outras pessoas nos primeiros anos de vida da criança, converta-se em saber do 

aluno, sendo este construído preliminarmente a partir do estabelecimento crítico e 

consciente de objetivos e fins educacionais.  

 Contribuições do campo psicológico auxiliam o professor a identificar o curso 

interno e a dinâmica dos processos de desenvolvimento e aprendizagem que, embora 

não lhe favoreçam diretamente as escolhas metodológicas, podem por outro lado, servir-

lhe como parâmetros acerca de como ocorre o aprendizado das crianças e nesse caso, 

ainda que indiretamente fornece-lhe princípios para as escolhas metodológicas e os 

modos de abordagem dos conceitos.  
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Pensemos um exemplo inicial. É uma compreensão didática e epistemológica 

legítima entre os professores, considerar as hipóteses que as crianças têm a respeito do 

que se pretende ensinar-lhes. Não raras vezes, encontramos práticas que a partir de tal 

compreensão limita-se a assegurar que as diversas hipóteses apresentadas pelas crianças 

sejam debatidas, confrontadas entre si, mas não necessariamente confrontadas com o 

conhecimento científico da qual elas são, como o próprio termo expressa, hipóteses. 

Numa discussão mais ampla afirmamos se tratar de uma compreensão epistemológica – 

no sentido de pensar a hipótese como fundamento de uma tese que será validada 

cientificamente ou não – apoiada num princípio relativista que, em oposição ao 

princípio racional, sugere-nos a construção de um terreno consensual que toma por base 

a experiência imediata (Moraes, 2003).  

Por sua vez, numa discussão restrita referente à compreensão psicológica sobre 

como a aprendizagem escolar estimula e efetiva o desenvolvimento das funções mentais 

superiores, afirmamos que se trata de uma perspectiva sobre o desenvolvimento mental 

das crianças, coincidente com diversos momentos em que na história da psicologia 

afirmou-se que o desenvolvimento é independente da aprendizagem das crianças e de 

sua educação, ocorrendo de acordo com suas próprias leis imanentes (Davidov & 

Zinchenko, 1994). As práticas educacionais adaptam-se ao desenvolvimento mental e 

seguem seu curso, princípio expresso mais modernamente pelo importante 

epistemólogo, Jean Piaget.  

A discussão acima converge para afirmarmos três pressupostos que nos 

orientará. O primeiro refere-se à relação entre o desenvolvimento mental em geral e o 

desenvolvimento dos conceitos não cotidianos. Discutimos a oposição que se estabelece 

entre a compreensão Psicogenética sobre a formação dos conceitos não espontâneos
1
 e a 

perspectiva presente na teoria Histórico-Cultural. O segundo, diz respeito às linhas de 

desenvolvimento dos conceitos cotidianos e não cotidianos e por fim, destacamos o 

                                                
1 Para ser fiel à expressão usada por Piaget, nos referimos à conceitos espontâneos e não-espontâneos 

quando fazemos referência à teoria Psicogenética e estes mesmos conceitos na teoria Histórico-Cultural 

correspondem respectivamente à conceitos cotidianos e científicos ou não-cotidianos. 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

4 

 

 

pressuposto de que as práticas educativas escolares são formas universais e necessárias 

a este desenvolvimento. 

     

2. O desenvolvimento do pensamento e dos conceitos científicos nas 

crianças: princípio psicológico para uma prática pedagógica. 

 

 Décadas de história da Psicologia demonstram que os estudos sobre o 

desenvolvimento do pensamento e das funções intelectuais na criança, podem resumir-

se em duas linhas representadas pelos estudos de abordagem funcionalista e os de 

caráter estruturalista. Os primeiros concentram sua atenção nas próprias operações do 

pensamento, nas funções, no processo que se realiza quando o homem pensa ou realiza 

alguma tarefa com a ajuda do pensamento. Segundo Vigostski (2004) esses estudos, 

embora tenham dado uma importante contribuição ao campo psicológico, na medida em 

que revelaram a originalidade do pensamento e de seu funcionamento, deixam de fora 

de suas análises a questão material do pensamento ou em outras palavras, o conteúdo 

com o qual o pensamento opera. 

 Para Vigotski (2004), determinar o que funciona, não implica em uma 

explicação sobre a maneira como funciona, é preciso considerar a estrutura do próprio 

pensamento que por sua vez, tem suas operações dependentes do tipo de material com o 

qual operam, visto que todo pensamento corresponde a uma relação entre os fenômenos 

da realidade que estão de alguma forma, representados na consciência. 

 Por outro lado, estudos baseados em análises estruturais como os do importante 

epistemológo Jean Piaget, afirmam que as funções são invariantes, não se modificam ao 

longo do desenvolvimento, sendo que as mudanças ocorrem na estrutura do pensamento 

que adquire diferentes formas, em razão exatamente dessas mudanças. Segundo Piaget 

(1990) o desenvolvimento dessas estruturas condiciona por suas necessidades 

funcionais próprias a toda organização viva. 

Os estudos de Piaget (1990; 1999) representam também uma acepção funcional 

do desenvolvimento do pensamento, demonstrando que a função ou as diferentes 
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funções do pensamento dependem de sua estrutura, sendo que as estruturas operatórias 

mais gerais não se revelam por seu estado inicial ou final, mas pelo processo de sua 

transformação. As necessidades funcionais, sejam de estruturas materiais como as de 

natureza biológica ou as imateriais ligadas ao pensamento, produzem-se em função do 

processo de adaptação vital comum aos organismos. 

 Desta acepção destacamos que as mudanças nas estruturas das quais o 

pensamento é uma função, se dão com base em um funcionamento análogo entre uma 

estrutura anterior e a outra que se forma. Porém, as formas superiores de pensamento 

encontradas no nível das operações lógicas, por exemplo, não estão no começo absoluto 

das coordenações típicas do sensório-motor (Piaget, 1990). Como é então interpretado 

por Piaget o desenvolvimento dos conceitos? 

  Piaget (apud Vigotski, 2004) não demonstra em seus estudos nenhum interesse 

pelo material do pensamento infantil, nem mesmo pelos conceitos que a criança 

assimila. Para o autor, esses conceitos são tomados de empréstimo dos adultos e, 

portanto, as particularidades do pensamento das crianças encontram-se diluídas nas 

particularidades do pensamento daqueles. Tal compreensão aplica-se também aos 

conceitos adquiridos na escola, razão pela qual Piaget separa o desenvolvimento da 

aprendizagem afirmando que eles se revelam desproporcionais. Segundo Piaget (1990), 

na escola ocorrem dois processos separados: o fato da criança estudar, não implica em 

desenvolvimento, em outras palavras, a aprendizagem escolar não é um aspecto a ser 

considerado quando se trata de pensar a formação de conceitos. 

 Vigotski (2004) considera que há na interpretação apresentada por Piaget uma 

contradição básica. Ao reconhecer que os conceitos não-espontâneos ou aprendidos 

pelas crianças não refletem a peculiaridade do pensamento infantil, Piaget afirma que 

essas peculiaridades só se encontram nos conceitos espontâneos, revelando assim um 

pressuposto de que há entre eles, uma barreira intransponível constituindo-se ambos por 

caminhos opostos e isolados. 

 Por outro lado, uma das teses básica do pensamento de Piaget é o 

reconhecimento de que a essência do desenvolvimento do pensamento está na sua 
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progressiva socialização que se realiza, segundo Vigotski (2000), pela aprendizagem 

escolar, modalidade mais básica e concentrada do processo de formação dos conceitos 

não-espontâneos e consequente socialização do pensamento. Piaget interpreta que os 

conceitos não espontâneos ocupam o lugar dos conceitos espontâneos por um processo 

de ruptura. Como afirma Vigotski (2000), para Piaget a socialização do pensamento é 

vista como uma repressão externa e mecânica das peculiaridades individuais do 

pensamento da criança. O autor complementa, referindo-se à Piaget (Vigotski, 2000): 

 

Por isso é natural que todos os conceitos não espontâneos, assimilados dos 

adultos pela criança, além de não terem nada em comum com os conceitos 

espontâneos produzidos pelo próprio desempenho do pensamento infantil, não 

deve se opor diametralmente a ele em vários sentidos. Entre eles não é possível 

nenhuma relação a não ser as relações de constante antagonismo, de conflito e 

deslocamento de uns por outros. Uns devem ir embora para que os outros 

ocupem seu lugar. Assim, ao longo do desenvolvimento das crianças devem 

coexistir dois grupos de conceitos – os espontâneos e os não espontâneos -, que 

mudam apenas em suas correlações quantitativas com a evolução da idade. (p. 

258)      

 

 Vigotski (2000) afirma sua hipótese no sentido inverso dessa explicitada em 

termos psicogenéticos. De acordo com o autor, entre os processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento na formação de conceitos, “devem coexistir não antagonismos mas 

relações de caráter infinitamente mais complexos e positivo” (Vigotski, 2000, p. 262). 

Compreendemos assim, que estudos sobre o desenvolvimento dos conceitos não 

espontâneos nas crianças devem tomar a aprendizagem como aspecto explicativo da 

própria estrutura do pensamento.  

 Os desdobramentos daquela compreensão Psicogenética nas práticas educativas 

escolares conduzem os professores a valorizar o sentido espontâneo dos conceitos 

explicitados pelas crianças. Sendo assim, as escolhas das ações e atividades 

desenvolvidas com as crianças no cotidiano das pré-escolas, apresentam uma sequência 
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que pouco ou nada, acrescenta ao desenvolvimento desses conceitos pelas crianças, 

mantendo-as isoladas e sem possibilidade de progredir. 

 Diferentemente dessa premissa psicogenética com forte expressão sobre as 

práticas educativas pré-escolares, Vigotski (2004) afirma que os conceitos não-

cotidianos possuem uma pré-história explicitada pelos conceitos cotidianos que se 

desenvolvem muito antes da entrada da criança na escola. Entretanto, esta entrada 

significa um novo caminho na construção dos conceitos e conseqüente desenvolvimento 

do pensamento. Na pré-escola, a criança terá a possibilidade de assimilar conceitos com 

os quais normalmente já opera, porém quando questionada sobre estes, ela terá 

dificuldades em explicitá-los em sua totalidade ou âmbito mais geral. Este descompasso 

é o principal aspecto que diferencia as linhas de desenvolvimento dos conceitos 

cotidianos e não-cotidianos. 

 Para Vigotski (2004)
 
os conceitos cotidianos produzem-se pelo contato imediato 

das crianças com objetos, fenômenos ou relações que, embora lhes sejam explicitados 

pelos adultos são reais e por essa razão, ao longo de seu desenvolvimento as crianças 

tornam-se capazes de dar-lhes alguma definição, de “[...] discriminar de certo modo as 

relações lógicas que se estabelecem entre eles”
2
 (p.527). A aquisição desses conceitos 

lhes assegura a comunicação com seus pares, o domínio de forma autônoma de algumas 

ações com base no sentido que está atribuído a elas pelas crianças
3
 e principalmente, 

condiciona seu processo de apropriação das relações e objetos sociais.  

Entretanto revela-se contraditoriamente a essa constatação, o fato de que o 

domínio e as relações causais que as crianças têm sobre esses conceitos são 

inconscientes, ou seja, o fato dos conceitos cotidianos originarem-se da experiência 

imediata da criança permite-lhe elaborar o esquema referente ao conceito e aplicá-lo 

sem precisar entendê-lo. Vigotski (2004) nos explica que a criança chega muito tarde à 

                                                
2 É por essa razão que as crianças deixam de acreditar em Papai Noel, Fadas do Dente, Cegonhas que 

trazem bebês ou Coelhos da Páscoa. 
3 Embora as crianças não sejam capazes ainda de explicar o significado de uma propriedade como, 

divertido para se referir aos palhaços, por exemplo, elas fazem uso dessa palavra em diversas 

circunstâncias, generalizando-a inclusive para circunstâncias análogas com base somente no sentido 

compreendido por força de sua experiência cotidiana.    
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conscientização verbal de um conceito cotidiano e por isso, embora apresente bastante 

desenvoltura para relacionar-se e operar involuntariamente com este cotidianamente, 

apresentará dificuldade em relacionar-se com seu significado puro, visto que o 

desenvolvimento deste significado tende a ser mais fraco onde por trás está a 

experiência da criança. Neste sentido, embora os conceitos não-cotidianos estejam de 

certa forma, vinculados aos cotidianos, o desenvolvimento daqueles se dá no momento 

em que a criança compreende uma definição geral do conceito que está sendo ensinado, 

permitindo-lhe estabelecer relações lógicas com um “[...] determinado círculo de 

conhecimentos, que são comparados a outro círculo já conhecido, e se fazem diferentes 

formulações desse conhecimento” (Vigotski, 2004, p. 526). 

 De todas as operações que a criança realiza mediante a aprendizagem de um 

conceito não-cotidiano a mais inconsistente é o conceito cotidiano. Em outras palavras, 

este último, é frágil naquilo que o conceito não-cotidiano é forte. No conceito cotidiano, 

a impossibilidade dar-lhe uma definição e de revelar sua relação com outros, torna-o 

frágil. Por sua vez, os conceitos não-cotidianos são fortes no sentido, pois originam-se 

de uma definição, favorecendo a compreensão pelas crianças das relações entre causa-

efeito, relações de dependência e generalizações que afinal, é o próprio conceito.  

Afirma Vigotski (2004), “todo conceito é uma generalização” (p.359). A 

generalização produz elementos de diferenciação e semelhanças que aproximam 

substancialmente as crianças dos significados dos conceitos. Por essa razão, até mesmo 

para que uma criança aprenda cada conceito em particular, os conceitos não-cotidianos 

devem ser ensinados, vinculando-os a outros conceitos cotidianos ou não-cotidianos, 

sendo esta a via de enriquecimento da realidade, em oposição à percepção sensorial e 

indireta de contemplação dessa realidade (Vigotski, 2000). 

 Parece-nos importante relembrar algo que já afirmamos. O desenvolvimento que 

permite a passagem dos conceitos cotidianos aos não-cotidianos implica em uma 

questão de ensino e aprendizagem. Toda pré-escola, orientada por um princípio ou 

outro, reproduz conceitos com as crianças por meio das atividades que propõe. É 

dispensável, portanto, uma discussão a respeito de afirmar ou negar a pré-escola como 
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espaço de produção de conhecimentos não-cotidianos afinal, mesmo em práticas 

pedagógicas orientadas pelo princípio que toma a socialização como especificidade e 

função precípua da pré-escola, há um conjunto de conceitos sendo apresentados às 

crianças, sem que se observe entretanto uma ação intencional e propositiva por parte dos 

professores. 

As aprendizagens realizadas na pré-escola devem ser vistas como o que realiza 

as potencialidades criadas pelo desenvolvimento. Reafirmamos uma vez mais que o 

fundamental na aprendizagem é justamente o fato de a criança aprender o novo, algo 

que se inicia muito embora ela ainda não tenha desenvolvido todas as funções que 

implicam nessa aprendizagem. Portanto, qualquer conceito que for ensinado à criança 

exigirá dela mais do que sabe naquele momento Segundo Vigotski (2000) “[...] na 

escola a criança desenvolve uma atividade que a obriga a colocar-se acima de si 

mesma” (p.336). Um bom exemplo é a aquisição da escrita e da leitura. A criança que 

chega à escola e realiza suas primeiras aprendizagens de conceitos não-cotidianos a 

respeito da leitura e escrita, não tem desenvolvidas todas as funções necessárias, porém 

essa divergência, que se traduz pelo que a criança realizará apoiada na experiência 

cultural de seus pares, aciona o desenvolvimento mental da criança e introduz nele 

novas possibilidades. 

 Na pré-escola a criança não aprende aquilo que sabe fazer sozinha (zona de 

desenvolvimento atual), mas aquilo que ainda não sabe e que se torna disponível em 

colaboração com o professor e sob sua orientação (zona de desenvolvimento imediato). 

Os conceitos cotidianos correspondem ao repertório encontrado na zona de 

desenvolvimento atual e os não-cotidianos fundam-se como repertório da zona de 

desenvolvimento imediato, compreendendo conceitos cujas relações de abstração e 

generalização por eles exigidas somente se realizam através da mediação de outras 

pessoas.  

 Sob a orientação desta perspectiva de desenvolvimento dos conceitos não-

cotidianos como entendida por Vigotski (2000; 2004), tomemos para análise uma 

sequência pedagógica, seguindo o princípio básico de que a pré-escola tem por função 
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precípua o ensino de conceitos que promovem o desenvolvimento das funções mentais 

mais complexas, resultantes também da passagem de atividades que a criança só realiza 

com ajuda, para as que ela fará com autonomia em idade mais tardia. 

 Seguindo o propósito de trabalhar o tema das Lagartas e seus alimentos, uma 

primeira coisa precisa ser refletida. Trata-se do estabelecimento de objetivos e 

finalidades que entre outras coisas, implica em decidir os conceitos que serão ensinados 

às crianças. Esta é uma escolha que o professor faz apoiado em sua concepção de 

aprendizagem, relacionando-a ao nível de desenvolvimento que a criança está. A 

aprendizagem de conceitos que implicam em intervenções e mediações dos professores 

são aquelas divergentes, até certo modo, das possibilidades das crianças de compreendê-

los de forma independente. Neste caso, o professor considera o caminho já percorrido 

pela criança (conceitos cotidianos e nível de desenvolvimento atual) tomando-o como 

ponto de partida para operar em uma zona de desenvolvimento imediata, onde as 

possibilidades de aprendizagem não estão completamente amadurecidas.  

Voltando à sala de aula, pensamos que levantar as hipóteses das crianças a 

respeito da lagarta e de outros conhecimentos que possuem uma relação ou integração 

com o tema, nos parece um bom caminho a ser seguido. Levantadas as hipóteses, estas 

devem ser confrontadas com as características, propriedades e relações apresentadas 

pelos professores, favorecendo às crianças a revisão de suas hipóteses e estabelecimento 

de relações ainda que elementares de diferenças e semelhanças, de classificações ou 

ordens, porém não mais com base em sua percepção empírica e imediata de 

contemplação da realidade.  

Atividades de escrita e leitura devem ser amplamente desenvolvidas com as 

crianças com o propósito intencional de favorecer sua compreensão inicial do aspecto 

funcional da escrita, ensinando-lhes a decifrar as letras, processo sem o qual a leitura 

não se completa. Colocar a criança para fazer cópias de palavras do quadro, deixando-a 

decifrar por si só, ou imaginando o que está escrito, não faz avançar a aprendizagem 

desta que é considerada por Vigostski (2004) uma aprendizagem difícil por exigir da 
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criança o emprego voluntário das mesmas funções discursivas que “antes ela já 

empregava involuntariamente” (p.532). 

Construir com as crianças uma lista de palavras: LAGARTA, LAGARTIXA, 

LAGO, LAGOSTA, LAMPIÃO dá-lhes a possibilidade de algumas aprendizagens 

como, por exemplo: perceber que não se escreve da mesma forma que se fala, que as 

letras assumem valor fonético diferente nas palavras (exemplos dados pela professora 

podem mostrar por exemplo que o A da LAGARTA assume um valor fonético diferente 

em LAMPIÃO), que determinadas palavras estão dentro da outra, (LAGO está contido 

em LAGOSTA), que o mesmo som que temos na sílaba XA na palavra LAGARTIXA, 

está também na palavra CHÁ, escrita com outras letras. Nestas atividades, o que fará 

diferença será a intencionalidade do professor no sentido de acrescentar à aprendizagem 

das crianças relações e princípios que fundam novas aprendizagens. 

A leitura e uso de um texto nos parece também adequada ao propósito que 

estamos defendendo. Ler para as crianças implica na escolha de textos com vocabulário 

acessível, uma vez que este texto dever ser em seguido “lido” pelas próprias crianças. A 

reprodução do texto lido em uma folha de atividades será inútil caso não haja nele 

algumas marcas ou dicas que sirvam de referência para as crianças. Propomos que no 

texto, a palavra LAGARTA apareça em destaque e a professora peça as crianças para 

identificarem, não a palavra LAGARTA, (elas fariam isso facilmente por um processo 

simples de reconhecimento) mas palavras que estejam antes ou depois de LAGARTA.  

Na frase, retirada do texto lido: A LAGARTA RITINHA VAI VIRAR PUPA, 

pede-se as crianças para encontrar a palavra RITINHA. Elas encontrarão a palavra por 

inferência feita à partir da “pista” dada pela professora, tornando-se capaz de reconhecer 

uma palavra antes de decifrá-la autonomamente. Nesta mesma atividade, pode-se pedir 

às crianças que escrevam ao lado as palavras encontradas. Esta não será, entretanto, uma 

cópia qualquer, mas realizada a partir da leitura por inferência das crianças. Isto é muito 

diferente de pedir-lhes que escrevam palavras que não conhecem.  

Atividades com o objetivo de desenvolver noções de ordem, sequência, valor, 

inclusão, tão necessárias à construção de números, podem materializar-se na reprodução 
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de uma cadeia alimentar simples que inclua a Lagarta, seus alimentos e predadores, 

predadores de seus predadores, etc. Esta mesma cadeia alimentar pode servir de 

referência para a brincadeira do estilo pega-pega, onde as lagartas terão que escapar de 

seus predadores. Registro do número de lagartas que foram apreendidas por cada 

predador, pode ser feito em um gráfico simples que oponha na vertical o número de 

lagartas apreendidas, pela linha horizontal que terá o nome dos predadores. 

O que estas atividades têm em comum? O que as torna exemplares de um ensino 

que leva a um desenvolvimento integral? O que as torna um instrumento eficiente para 

transformar não só a maneira como as crianças concebem a realidade, mas também a 

forma como desenvolvem sua atividade nesta realidade? Do ponto de vista do 

desenvolvimento do pensamento e dos conceitos não-cotidianos destacamos que é 

porque seus elementos sugerem novos conceitos e relações, não só do próprio objeto da 

atividade, mas também uma ligação com outros objetos (para além de esclarecer a 

respeito do que as lagartas se alimentam, a atividade de reprodução da cadeia alimentar, 

amplia o conceito e favorece novas combinações). A plenitude das generalizações que 

ocorrem como atividade interna da criança, apoiada na atividade de mediação externa 

do professor, acrescenta conceitos novos a uma rede de relações de conceitos que a 

criança já possui e por isso ela tem a possibilidade de compreender o novo. 

Por sua vez, do ponto de vista pedagógico estas atividades reafirmam a 

perspectiva defendida neste trabalho. Os conceitos cotidianos possuem uma natureza 

social, produzem-se pelas circunstâncias dos contextos onde ocorrem as experiências 

das crianças, mas precisam ser confrontados com uma dada estrutura lógica e conceitual 

que lhes permitam fazer esses conceitos avançarem para a consolidação das funções 

mentais mais complexas. Não visualizamos outra possibilidade de organização para as 

experiências educativas que se produzem nas creches e pré-escolas, a não ser por este 

princípio que coloca em xeque uma suposta possibilidade de que a criança alcance os 

conhecimentos culturalmente legitimados, pelo simples encadeamento de conteúdos 

informais originários de suas experiências cotidianas. 
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Segundo Fleer (2010), os professores que acreditam em um programa de fluxo 

livre com um mínimo de intervenção irão permitir menos oportunidades para examinar 

conceitos planejados, profundamente ou de uma forma sustentada com as crianças. 

Todavia, os professores que estruturam oportunidades conceituais tendo em mente os 

conceitos cotidianos e os conceitos científicos estarão conceitualmente ligados às 

crianças durante as atividades propostas. 

A autora ainda ressalta que é importante que o professor torne consciente para as 

crianças os conceitos científicos, enxergando-os não como conceitos 

desencaixados/retirados do mundo da criança, mas sim, como um processo que 

possibilite novos insights sobre os objetos que a criança está interagindo com, ou as 

atividades cotidianas que estão sendo desenvolvidas a partir da atividade proposta. “O 

ato de entrelaçamento da formação de conceitos cotidianos com a formação de 

conceitos científicos é possível quando o professor de primeira infância liga o conceito 

científico com a prática cotidiana vivida pela criança” (Fleer, 2010, p. 48, tradução 

nossa). 

Reafirmamos a insuficiência de práticas pedagógicas que, orientadas pelo 

princípio psicogenético de que o desenvolvimento deve atingir a maturação de 

determinadas funções antes que a escola faça a criança adquirir certos conhecimentos, 

isentam-se de realizar ações didáticas consistentes por sua natureza educativa e, 

propositiva em sua natureza social, de garantir o desenvolvimento cultural das crianças 

atendidas nas instituições de Educação Infantil (Barbosa, 2008). 

Precisamos continuar dando passos largos no percurso tão sonhado, construído 

por todos os educadores, em direção a uma educação que consolide o direito humano e 

democrático das crianças a uma pré-escola, também democrática, por seu propósito de 

dar a todos o mesmo ponto de partida.   

 

3. Referências 

 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

14 

 

 

Barbosa. E. M. (2008). Educar para o desenvolvimento: críticas a esse modelo em 

consolidação da educação infantil. Tese de Doutorado, Programa de pós-graduação 

em Educação Escolar, Universidade Estadual Paulista, Araraquara. 

 

Davidov, V. V., & Zinchenko, V. P. (1994). A contribuição de Vygotsky para o 

desenvolvimento da Psicologia. In D. Harry (Org.) Vygotsky em Foco: pressupostos 

e desdobramentos. (M. S. Martins e E. J. Cestari, Trad.) (pp.151-167). Campinas: 

Papirus.  

 

Fleer, M. (2010). Early Learning and Development- cultural historical concepts in play. 

Melbourne: Cambridge University Press.  

 

Moraes, M. C. M. de (Org). (2003). Iluminismo às avessas: produção de conhecimento 

e políticas de formação docente. Rio de janeiro: DP&A.  

 

Piaget, J. (1990). Epistemologia Genética. (A. Cabral, Trad) (1ª ed). São Paulo: Martins 

Fontes. 

 

Piaget, J. (1999). A linguagem e o pensamento da criança. São Paulo: Martins Fontes. 

 

Vigotski, L. S. (2004). Psicologia Pedagógica. (P. Bezerra, Trad) (2ª ed). São Paulo: 

Martins Fontes.  

 

Vigotski, L. S. (2000). A construção do pensamento e da linguagem. (P. Bezerra, Trad). 

São Paulo: Martins Fontes.  

 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DAS FUNÇÕES PSICOLÓGICAS 

SUPERIORES DA CRIANÇA DEFICIENTE INTELECTUAL 

 

Waléria Henrique dos Santos Leonel (UEM) 

waleriahleonel@gmail.com 

Nilza Sanches Tessaro Leonardo (UEM) 

nstessaro@uem.br 

 

1. Introdução 

 

De acordo com as legislações brasileiras, é direito de todas as crianças e dever 

do Estado, o acesso e permanência das crianças no contexto escolar. Diante disto, 

podemos afirmar que a escola é o espaço de formação do homem, de trocas de 

experiência e de promoção do aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento e 

inserção desse homem na sociedade. A educação exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento humano, a partir do conhecimento científico e do trabalho mediado, a 

criança vai desenvolver suas funções psicológicas superiores, ou seja, humanizar- se. 

No entanto, a educação não ocorre de forma estanque, esta se diferencia de acordo com 

cada período histórico, sendo influenciada pelo sistema sócio-político, e influenciando a 

construção desse sujeito humano.  

Além disso, a sociedade a qual estamos inseridos é marcada pelas desigualdades 

de classes sociais e seu desenvolvimento aponta para a manutenção da classe 

dominante. Neste movimento no qual as minorias são privilegiadas, encontramos a 

escola, com suas implicações ao desenvolvimento do aluno, marcada pelo insucesso dos 

mesmos, contribuindo para manutenção das ideologias dominantes, desconsiderando as 

condições sócio-históricas. 

Nesta perspectiva atual de educação, encontramos a educação especial, marcada 

pelas divergências sociais, sendo as dificuldades escolares apresentadas por estes 

alunos, ainda mais evidenciadas neste contexto, contribuindo para os estigmas e para a 
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manutenção das deficiências, impossibilitando que este aluno, em especial, o deficiente 

intelectual, a partir da educação, seja de fato um sujeito ativo na sociedade.   

 Assim, o nosso estudo tem como objetivo discutir a educação no contexto da 

educação especial, em particular, referindo-se ao aluno deficiente intelectual, bem 

como, analisar a importância das funções psicológicas superiores e o papel da escola em 

sua formação contribuindo na educação e humanização do Deficiente Intelectual, na 

perspectiva da Teoria Histórico Cultural. 

Portanto trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica que busca por meio de 

literaturas especializada os conhecimentos científicos que vão embasar o estudo. 

 O trabalho se justifica por entendermos que é a partir do ensino sistematizado 

que o homem se humaniza e que a escola é o ambiente que irá favorecer este processo 

de humanização, assim, faz-se necessária a compreensão do desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, e a sua representação ao processo de aprendizagem do 

aluno deficiente intelectual. 

 Iniciamos nosso estudo discutindo as funções psicológicas superiores na 

perspectiva da teoria vygotskiana e sua importância para o desenvolvimento do aluno 

deficiente intelectual. Assim, buscamos compreender o papel da escola para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e sua contribuição para o 

aprendizado do aluno. 

 

2. A Importância das FPS na Educação do Deficiente Intelectual 

 

Atualmente, amparados pelas legislações vigentes como, a Constituição Federal 

de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e por documentos como a Declaração de 

Salamanca de 1990, os discursos para a educação especial, vêm ganhando magnitude 

em relação à educação inclusiva. Diante disto, é possível afirmar que a proposta da 

educação especial e inclusiva vem como forma de atender as necessidades educacionais 
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especiais de alunos deficientes, chamando a nossa atenção para as práticas pedagógicas 

e os discursos desta proposta.  

No entanto, mesmo com as legislações, esta proposta educacional não atende a 

todos e os que são atendidos não conseguem alcançar possibilidades de inclusão social 

de fato, retratando as dificuldades que a educação especial e inclusiva enfrenta para 

exercer sua função, ou seja, a oferta e sistematização do conhecimento científico. 

Para isso, faz-se necessário repensar a educação que está sendo ofertada no 

ensino regular e nas escolas especiais para alunos com deficiência, diante de uma 

sociedade de classes a qual estamos inseridos. Assim, acreditamos que o trabalho na 

escola na perspectiva da Psicologia Histórico Cultural, contribuirá para o 

desenvolvimento dos alunos com deficiência em especial, o deficiente intelectual, a 

partir  das relações estabelecidas e dos conhecimentos produzidos historicamente. 

Para compreendermos a teoria que embasa esse estudo, trazemos o nome de Lev 

Semenovitch Vygotski (1896- 1934), precursor da Teoria Hstórico Cultural, que teve 

como seus colaboradores, Alexander Romanovich Lurya (1902-1977) e Alexei 

Nicolaievich Leontiev (1903-1979), entre outros autores contemporâneos que postulam 

a importância desta para o desenvolvimento e aprendizado do deficiente intelectual. 

Pautados em Vygotski (1983), entendemos que a escola desenvolve sua prática 

de forma a não contribuir ao avanço da criança deficiente mental, pois seu trabalho 

pedagógico fica restrito a práticas clínicas, respaldados em diagnósticos que limitam a 

potencialidade do aluno. Diante disso, o autor nos chama a atenção por afirmar que a 

escola tem feito pouco ao aluno deficiente intelectual. “Não é possível apoiar-se no que 

falta a essa criança, e no que não é, sim que é preciso ter a noção do que ele pode, do 

que ele é. Neste sentido a escola burguesa tem feito muito pouco” (Vygotski, 1983, 

p.132- tradução do autor). 

 Diante da afirmação exposta, compreendemos que a escola tem um grande papel 

em relação ao aprendizado do aluno deficiente intelectual, seu trabalho deve ter foco na 
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mediação e na relação estabelecida com o aluno, auxiliando-o neste processo de 

aprendizagem e contribuindo ao avanço das funções psicológicas superiores (FPS).  

O processo mediado de forma adequada oportuniza o desenvolvimento do aluno, 

no qual, o autor chama de compensação, o processo de superação do defeito e 

desenvolvimento das FPS pelo aluno deficiente mental. A compensação se dá na vida 

social coletiva da criança, na sociabilidade de sua conduta, no qual encontra material 

para construir as funções internas que se originam no processo compensatório 

(Vygotski, 1983). 

Respaldados pela teoria, é possível afirmar que é no social as bases para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, e o trabalho da escola deve ser 

em busca de desenvolver ao máximo essas funções, pois a partir delas, o aluno terá 

condições de superar as suas dificuldades e avançar no processo educativo. 

Para Vigotsky e Luria (1996) é a partir do desenvolvimento histórico que a 

criança vai aprimorar sua consciência. Leontiev (1978), assevera que o desenvolvimento 

histórico e social, ocorre a partir do trabalho, que é a base da sociedade. Para o autor, o 

trabalho cria o homem e também sua consciência a partir da transformação do cérebro, 

dos órgãos de atividade externa e dos órgãos dos sentidos. É pelo trabalho que o homem 

age sobre a natureza, transformando- a pela sua ação, e também é modificado por ela.  

O trabalho promove as relações entre os homens e a coletividade, ocorrendo a 

partir das transformações provocadas por ele, a humanização. Portanto, é a partir do 

trabalho, que ocorre a superação do desenvolvimento biológico pelo ontogenético, 

estando a partir deste momento governado pela construção histórica e social (Leontiev, 

2004). 

Facci (2004), em consonância com o pensamento dos autores afirma que numa 

perspectiva histórica social, o desenvolvimento do homem desponta, com o 

aparecimento do trabalho, a partir dos instrumentos e das atividades coletivas 

provocando a transformação desse homem e de seu psiquismo. “As particularidades do 
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psiquismo humano são determinadas pelas particularidades das relações de produção 

entre os homens” (p. 201).  

Assim, para a autora, as particularidades psicológicas individuais só são 

possíveis a partir das relações sociais que são estabelecidas pela pessoa em seu 

contexto, permitindo o desenvolvimento psíquico do homem. 

No processo de desenvolvimento humano, Vygotski e Luria (2006), afirmam 

que é a partir da interação da criança com os adultos, que os conhecimentos acumulados 

historicamente, vão sendo incorporados a sua cultura e transmitidos, a partir da 

mediação dos adultos, diante disso, a criança vai avançando em seus processos 

elementares e desenvolvendo seus processos psicológicos complexos.  

De acordo com Manacorda (1989), pautado no pensamento de Vygotski sobre o 

desenvolvimento psicológico de cada indivíduo, afirma que este,  

 

É parte e resultado da evolução geral da humanidade: esse desenvolvimento não 

é concebível isoladamente, mas pressupõe diacronicamente todo o caminho 

precedente da história humana e, sincronicamente,a participação do indivíduo na 

vida da sociedade de seus contemporâneos. A atividade humana, de fato, se 

caracteriza para ele como atividade mediada por instrumentos que são o 

resultado da história da humanidade e do desenvolvimento do indivíduo. (pp. 

324-325) 

 

Barroco (2007) afirma que “o psiquismo não se apresenta constituído a priori, 

mas a partir daquilo que circula no contexto em que a pessoa vive e do que ela se 

apropria dele” ( p.151). 

Neste sentido, Shuare (1990) aponta que é a partir da mediação e dos 

instrumentos que o homem se apropria de sua herança cultural transmitida de geração 

em geração. Logo, seu desenvolvimento é provocado pela qualidade das mediações 
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entre a criança e o adulto, transformando suas estruturas primárias em funções 

superiores que ocorrem a partir dos signos.   

Diante disso, a partir da cultura o homem desenvolve suas FPS, sua consciência 

e se humaniza. A escola é o ambiente que contribui ao desenvolvimento psíquico do 

homem, a partir do ensino ofertado e das relações estabelecidas entre os homens, 

intervindo na natureza, e proporcionando uma prática sócio-histórica rica, favorecendo 

ao desenvolvimento dos processos intelectuais, sendo a educação o meio para alcançar 

esse desenvolvimento (Facci, 2004). 

Assim, tal afirmação mostra o quanto se faz importante o trabalho da escola para 

o desenvolvimento das FPS, sendo a partir das mediações realizadas pelo professor que 

irá desenvolver o psiquismo promovendo a humanização do indivíduo. Assim Facci 

(2004), contribui afirmando que as FPS modificam o funcionamento mental e a 

concepção de mundo, reforçando sobre a importância do processo de escolarização para 

o aluno, uma vez que este processo avance do conhecimento do cotidiano para o 

conhecimento científico.  

Em relação ao processo de escolarização e desenvolvimento das FPS, Tuleski 

(2011), chama- nos a atenção para a importância da linguagem oral e da linguagem 

escrita neste processo que implica na mediação do professor. Pois é a partir das relações 

e da linguagem que a criança vai organizando seu psiquismo, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo, com isso, reforça-se a importância de repensar a prática 

pedagógica para atender aos alunos com ou sem deficiências. 

De acordo com Leontiev (1978) apud Barroco (2007) “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 entre eles” (p.118). Assim, o autor 

mostra que a partir da educação o homem desenvolve suas aptidões, com início das 

interações que estabelece com os outros. 

 Em relação à afirmação, Facci (2004), contribui dizendo: 
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O professor, neste aspecto, constitui-se como mediadores entre os 

conhecimentos científicos e os alunos, fazendo movimentar as funções 

psicológicas superiores destes, levando-os a fazer correlações com os 

conhecimentos já adquiridos e também promovendo a necessidade de 

apropriação permanente de conhecimentos cada vez mais desenvolvidos e ricos.  

(p.210) 

 

Portanto, esta perspectiva teórica nos possibilita entender o ser humano como 

um indivíduo que se constrói pela realidade histórico-social que vem sendo produzida 

ao longo das gerações. Para isso, compreendemos o ensino como um sistema de 

organização dos meios pelos quais se transmite ao indivíduo a experiência elaborada 

pela humanidade (Facci, 2004). 

Meira (2000) colabora apontando que na construção da subjetividade humana a 

concepção é de que “o trabalho educativo tem como função principal produzir a 

humanidade nos indivíduos” (p.59).  Desta forma, é necessário que a escola assuma um 

papel significativo na formação do aluno, contribuindo na construção de um sujeito 

inserido na sociedade, a partir de uma formação adequada de acordo com a necessidade 

específica de cada aluno.  

Diante do exposto Barroco (2007), afirma que em relação ao ensino do aluno 

deficiente intelectual muito ainda vem sendo discutido frente às propostas de educação 

inclusiva, gerando incertezas em relação ao aprendizado do deficiente. Na teoria 

vygotskiana, a visão é que a deficiência não impossibilita o processo de humanização 

deste homem. De acordo com a Teoria Histórico-Cultural a “educação é um processo de 

humanização” (p.118).  

    Barroco (2011) aponta ainda, que nos estudos de Vygotski, este defendia a 

educação dos deficientes até o limite do aprendizado e sua compreensão do 

desenvolvimento humano partia do percurso filogenético e ontogenético necessários 

para que os indivíduos se tornem humanizados. Ainda a autora, reforça o pensamento 
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sócio-cultural da teoria de Vygotski apontando que o “desenvolvimento do deficiente e 

do não deficiente no que é central ocorre da mesma forma, pois suas mentes são 

formadas socialmente” (p.155).  

 Assim, entendemos que Vygotski defende a escolarização para os deficientes 

mentais acreditando na potencialidade da criança e no papel social que a escola 

representa ao desenvolvimento psíquico do deficiente. Portanto, a escola deve exercer 

seu papel, ou seja, proporcionar por meio do ensino o desenvolvimento das FPS e da 

consciência do aluno com ou sem deficiência. 

Reforçando a importância do trabalho da escola para o desenvolvimento das 

FPS, Meira (2000), aponta que “a educação enquanto um processo ao mesmo tempo 

social e individual, genérico e singular, é uma das condições fundamentais para que o 

homem se constitua de fato como ser humano humanizado e humanizador” (p.60). 

De acordo com Facci (2004), as FPS são originadas no social, são construídas na 

vida social e são específicas dos seres humanos, diferentemente das funções 

elementares. As FPS (atenção voluntária, memória, pensamento abstrato, planejamento) 

surgem durante o processo de desenvolvimento cultural. As mediações, as relações 

ocorridas no contexto escolar, durante o desenvolvimento da criança são responsáveis 

pelo desenvolvimento psíquico, ou seja, o desenvolvimento da consciência. Diante 

disso, Vygotski (1984), afirma que, 

 

Toda função psicológica superior, no processo de desenvolvimento, se manifesta 

primeiro como função da conduta coletiva, como organização da colaboração da 

criança com o meio, depois como função individual da conduta, como 

capacidade interior de atividade do processo psicológico no sentido exato da 

palavra (p.139 tradução do autor). 

 

Dentro da perspectiva teórica exposta, entendemos que o aluno com deficiência 

intelectual para se desenvolver necessita dos conhecimentos científicos e das mediações 
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adequadas que promovam o aprendizado. Compreendemos que é a partir das relações 

sociais e das atividades que as funções psicológicas superiores serão desenvolvidas é 

que se contribui para o avanço cognitivo do aluno, portanto, o ambiente escolar é o local 

e o conhecimento científico é a forma de alcançar a humanização e inserção social do 

deficiente. 

 

3. Considerações finais 

 

O trabalho a qual nos propomos, buscou compreender o papel da escola no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a importância destas para o 

aprendizado do aluno deficiente. 

 Entendemos que a educação especial, dentro de uma perspectiva crítica, pode 

contribuir para o desenvolvimento do aluno deficiente intelectual, pois são a partir de 

práticas de ensino sistematizadas, oferta do conhecimento científico e mediação 

adequada, que a escola, irá desenvolver as funções psicológicas superiores, tão 

essenciais para o avanço do aluno. 

 Chamamos a atenção para a compreensão sobre o aprendizado do aluno 

deficiente intelectual, sendo a prática do professor de grande relevância ao aprendizado 

do mesmo, na qual a prática não deve ser presa à deficiência do aluno, mas sim no que 

esse é capaz de aprender.  

 A educação especial e a educação inclusiva tão esperada por muitos, ainda se 

constitui num grande desafio para toda a sociedade, em especial, para os profissionais 

envolvidos com a educação, necessitando repensar a cada dia nossa compreensão de 

educação e nossa visão de homem, para que a educação cumpra seu papel frente à 

sociedade de classes a qual nos encontramos. 
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1. Introdução 

 

Ao voltar-se para o estudo das políticas públicas educacionais, a psicologia 

escolar em uma vertente crítica inaugurada pelos trabalhos de Patto (1981, 1984) 

procura entender as formas como o poder instituído interfere na construção dos 

processos educacionais, inclusive produzindo a exclusão de grande parte da população 

que está a margem também de outros direitos sociais. 

Os anos iniciais da escolarização, que correspondem à etapa da alfabetização, 

têm se constituído em uma barreira para o avanço no processo educacional de muitas 

crianças brasileiras, desde os primórdios da escola enquanto instituição responsável pelo 

processo de ensino. O fracasso da escola em garantir a aprendizagem da leitura e da 

escrita, condição básica para a continuidade dos estudos, tem mobilizado pesquisadores, 

profissionais, gestores e a própria sociedade ao longo da história da educação brasileira, 

a buscar explicações e soluções para o desafio de alfabetizar os alunos e alunas que 

ingressam nas escolas. 

Conforme Patto (1999), entretanto, nem sempre o fracasso da escola foi assim 

entendido e, historicamente, as explicações para a não aprendizagem foram (são) 

atribuídas a questões individuais dos próprios aprendizes e/ou de suas famílias, tais 

como déficit cognitivo, desnutrição, carência cultural e deficiências linguísticas 

supostamente decorrentes da pobreza na qual vivia (vivem) a maior parte dos estudantes 

que não obtinham (obtém) sucesso na alfabetização. Mais recentemente essas 
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explicações têm se voltado para supostos transtornos mentais tais como a 

Hiperatividade e o Déficit de Atenção. 

Esse insucesso que tem persistido ao longo dos anos e desafiado educadores e 

gestores dos sistemas educacionais deixou marcas na história da alfabetização no Brasil. 

Os dados, destacados na Tabela 1, indicam que historicamente os baixos índices de 

aprovação se mantiveram durante mais de 40 anos em torno de 50%. Isso em um 

período no qual o acesso à escolarização era ainda negado a boa parcela da população.  

 

Tabela 1: Taxa de aprovação ao final da 1ª série do Ensino Fundamental – Brasil. 

1956 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998* 

41,8% 47% 46% 49% 51% 51% 51% 50% 53% 53% 58% 65% 68,7% 

*Nos anos de 1997 e 1998 algumas secretarias de educação passaram a adotar o sistema de ciclos, 

previsto na LDB 

Fonte: Brasil, 2001.  

 

Segundo Mortatti (2000) os estudos desenvolvidos no campo do ensino da 

leitura e da escrita evidenciam que tanto as pesquisas, quanto as políticas de intervenção 

nessa etapa da escolarização, podem ser caracterizadas como tentativas de resolver os 

problemas de não aprendizagem por meio de mudanças nas formas de ensinar.  

As mudanças nas concepções teóricas sobre o ensino, somadas aos resultados 

obtidos pelas escolas, inspiraram programas e políticas públicas, os quais incluíram 

desde a produção de materiais didáticos como as cartilhas ou manuais de professores, 

quanto programas de formação docente destinados a ensinar professores a seguir as 

recomendações dos especialistas e alfabetizar de acordo com as mais recentes 

descobertas das pesquisas. 

Buscando superar “velhas” práticas pelas novas descobertas “científicas” as 

versões inovadoras desqualificam as passadas “[...] como se se tratasse de uma herança 

incômoda [...]” (Mortatti, 2008. p. 94.). E, em nome do avanço científico, os professores 

e professoras são constantemente chamados a mudar as formas de alfabetizar, 
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atribuindo-se exclusivamente ao trabalho docente “ultrapassado” a responsabilidade 

pelos maus resultados da escola. 

Este tem sido o lugar ocupado pelas políticas públicas no âmbito da 

alfabetização: propostas sucessivas de alterações nas práticas pedagógicas 

acompanhadas de reorganização dos anos iniciais em ciclos os quais eliminaram a 

retenção entre as séries e, consequentemente, ampliaram o tempo para que as crianças 

se apropriassem da leitura e da escrita, seguidas de programas de formação direcionados 

a atualizar os docentes para atuarem de acordo com as novas determinações oficiais. 

Entretanto, conforme Patto (2010) essas mudanças não têm condições de garantir a 

melhoria do ensino oferecido nas escolas públicas, pois não foram adotadas com o 

objetivo de atender àqueles que freqüentam essas escolas e sim aos interesses dos que 

ocupam o poder. 

 

Encerradas nos limites estreitos de gestões efêmeras, as ações desses grupos não 

raro assumem a forma de planejamento e implantação rápidos de mudanças que 

não só imprimam a marca dos que estão no poder e apaguem as marcas deixadas 

pela gestão anterior, mas também aumentem, se necessário a qualquer preço, 

estatísticas positivas que serão usadas em debates eleitorais. (Patto, 2010, p. 60) 

 

Para efetivar essas mudanças, muitos investimentos são realizados, 

principalmente em produção de materiais didáticos e formação continuada de 

professores. Entretanto, poucas vezes estes investimentos consideram a realidade das 

escolas públicas às quais se destinam. São ignoradas as condições de trabalho e de 

remuneração dos docentes, os valores, crenças, práticas e conhecimentos dos 

profissionais que atuam nas classes de alfabetização que também não são ouvidos 

quanto às dificuldades enfrentadas nesse processo. 

Por outro lado, as demandas por escolarização têm levado à inserção de quase 

todas as crianças de 6 a 14 anos nas escolas. E, mesmo que à custa de supressão das 

reprovações entre determinadas séries o país têm conseguido melhorar os números do 
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rendimento escolar. Dos quase 50% de reprovados até a década de 1990 (tabela 1), 

passamos para pouco mais de 20% em 2010 (tabela 2), se considerarmos as perdas nos 

três anos iniciais. 

  

Tabela 2: Taxa de reprovação nos anos iniciais - Brasil 

ETAPA/ANO Período 

2007 2008 2009 2010 

1º Ano 4% 3,5% 3% 2,6% 

1ª serie/2º, Ano 13,8% 12,6% 11% 9,2% 

2ª, serie/3º, Ano 13,9% 13,5% 12,8% 12,1% 

Fonte: IBGE – Série estatística, 2013. 

 

 

Entretanto, à inserção das crianças na escola e à queda dos índices de 

reprovação, não tem correspondido a melhoria da qualidade do ensino, principalmente 

aos estudantes mais pobres que lograram ingressar nas escolas públicas e têm se 

mantido nelas a duras penas, conforme denunciam as pesquisas mais recentes (Freitas, 

2007; Libâneo, 2012). Essa constatação tem levado estudiosos a investigar os processos 

de produção, implantação e acompanhamento de políticas públicas voltadas ao 

enfrentamento do baixo rendimento na educação brasileira. 

Souza (2006, p. 236) aponta pontos de consenso na análise dos discursos 

produzidos pelos professores e gestores nas pesquisas realizadas sobre as políticas 

públicas educacionais:  

 

a) a manutenção de formas hierarquizadas e pouco democráticas de 

implementação das políticas educacionais; b) a desconsideração da história 

profissional e política daqueles que fazem o dia-a-dia das escola; c) a 

implantação de políticas educacionais sem a necessária articulação com a devida 

infra-estrutura para sua real efetivação; d) a manutenção de concepções a 

respeito dos alunos e de suas famílias, oriundos de classes populares, que 

desqualificam parcela importante da população para a qual estas políticas são 

dirigidas; e) o desconhecimento das reais finalidades das políticas educacionais 
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implementadas pelos próprios educadores; f) o aprofundamento da alienação do 

trabalho pedagógico e a busca quase desumana de significado e de sentido 

pessoal.  

 

 A sucessão de programas de formação e de alteração do funcionamento do 

ensino nas séries mais diretamente responsáveis pela alfabetização, justificam a 

importância de investigar como esses processos têm ocorrido em duas escolas da rede 

estadual urbana em Porto Velho que apresentaram elevação nos índices de rendimento 

escolar nos últimos anos.  

Considerando estes elementos, este trabalho toma como foco as políticas e 

programas voltados para a alfabetização que foram implantados em duas escolas 

públicas da rede estadual de ensino em Rondônia, buscando compreender como os 

profissionais da escola analisam a contribuição ou não desses programas ao processo de 

alfabetização.  

 

2. A pesquisa 

 

Há um uso crescente da abordagem qualitativa no campo educacional, apesar 

dessa modalidade de pesquisa ainda ser alvo de críticas quanto ao seu rigor científico. 

Lüdke e André (1986) afirmam que esta abordagem é bastante efetiva, na medida em 

que supõe o contato direto do pesquisador/a com o campo, sendo ele o principal 

instrumento de mediação entre o ambiente pesquisado, os conhecimentos teóricos e suas 

experiências pessoais.  

A utilização da abordagem qualitativa nas pesquisas em Psicologia Escolar tem 

permitido a superação de enfoques investigativos que historicamente estavam centrados 

apenas nos sujeitos, descontextualizados dos grupos e determinantes político-sociais nos 

quais estão inseridos.  
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Tomando como ponto de partida a crítica à psicologia hegemônica na escola, 

seguimos em busca de concepções teórico-metodológicas que superassem os 

reducionismos existentes na psicologia e caminhassem ao encontro da 

compreensão da constituição humana em suas múltiplas determinações, ou seja, 

o ser humano entendido como concreto e histórico. (Viégas, Asbahr & 

Angelucci, 2006, p. 13) 

 

Principalmente no âmbito dos estudos sobre a queixa escolar e os problemas de 

escolarização, esta abordagem tem contribuído para uma compreensão mais ampla dos 

processos educacionais por permitir o estudo da escola como uma organização social 

cujas relações constituem determinadas formas de se fazer educação.  

Analisar os processos educacionais, dentro desta perspectiva, consiste em 

compreender as relações entre os determinantes mais amplos desses processos, tais 

como o contexto político e econômico que os condiciona, bem como a materialização 

destas influências na normatização da legislação que conforma e institucionaliza as 

práticas educacionais nos sistemas educativos. Conforme Viégas, Asbahr e Angelucci 

(2006, p. 15): 

 

[...] sabemos que as políticas públicas educacionais implementadas nas redes de 

ensino imprimem marcas profundas na constituição do processo de 

escolarização. Assim, mais do que atual, é imprescindível conhecermos o que 

propõe o discurso oficial em relação à educação, ao nos depararmos com a 

realidade absolutamente contraditória da escola pública.  

 

E é por meio dos programas que o poder público se faz presente nas escolas. Por 

isso buscamos fazer esta pesquisa na própria instituição escolar, pois segundo Souza 

(2006, p. 232) “É nesse espaço contraditório, conflituoso, esperançoso, utópico que as 

políticas educacionais se materializam, que de fato acontecem.” Portanto, a análise dos 

conteúdos das políticas voltadas para o período de alfabetização, bem como a percepção 
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que os profissionais envolvidos têm desse processo, é fundamental para a compreensão 

das condições de escolarização oferecidas nas escolas públicas.  

Assim, esta pesquisa teve por objetivo investigar as contribuições e limites das 

políticas públicas voltadas à melhoria do rendimento escolar na alfabetização em duas 

escolas públicas da rede estadual urbana em Porto Velho (RO).  

As escolas foram selecionadas a partir do salto significativo de seus índices de 

aprovação na alfabetização, no período de 2007 a 2012, analisados a partir da série 

estatística divulgada pelo IBGE. A escolha das escolas com resultados positivos deu-se 

em função de evidenciar as potencialidades das instituições e compreender as marcas 

próprias impressas pelas escolas à materialização das propostas estatais.  

Foram utilizados, como instrumentos para a produção dos dados, a análise 

documental de materiais e documentos orientadores dos programas voltados para a 

alfabetização e a realização de entrevistas semi-estruturadas com as professoras de 1º a 

3º ano do ensino fundamental (etapa de alfabetização), coordenadoras pedagógicas das 

duas escolas e também com a gestora de uma das escolas pesquisadas.  

 

3. Políticas públicas e alfabetização em Rondônia 

 

 Os anos iniciais do ensino fundamental em Rondônia sofreram a influência de 

diversas políticas públicas desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/1996), bem como de medidas adotadas em outros estados 

brasileiros. Assim, em 1997, foi implantado o Ciclo Básico de Aprendizagem que 

eliminou a reprovação entre a primeira e a segunda série, estendendo para dois anos o 

período destinado à alfabetização inicial. Gradativamente porém, as escolas foram 

deixando de adotar o ciclo e retornaram à prática de retenção das crianças que não 

estavam alfabetizadas, levando a SEDUC a oficializar o encerramento da política de 

Ciclo em 2007. 

 Outra alteração importante no funcionamento das escolas foi a 

institucionalização do Laboratório de aprendizagem para as crianças que não 
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apresentavam o desempenho esperado para a turma, denominado no dia a dia das 

escolas de reforço escolar. Este consiste em atividades complementares no horário 

oposto às aulas regulares durante 06 horas semanais distribuídas em 03 dias. (Rondônia, 

1996).  Para isso, os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, passaram a ser 

responsáveis por apenas uma turma de alunos, embora seus contratos de trabalho sejam 

de 40 horas semanais.  

 A supressão da reprovação entre a primeira e a segunda série, que já havia 

alterado os números do rendimento escolar quando de sua implantação, volta a se 

refletir nas estatísticas com a implantação do ensino fundamental de nove anos que 

ocorreu em Rondônia em 2007 (Lei 11.274/2006; Resolução 131/RO/2006) e que re-

estabeleceu a continuidade entre o 1º e o 2º ano, conforme se pode observar nos dados 

apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Taxa de reprovação nos anos iniciais - Rondônia 

ETAPA/ANO Período 

2007 2008 2009 2010 

1º Ano 2% 0,7% 0,8% 0,6% 

1ª serie/2º, Ano 17,8% 18,8% 17,8% 18,4% 

2ª, serie/3º, Ano 14% 14,3% 14% 13% 

Fonte: IBGE – Série estatística/2013. 

 

Embora os índices tenham melhorado se comparados àqueles anteriores à 

implantação do Ciclo, a taxa de reprovação ao final do 2º ano de escolarização tem se 

mantido acima de 17% no período de 2007 a 2010, situando-se, portanto, em patamares 

mais elevados do que a média nacional. Se considerarmos a retenção ao final do 2º e ao 

final do 3º ano, percebemos que mais de 30% das crianças não logram êxito no processo 

de alfabetização, a despeito dos investimentos realizados pelos governos, tanto na 

ampliação do tempo de escolarização quanto em formação de professores.  

Em relação à formação de professores, Lopes (2012) constatou que os maiores 

investimentos em políticas públicas pós-LBD em Rondônia, foram realizados em 

programas de formação principalmente na forma de programas nacionais estendidos aos 
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estados brasileiros. Dentre eles podemos citar: Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA), PRO-LETRAMENTO, PRALER e GESTAR 1. 

 Entretanto, ao questionarmos as profissionais que atuam nas escolas 

selecionadas para a pesquisa sobre as razões que levaram as escolas a obterem 

resultados melhores nos índices de rendimento escolar no período analisado, a ênfase 

não recai sobre os programas desenvolvidos ou em desenvolvimento nas escolas e sim 

para as ações adotadas pela própria escola para o enfrentamento de suas necessidades, 

conforme evidenciam os dados a seguir. 

 

3.1 O processo de escolarização na escola “A” 

 

A escola “A” foi fundada em 1949 e funciona atualmente em dois turnos 

(Matutino e Vespertino). Devido ao próprio tempo de existência a escola passou por 

diversas reformas, embora seu prédio seja alugado. Possui oito salas de aula e atende 

alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental. Conta ainda com outras instalações que 

compreendem a biblioteca, laboratório de informática, sanitários femininos e 

masculinos para alunos e para funcionários e sala de professores, quadra de esportes 

sem cobertura, cantina terceirizada e espaço com algumas mesas grandes que os alunos 

e funcionários utilizam como refeitório.  

O quadro de funcionários é composto por 35 profissionais, sendo: 15 

professores, dois auxiliares de serviços gerais, quatro merendeiras, dois porteiros, um 

secretário, três auxiliares, supervisora, orientadora, diretora e cinco inspetores. 

Conforme indica a Tabela 4, na etapa de alfabetização a Escola “A” oferece 

apenas uma turma de 2º e outra de 3º ano. Segundo a coordenadora pedagógica, a escola 

não oferece o 1º ano porque não há demanda, pois há outras escolas próximas que 

atendem esse público.  

O número de alunos por turma é relativamente baixo (21 e 23 respectivamente), 

o que permite um bom atendimento às crianças sendo essa uma das explicações dadas 

pelas profissionais para seu bom rendimento. 
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Os números da Tabela 4 evidenciam uma diferença significativa na taxa de 

aprovação ao final do 2º ano (76,2%) e do 3º ano (91,4), demonstrando, mais uma vez 

que a aprendizagem da leitura e da escrita é um desafio para o avanço na escolarização.  

Quando nos reportamos para a série histórica de rendimento escolar da Escola 

“A”, apresentada na tabela 4, percebemos que entre 2007 e 2011 a escola apresentou um 

avanço significativo nos percentuais de aprovação no 2º ano de escolarização. 

Comparando-se 2007 com 2009, foram 41,7 pontos percentuais. Entretanto, esse 

resultado volta a cair em 2012 para 76,2% sem que as profissionais da escola tenham 

apontado questões específicas para isso. Porém percebe-se que a elevação dos números 

de aproveitamento têm se mantido acima de 70%. 

Para Oliveira (2011, p. 333) é preciso considerar que os índices de aprovação 

não são os únicos indicadores para a qualidade do ensino: “Apesar dos avanços obtidos 

nos últimos anos, a população brasileira permanece vergonhosamente pouco 

escolarizada.” A autora destaca que apesar da ampliação no acesso e na freqüência 

ainda há muitos desafios a serem enfrentados pelo sistema educacional brasileiro.  

 

Tabela 4: Escola “A”: Taxa de aprovação no 2º e 3º ano de 2007 a 2012 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2º 58,3% 70,3% 100% 82,6% 81,8% 76,2 

3º 91,2% 78,1% 93,9% 85% 91,2% 91,4 

Fonte: INEP 

 

De acordo com as profissionais que participaram da pesquisa, uma das razões 

para o bom rendimento da escola pode ser atribuída a um trabalho sistemático de 

envolvimento da equipe escolar e dos pais no processo de escolarização, coordenado 

por uma equipe profissional composta por professores, psicóloga e pedagogas que 

desenvolveram uma prática de acompanhamento junto às crianças com maiores 

dificuldades, suas professoras e suas famílias. 
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[...] havia um sistema de acompanhamento muito próximo das crianças né? De 

observar, quem era a criança que tinha mais necessidade de fazer um trabalho 

individualizado. A orientadora junto com a psicóloga fazia um trabalho mais 

individualizado, a própria supervisora escolar ter a condição de fazer um 

planejamento mais próximo com os professores né? (ENTREVISTA 

COORDENADORA DA ESCOLA A) 

Uma coisa que também ajudou muito assim, a gente tinha uma orientadora que 

trabalhava muito junto com a família [...]. Ela envolvia muito a família na 

aprendizagem sabe? Então foi isso o que ajudou bastante também, porque 

quando a família estava, eram outras coisas né? E assim ela ia, procurava, ela ia 

atrás [...] (ENTREVISTA PROFESSORA 1 – ESCOLA A). 

 

Outro aspecto destacado pela Coordenadora Pedagógica é a realização do 

reforço escolar, oferecido pela escola às crianças que estão enfrentando alguma 

dificuldade no processo de escolarização. 

 

[...] tem o trabalho que as professoras fazem de aula de reforço, que é fora do 

horário de aula, que é o atendimento específico pras crianças que estão tendo 

mais dificuldade em sala de aula. [...] a gente faz na hora do almoço. [...] a gente 

marca nos dias em que tem Mais Educação, porque daí é servido o almoço, aí as 

crianças nesse dia elas ficam, almoçam junto com as crianças do Mais Educação, 

servem o almoço junto pra elas, porque daí elas ficam uma hora a mais [...] aí a 

criança já fica, porque se vai pra casa é complicado voltar depois, poucas voltam 

depois. [...] Uma hora, porque como eles já pegam depois da aula, se ficar duas 

horas com a criança ela não rende mais. (ENTREVISTA COORDENADORA 

PEDAGÓGICA - ESCOLA A) 

 

Uma das professoras entrevistadas na Escola A também aponta o reforço como a 

atividade que mais tem contribuído para que as crianças superem suas dificuldades e 
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assim possam obter aprovação. “[...] é uma recuperação contínua, então de acordo com 

as dificuldades a gente vai... no caso deles aqui é a leitura que é o maior problema. 

Então eles ficam no reforço e a gente trabalha a leitura com eles, o que ajudou muito foi 

esse reforço que a gente faz com eles.” (Entrevista Professora 1 – Escola A). 

 

3.2 O processo de escolarização na escola “B” 

 

Construída em 1993, em seus 20 anos de funcionamento, a escola não passou 

por nenhuma reforma e possui desde sua criação quatro salas de aula que funcionam nos 

períodos matutino e vespertino. É uma escola pequena e possui ainda cozinha, um 

depósito para alimentos e outro para material de limpeza, sanitários para alunos e 

funcionários (separados por sexo e adaptados para cadeirantes), direção, uma sala que a 

gestão da escola denomina de multimeios, pois congrega diversas atividades: sala de 

leitura, de planejamento e biblioteca. Há ainda duas subdivisões nesta sala onde 

funcionam reforço escolar e coordenação pedagógica. 

Além desses espaços, que fazem parte de um único bloco, existe uma quadra de 

areia (sem cobertura) cuja utilização fica inviabilizada no período de chuvas. Há ainda 

uma varanda, junto ao corredor que está à frente das salas, com algumas mesas, que é 

utilizada como refeitório, ou espaço para outras atividades como o reforço escolar. O 

prédio é alugado e pertence à Igreja Católica localizada ao lado da escola. 

O quadro de funcionários compreende nove professoras, duas merendeiras, duas 

zeladoras, porteira, secretário, supervisora e um coordenador do programa Mais 

Educação. 

A Escola “B” recebe alunos de 1º a 5º ano e, em 2012, contava com uma turma 

de 1º ano, uma de 2º e duas turmas de 3º ano na etapa de alfabetização em um total de 

85 alunos sendo que o número de alunos por turma também era bem adequado, não 

havendo superlotação. 

Entre o 1º e o 2º ano, não há retenção, conforme recomendam a Lei 11274 

(Brasil, 2006) e a Resolução 131 (Rondônia, 2006) que regulamentaram a implantação 

do Ensino Fundamental de nove anos. E no caso da escola “B”, também não houve 
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evasão, pois 100% dos alunos foram promovidos para o 2º ano. No segundo ano, 90,5% 

dos alunos foram aprovados para o 3º e ao final do 3º o índice subiu para 97,8%. 

Ao analisarmos o rendimento escolar da Escola “B” no período de 2007 a 2012 

(Tabela 5) é possível perceber que apesar das oscilações nos dados, há uma significativa 

elevação dos índices de aprovação, exceto em 2007 e 2010. No período investigado, a 

escola passou de uma média de 67,6% de aprovação no ano de 2007 para 90,5% em 

2012, ou seja, subiu 22 pontos percentuais. 

 

Tabela 5: Escola “B”: Taxa de aprovação no 2º e 3º ano de 2007 a 2011. 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1º 100% 100% 100% 93,8 95,2 100% 

2º 67,6% 88,9% 87,5% 54,8% 88,1% 90,5% 

3º 80,5% 81,8% 100% 82,2% 89,2% 97,8% 

Fonte: INEP, 2013. 

 

 As entrevistas com as profissionais da Escola B apontam alguns elementos 

importantes no funcionamento da escola que evidenciam possíveis razões para a 

melhoria dos dados de rendimento. 

 A escola é pequena, funciona em um bairro afastado do centro da cidade, o que 

faz com que seus profissionais permaneçam o dia todo no espaço escolar fato que 

contribui para uma integração maior entre seus membros. Segundo a gestora, os 

profissionais dedicam-se exclusivamente a esta escola permitindo que cumpram 

integralmente suas responsabilidades: “Eu acredito que também, pra nós, o que é muito 

bom aqui, é que os nossos professores não têm mais de um vínculo empregatício, então 

eles tem disponibilidade pra cumprir horário do planejamento, do reforço [...].” 

(Entrevista Gestora Escola B). 

A gestora da escola foi apontada pelas demais profissionais como uma das 

responsáveis pelos bons resultados obtidos, uma vez que se envolve diretamente com as 

questões pedagógicas e propõe a tomada de decisões imediatas para o enfrentamento 

das dificuldades que surgem com as crianças atendidas pela escola.  
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[...] a escola tem essa melhoria em função da gestão; eu acho que tudo parte da 

gestão, porque eu trabalho em duas escolas e eu vejo como é diferente; [...] dá 

pra perceber que é a gestão, porque assim, se a coisa não tá acontecendo e a 

gestão não se mexe não se move, continua. [...] independente das políticas 

públicas eu acho que é o compromisso mesmo e o comprometimento, tanto o de 

gestão como cada um individual.  (Entrevista Professora F – Escola B). 

 

E esse comprometimento apontado pela professora, somado à permanência das 

professoras no espaço escolar, garante um melhor atendimento aos alunos, quando, por 

exemplo, impede que as crianças sejam dispensadas se um dos profissionais precisa se 

ausentar em horário de aula: “[...] não temos esse problema de aluno voltar pra casa, 

nunca aconteceu, não acontece de maneira nenhuma. Quando a professora vai fazer 

algum estágio, alguma coisa que ela tem que se ausentar, aí outra cobre a ausência 

dela.” (Entrevista Professora I – Escola B). 

A própria gestora explica os procedimentos adotados pela escola para que as 

dificuldades que surgem no processo de escolarização não sejam ignoradas e sim 

constantemente pensadas para que se encontre uma proposta de ação:  

 

[...] eles [os professores] têm um caderninho pra anotação, o relatório do que tá 

acontecendo que precisa melhorar. De repente uma criança que tá faltosa 

estamos atendendo: chama a família, hoje mesmo a professora tava falando a 

respeito da participação das atividades que é encaminhada pra casa. Que que nós 

vamos fazer agora? Lá na turma dela que tava com esse problema, procuramos 

verificar assim quem são os alunos. Assim a gente procura atender de imediato: 

o problema tá aqui não deixa pra amanhã ou depois. A escola é pequena e se a 

gente vai protelando, protelando, o ano passa rapidinho e você se perde né? 

Então já é uma prática nossa: o problema aconteceu, que que vamos fazer? 

(Entrevista Gestora Escola B). 
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Conforme Libâneo (2004, p. 31) “O estilo de gestão adotado pela direção 

influencia as interações entre as pessoas (professores, alunos, funcionários), 

determinando as mais variadas práticas e formas de relacionamento.” No caso da Escola 

B, os depoimentos indicam que o estilo de gestão adotado incentiva o envolvimento do 

grupo na solução dos problemas da escola e, ao mesmo tempo envolve-se diretamente 

com eles, dando o tom do trabalho a ser desenvolvido, ou seja, priorizando o 

atendimento às crianças.  

As profissionais apontam também as medidas adotadas pela escola com crianças 

que apresentam baixo rendimento: reforço escolar, atendimento na sala de recursos, 

participação nas atividades de apoio pedagógico do Programa Mais Educação e também 

orientação às famílias para que possam auxiliar as crianças em suas dificuldades. “[...] 

quando a gente vê que o aluno tá em dificuldade, já em alguma disciplina, a gente 

recorre ao reforço, que o reforço é a base de tudo.” (Entrevista Professora I – Escola B). 

Conforme esclarece a gestora, a escola lança mão de todas as possibilidades que 

estão a seu alcance para garantir que as crianças aprendam, não desistindo nem mesmo 

dos casos mais difíceis:  

 

Geralmente a gente chama a família e mostra até onde a gente tem trabalhado: a 

professora já identificou o tipo de trabalho juntamente com a supervisora, o 

material que poderia auxiliar e além dos dias de reforço, nós colocamos lá na 

sala que é do atendimento com alunos com necessidades. Nessa sala de recursos, 

é atendido pelo professor e a gente ainda libera material que julgamos que pode 

ajudar pra família em casa. Nós tivemos um caso, que hoje tá no terceiro ano. A 

gente já tava entrando em parafuso porque não conseguia; fazendo de tudo pra 

auxiliar e aí tivemos também essa ideia de passar a responsabilidade pra mãe, 

porque é difícil pra quem não conhece o processo, alfabetizar. Falamos pra ela: 

tá aqui nosso material, você vai fazer isso... tá aqui o outro, você vai fazer isso! 

Você vai usar... e conseguimos alfabetizar a menina. Esse era o caso mais crítico 
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da escola porque era uma criança “dita normal” e que a gente não conseguia, 

passou aí três anos no segundo ano. Esse era o mais grave. Já vencemos né? 

(Entrevista Gestora Escola B). 

 

Além da atenção constante ao desempenho das crianças, outra medida positiva 

são os momentos de formação organizados pela própria escola, nos quais são 

envolvidos todos os profissionais, inclusive os monitores do Programa Mais Educação 

que não fazem parte do corpo efetivo da escola, pois são contratados para prestação 

temporária de serviços.  

 

Eles participam também, os monitores, dos nossos encontros pedagógicos. 

Sexta-feira agora vai estar sendo realizada uma oficina ... um curso de relações 

humanas, então eles também vêm, não tem vínculo com a escola, mas tem assim, 

relacionamentos né? (Entrevista Gestora Escola B). 

 

 Outra ação que contribui para ampliar os espaços de discussão coletiva na escola 

é o desenvolvimento de projetos didáticos que envolvem todas as turmas da escola. 

Embora a análise dos referidos projetos aponte pouca adequação dos planejamentos às 

necessidades de cada série, o planejamento coletivo das ações a serem desenvolvidas 

durante o projeto e a socialização do que foi construído pelos alunos e professores em 

cada turma, nos parece relevante como oportunidade de integração do coletivo escolar 

em torno de objetivos comuns. 

 

A escola faz o projeto e a gente vai trabalhar com o projeto pra atingir aquela 

dificuldade, vamos supor, se é em leitura. Aí a gente faz aquele projeto através 

de leitura e a gente trabalha uma série de coisas: vem projeto de apresentação, 

vem aquela coisa todinha, aquele estímulo pra criança despertar o interesse pela 

leitura. (Entrevista Professora I – Escola B). 
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 Além dos aspectos apontados acima, as professoras indicaram que se sentem 

muito satisfeitas também por poderem escolher as turmas com as quais gostam de 

trabalhar. “Quando vai iniciar a semana pedagógica, ela [a gestora] sempre pergunta se 

tem alguém que não ficou bem com aquela turma se gostaria de fazer alguma adaptação, 

ela deixa assim à vontade pra gente.” (Entrevista Professora F – Escola B). 

Essa satisfação comparece no depoimento da professora I quando explica porque 

escolheu a turma de primeiro ano. “[...] o primeiro ano é uma turma mais animada; o 

primeiro ano ele gosta de ler, o primeiro ano não tem preguiça; o primeiro ano eles 

leem, devolvem os livros todinhos. Quando é no final do ano, pode ver como eles 

contam histórias, fazem dramatização; eles fazem uma série de coisas.” (Entrevista 

Professora I – Escola B). 

Conforme Libâneo (2004, p. 31) “A escola pode ser organizada para funcionar 

‘cada um por si’, estimulando o isolamento, a solidão e a falta de comunicação ou pode 

estimular o trabalho coletivo, solidário, negociado, compartilhado.” Nos parece que a 

escola B encontrou alternativas para adotar a segunda opção e este fator pode ser mais 

importante para os resultados obtidos pela escola do que os programas educacionais 

propostos pelo poder público para o enfrentamento ao fracasso escolar.  

 

4. Considerações finais 

 

Para Sawaya (2002) o cotidiano escolar se apresenta de forma complexa e 

contraditória e há vários elementos que podem contribuir para os resultados obtidos 

pelas instituições educacionais. Por isso as análises devem considerar, para além dos 

dados de rendimento, também o trabalho e as percepções dos sujeitos envolvidos no 

processo de escolarização. A autora aponta a postura dos professores como elemento 

transformador no cotidiano escolar: 

 

[...] os estudos que permitiram compreender que o fracasso escolar é produzido 

na instituição escolar e na relação da escola com a sociedade apontavam também 
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para as contradições internas geradas por esse estado de coisas, revelando serem 

os professores um grupo potencialmente transformador. (Sawaya, 2002, p. 210) 

 

 Os dados levantados na pesquisa desenvolvida apontam que as profissionais que 

atuam nas escolas constroem formas diferenciadas de organização do processo de 

escolarização ocupando os espaços disponíveis, se apropriando das condições dadas 

pelos diferentes programas desenvolvidos nas escolas para colocá-los a serviço do 

processo de ensino, mesmo em contextos materiais bastante limitados. 

 Essas constatações ratificam a importância de pesquisas que considerem os 

diferentes elementos envolvidos nos processos de escolarização e, principalmente, as 

articulações existentes entre os aspectos mais amplos do funcionamento dos sistemas 

escolares, como as políticas de regulamentação e de financiamento da educação, e os 

aspectos micro como as formas de organização do trabalho no interior das instituições.  
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1. Introdução 

 

A Psicologia Escolar Educacional constitui-se como uma área de atuação do 

profissional de psicologia que visa à mediação das relações envolvidas dentro do 

contexto escolar, principalmente durante o processo de ensino-aprendizagem. Essa 

atuação tenta desmitificar a visão do psicólogo clínico dentro da escola, proveniente dos 

primórdios da psicologia escolar brasileira, a qual tinha o enfoque na criança-problema 

e nos determinantes da psicometria (Silva, 2005). A realidade, então, passa por 

processos de mudanças após a reflexão política e social da prática psicológica, a fim de 

se construir um olhar e uma escuta atentos, ampliados e aprofundados em relação ao 

contexto inserido. 

Segundo Silva (2005), o enfoque clínico na escola contribui para a patologização 

e a culpabilização da criança, ao tratar qualquer dificuldade referente a esta, de maneira 

individualizante, por meio de um atendimento psicoterapêutico. Esta atuação do 

profissional de psicologia dificulta a compreensão das relações que ocorrem dentro do 

contexto escolar, e assim, impossibilita uma intervenção de qualidade diante dessa 

dinâmica escola-aluno-família. Desta forma, a escuta especializada de um psicólogo 

escolar deve ser norteada pela mediação das relações da escola, com o propósito de 

facilitá-las e de demonstrar a ética profissional, a fim de não reduzir ou rotular um aluno 

por meio de um diagnóstico clínico. 

Desse modo, Passos (2007) afirma que a Psicologia deve se articular com outras 

áreas do saber, como as teorias da Educação e do Desenvolvimento Humano, para 
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possibilitar o pensar na escola e no seu fazer pedagógico, auxiliando-a a cumprir seu 

compromisso ético e social com a democratização do conhecimento e a inclusão 

escolar. Assim, segundo este autor, a Psicologia Escolar não pode reduzir-se ao 

contexto e às questões da escola, mas deve extrapolar esses limites, a fim de conhecer 

os vetores que a interferem como instituição social e ideologicamente comprometida. 

De acordo com Correia (2004), o fazer da Psicologia Escolar Educacional se 

envolve em quatro fases: 1) o embasamento teórico, que é o conhecimento construído 

em intercâmbio com outras áreas, analisado e refletido para se obter novas 

aprendizagens e se evitar posturas rígidas e restritas do profissional frente ao processo 

educativo; 2) o diagnóstico (“análise institucional”), que visa elaborar um plano de 

observação imediatamente à inserção na escola, realizando o levantamento das 

necessidades desse contexto; 3) a intervenção, que busca modificar posturas e 

funcionamentos da escola em termos de solução para o problema e de manutenção dessa 

solução; 4) a avaliação, que tem por objetivo avaliar todo o trabalho desenvolvido pelo 

profissional na instituição escolar. Essas etapas de atuação do psicólogo escolar 

educacional ocorrem paralelamente umas às outras, o que proporciona um melhor 

encontro entre a teoria e a prática da ação e o reconhecimento da realidade desta área. 

Em relação aos processos que ocorrem durante o ensino e a aprendizagem (Kubo 

& Botomé, 2001), o psicólogo escolar educacional pode auxiliar no planejamento de 

ações que favoreçam tanto o comportamento de ensinar, geralmente produzido pelos 

professores, quanto o comportamento de aprender, geralmente produzidos pelos alunos. 

As vulnerabilidades psicossociais como os sentimentos de inferioridade relacionados à 

baixa autoestima, os déficits nas habilidades sociais, os problemas do comportamento 

são alguns dos fatores que podem influenciar negativamente na aprendizagem do aluno, 

tornando-o possivelmente passivo na relação professor-aluno.  

Deste modo, as variáveis presentes no contexto escolar devem receber 

intervenção ao se identificar as potencialidades dos alunos, ao considerar a 

subjetividade de cada um, ao compreender as dinâmicas familiar e cultural, e ao 

estimular a autonomia dos aprendizes, a partir da escolha orientada pelas consequências 
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dos comportamentos a curto e a longo prazo. Existem também as intervenções pontuais 

com o objetivo de mediar situações-problema que surgem no cotidiano escolar, e se 

embasa na observação constante dos comportamentos das crianças, o que visa verificar 

as relações socioemocionais estabelecidas entre esses alunos e as demais pessoas 

presentes na instituição. 

Assim, no contexto escolar, o psicólogo trabalha com três principais grupos – 

pais, professores e alunos – de modo a refletir sobre os seus comportamentos diante das 

relações mútuas entre família-escola, aluno-escola, professor-aluno, professor-professor 

e aluno-aluno. A função do psicólogo escolar educacional vai além da mediação e 

solução dos problemas trazidos pela escola e/ou pela família como um fato isolado; mas 

para contribuir com a aquisição e a manutenção de repertórios de autonomia e 

independência do ser humano, ajudando-o a compreender os processos da vida e a 

refletir sobre os valores éticos e morais que orientam a sua conduta. 

Portanto, a escola se constitui como uma das instituições responsáveis pela 

transmissão dos valores sociais e morais aos seus alunos. Segundo Toigo e Trevisol 

(2009), estas virtudes aprendidas a partir da afetividade norteiam os comportamentos 

das pessoas, diferenciando-os entre “certo” e “errado” de acordo com a sociedade 

vigente. A aprendizagem desses valores embasa a autonomia das crianças, as quais 

passam a fazer escolhas de uma maneira mais crítica. 

O sistema educacional brasileiro divide-se em etapas de ensino que buscam 

prover, principalmente, a educação básica para a população conforme objetivos distintos 

de cada etapa constituinte (Brasil, n.d.). O Ensino Fundamental é uma dessas etapas de 

ensino básico que se caracteriza como a formação mínima e obrigatória que ocorre em 

um período vivenciado por transições. O profissional de psicologia pode agir nesses 

processos transitórios, de modo a ensinar às pessoas a melhor lidar com as mudanças 

relacionadas ao desenvolvimento humano e ao próprio contexto, como um todo, no qual 

estão inseridas. As crianças com faixa etária entre sete e onze anos de idade encontram-

se especificamente em fase de alfabetização no Ensino Fundamental Menor, que vai do 

2º ano ao 5º ano. 
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Com isso, o presente trabalho tem por objetivo descrever a experiência de um 

ano de atuação em Psicologia Escolar Educacional desenvolvida em uma escola da rede 

privada da cidade de Teresina-PI, ao evidenciar possibilidades de atuação do psicólogo 

no contexto do Ensino Fundamental Menor. A partir da compreensão do papel do 

psicólogo escolar, buscou-se operacionalizar as intervenções que foram realizadas 

continuamente dentro do contexto escolar, de acordo com o suporte da equipe de 

psicologia da escola, planejando e replanejando ações de promoção de saúde e ações 

preventivas de situações aversivas para os participantes da escola.  

Promover a saúde dentro da instituição escolar significa pensar em 

procedimentos que geram qualidade de vida aos agentes escolares, e prevenir situações 

aversivas significa preparar o ambiente escolar de modo a evitar o contato com eventos 

desagradáveis, assim como, ensinar a esses agentes a lidar com as situações 

relacionadas ao contexto escolar, social e do próprio desenvolvimento humano. Em 

geral, as ações interventivas devem ser pensadas após se ter conhecimento sobre a 

realidade da instituição e da cultura escolar. 

 

2. Estratégias de atividades desenvolvidas como possibilidades de atuação do 

Psicólogo Escolar Educacional  

 

Ao se conhecer a dinâmica e a cultura da escola, pôde-se pensar em estratégias 

de intervenção que pudessem otimizar as relações e o ambiente escolar. A presente 

escola na qual o psicólogo escolar educacional atuou era um colégio regular da rede 

privada, localizado na cidade de Teresina-PI e com uma cultura caracterizada como 

tradicional.  Essa tradição era devido à escola seguir uma doutrina religiosa – 

(cristianismo), por ter um ensino rigoroso e exigente por resultados (orientação que 

prioriza conteúdos), por ser administrada por gerações de uma mesma família e por 

especificar explicitamente os direitos e os deveres dos alunos e dos profissionais 

envolvidos no contexto escolar. 
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Como opção da instituição, o seu Projeto Político Pedagógico era mantido em 

sigilo para os profissionais recém-contratados e o planejamento pedagógico anual era 

fechado no final do período letivo, antes de iniciar o ano seguinte, com poucas 

possibilidades de mudanças. Dessa maneira, o planejamento psicológico das atividades 

de intervenção ocorria de forma teórica no início do ano vigente e apenas se articulava 

com a prática, propriamente dita, após sentir o contexto escolar de modo geral, assim 

como, observar as relações interpessoais presentes nele. Então, conforme a cultura da 

escola e a análise do contexto em geral, o psicólogo pôde traçar as suas possibilidades 

de atuação. 

As atividades desenvolvidas no Ensino Fundamental Menor permearam o saber 

da Psicologia Escolar Educacional. Nesse nível de ensino é demonstrada uma transição 

maturacional das crianças, que possuem faixa etária média entre sete e onze anos de 

idade, para a aquisição de repertórios comportamentais que caracterizam 

responsabilidade e autonomia. Tendo em foco o desenvolvimento humano das crianças 

e o seu respectivo rendimento escolar, foram realizadas em geral atividades de 

intervenções individuais e grupais junto aos alunos, como: aconselhamento, 

acompanhamento específico, orientação profissional, desenvolvimento e aplicação de 

projetos, desempenho acadêmico, mediação de conflitos e discussão de temas 

transversais. Outras atividades desenvolvidas no contexto escolar foram intervenções 

junto á família, reuniões pedagógicas e mediação professor-aluno e professor-professor. 

Para isso, elaborou-se um roteiro geral de intervenção para o psicólogo escolar 

educacional para momentos específicos de solicitação por parte dos pais ou dos 

professores em relação aos alunos, buscando abranger os seguintes aspectos: 1) realizar 

a escuta dos professores e da família sobre o aluno; 2) realizar a observação sistemática 

do aluno em diferentes espaços (sala de aula, recreio, educação física, brinquedoteca 

etc.); 3) traçar a metodologia a ser utilizada na intervenção; 4) traçar o objetivo para a 

intervenção; 5) realizar as intervenções propriamente dita, especificando a abordagem 

realizada ao aluno; 6) tabelar os resultados obtidos; 7) fazer a devolutiva para os 

professores e para a família. 
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Inicialmente a atuação em Psicologia Escolar Educacional caracterizou-se com a 

fase de diagnóstico das demandas, conforme observações sistemáticas e assistemáticas 

dentro do contexto escolar, observando as interações mútuas entre professor-aluno e 

aluno-aluno dentro de sala de aula e nos intervalos das aulas. Esse período possibilitou o 

planejamento de atividades e a formação de vínculo entre o profissional de psicologia e 

os alunos da escola e os outros profissionais pedagógicos. Deste modo, as atividades 

foram desenvolvidas a partir do vínculo diário construído com os alunos e seus 

familiares, os professores e a coordenação pedagógica da escola. 

Ao se trabalhar com o cuidado preventivo e com a promoção de saúde dentro do 

contexto escolar, realizaram-se intervenções pontuais de acordo com o surgimento de 

demandas no cotidiano escolar como a organização de horário de estudo individualizado 

aos alunos e conversas com os mesmos sobre o comportamento em sala de aula, as 

provas, de modo a refletir sobre as consequências de seus comportamentos em curto, 

médio e longo prazo. Ocorreu ainda a estimulação dos comportamentos de estudo e das 

estratégias de enfrentamento e resolução de problemas, a fim de superar as notas baixas.  

Como forma de ampliação do olhar das crianças em relação às oportunidades, 

cogitou-se com elas sempre duas possibilidades, a que envolvesse o sim e a que 

envolvesse o não, para aumentar a resistência à frustração delas ao lidar com situações 

não desejadas e para aprender a relação do comportamento com as subsequentes 

consequências. Durante os recreios, buscou-se evidenciar a interação grupal e individual 

de cada aluno, a fim de que não ficassem isolados ou excluídos das relações sociais. A 

partir disso, planejaram-se estratégias de superação do sentimento de vergonha e de 

obstáculos em geral para promover uma ampliação da rede social de cada aluno.  

Para embasar a observação no contexto escolar, procurou-se conhecer a história 

de vida dos alunos por meio de anotações sobre seus comportamentos anteriores, que 

eram repassados através de informações dos professores atuais e dos anos anteriores, a 

fim de investigar a manutenção ou não do mesmo padrão comportamental. Essa prática 

de busca ativa junto aos professores dos alunos era mantida com bastante cautela para 

que o olhar do psicólogo não fosse enviesado pelas impressões desses profissionais, 
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assim como, para que houvesse um aproveitamento do que eles relatavam. Isso era uma 

maneira de ampliar o olhar dos professores diante de uma problemática e assim não 

reforçar um padrão que pudesse rotular os seus alunos.  

A observação auxiliava também no acompanhamento de casos específicos 

durante a realização de relatórios individuais sobre os comportamentos das crianças 

dentro do contexto socioeducativo, como forma de fornecer subsídios para um 

diagnóstico clínico fora da escola. O desenvolvimento de atividades, envolvendo os 

temas previamente estabelecidos no planejamento inicial, abarcou as temáticas de: 

amizade, fofocas, cidadania, corrupção, mentiras, autoestima, empatia, autonomia, 

timidez, as diferenças entre cada pessoa, bullying, exclusão, luto, ansiedade, 

autocontrole, vergonha, a importância do cumprimento de regras, superação das 

dificuldades, boa convivência, sentimentos, controle da raiva, valores humanos em geral 

(exemplo, honestidade, respeito e perdão).  

Esses temas foram escolhidos de maneira prévia por abranger de modo geral os 

valores éticos e morais da sociedade. Ao abordar a temática das diferenças entre as 

pessoas, por exemplo, utilizou-se de material uma cartolina com um oceano desenhado, 

com a finalidade de prevenir os comportamentos caracterizados como bullying, e, 

solicitou-se às crianças que fizessem peixes para colocar no mar. Cada criança desenhou 

um peixe de acordo com a sua subjetividade e disso se evidenciou as diferenças, o 

respeito com o “ser diferente” e a definição de algumas estratégias de como melhor se 

relacionar com o outro para uma harmoniosa convivência. Outro exemplo de temática 

abordada foi a empatia, em que se realizou em sala de aula uma entrevista com uma das 

professoras sobre a sua rotina de preparação das aulas, e depois houve a solicitação do 

registro das crianças sobre os sentimentos que a professora sentia quando os alunos 

atrapalhavam a aula com conversas paralelas e brincadeiras. 

Individualmente, trabalhou-se também com redirecionamento de 

comportamentos de masturbação dentro de sala de aula; com demandas de separação e 

conflitos familiares; com a realização de texto sobre algum acontecimento inadequado 

em que o aluno se envolveu. Ao elaborar esta redação solicitada pelo psicólogo, as 
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crianças deveriam explicitar os seus comportamentos, as respectivas consequências 

causadas e as possíveis soluções do problema, de modo a auxiliá-las na elaboração 

sobre o ocorrido e levá-la a uma reflexão sobre o assunto. Trabalharam-se ainda as 

emoções/sentimentos em crianças enlutadas, acolhendo o que elas traziam e auxiliando-

as na ressignificação dos momentos vivenciados.  

Outra estratégia de socialização de algumas crianças foi a organização de cartões 

de aniversários personalizados para as crianças novatas, que foram assinados pelos 

colegas e professores da turma, a fim de que essas crianças se sentissem mais acolhidas 

pelo grupo. Realizaram-se também contratos com as crianças sobre os compromissos 

acordados entre professor-aluno ou entre psicólogo-aluno; e alguns dos livros utilizados 

para pontuar assuntos específicos com as crianças foram: “Pra cima de mim não!” 

(Índigo, 2004), para lhes evidenciar os diversos tipos de corrupção, como o ato de furar 

a fila do lanche; o livro “É meu! Não empresto!” (Llewellyn & Gordon, 2002), para 

tornar mais concreto o valor de generosidade; o livro “Jogo Limpo” (Grippo, 2005), a 

fim de trabalhar com as crianças durante as olimpíadas da escola, as quais tinham como 

temática a paz. 

O acompanhamento do desempenho escolar dos alunos ocorria diariamente e 

ganhava ênfase após as notas mensais e bimestrais. O diálogo com os alunos ocorria 

individualmente e em grupo a fim de promover reflexão e mudança em suas atitudes. 

Existia uma atenção especial dedicada aos alunos que repetiram a série, para lhes apoiar 

no novo ano e evidenciar modificações que poderiam melhorar suas relações ao longo 

do ano. Os pontos positivos e negativos da repetição de série eram levantados a partir da 

vivência de cada aluno e enfatizava-se o fato deles não se confiarem que já sabem o 

conteúdo ministrado em sala de aula, a fim de não relaxarem nos estudos e de se 

incentivarem a ser ajudante das professoras. 

Outras atividades que puderam ser realizadas pela psicóloga foram a mediação 

de assuntos entre professoras e coordenação. Além disso, a participação do psicólogo 

em reuniões pedagógicas era de suma importância para provocar reflexões sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, para o repasse das demandas para o Serviço de 
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Psicologia da escola, para identificar as dificuldades das professoras em sala de aula, 

para buscar estratégias de resolução desses problemas e para a contribuição deste 

profissional com o planejamento semanal das professoras.  

O psicólogo também pôde participar das reuniões com os pais e professores para 

orientações relacionadas à conduta dentro e fora de sala de aula, à estimulação dos 

comportamentos de estudar e às estratégias de resolução e enfrentamento em situações-

problema. O diálogo com os pais buscou reflexões que evidenciassem temáticas como: 

o amor incondicional, o limite, a prática dos valores humanos, o reforço dos 

comportamentos adaptados ao contexto (Weber, 2005), o cumprimento de exigências 

para depois ter momentos de lazer, o seguimento de uma rotina e a importância de não 

frequentar um reforço escolar para igualar-se didaticamente a uma mesma linha de 

pensamento da escola e assim se adquirir autonomia.  

As orientações às professoras deram-se de maneira interativa ao se explicar 

sobre o desenvolvimento humano, a função dos comportamentos das crianças, a 

utilização do elogio sempre que estiverem se comportando adequadamente, o processo 

de extinção que os alunos passam ao retirar a atenção dos comportamentos 

desadaptados ao contexto. Desenvolveu-se ainda um projeto intitulado como “Valores 

em Pauta”, que previa intervenções grupais ao propor atividades que trabalhassem o 

valor social, moral ou ético (Gomide, 2010) a partir de diversos recursos como músicas, 

histórias, fábulas, vídeos, entre outros, repassados semanalmente após o tempo de 

recreio das crianças. 

Já o projeto de “Resoluções de Problemas com o enfoque na Ansiedade” voltou-

se especificamente para os alunos do 5º ano e seus respectivos pais, com a finalidade 

explanar sobre a temática da ansiedade e discutir sobre o ritmo de vida moderno, sobre 

os padrões perfeccionistas e os modelos de imitação com repertórios ansiogênicos 

(Delitti & Derdyk, 2008). Esse público foi escolhido devido à mudança de metodologia 

escolar e de professores – antes desta série, os professores despediam maior quantidade 

de tempo para acompanhar individualmente o desempenho de cada aluno, e a 

quantidade de matérias, exigências e conteúdos era menor –, à aquisição dos alunos de 
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comportamentos responsáveis e autônomos, e à entrada da puberdade nas crianças. Com 

isso, buscou-se, portanto, a promoção da conscientização sobre a importância das 

técnicas de enfrentamento e sobre a compreensão da passagem para a adolescência, 

conforme o apoio do setor de psicologia, o qual era atuante na escola.  

 

3. Resultados e Discussão sobre as atividades realizadas 

 

O planejamento anual programado pela equipe de Psicologia do Ensino 

Fundamental Menor foi cumprido parcialmente por ter sido planejado após o 

fechamento do planejamento pedagógico da escola e também por eventuais 

modificações na execução das atividades programadas. Isso ocorreu devido à alteração 

de temáticas previamente programadas para serem trabalhadas devido ao surgimento de 

algumas demandas diferentes do esperado.  

Algumas temáticas planejadas no início do ano também não foram realizadas por 

ausência de horário livre. Quando surgia horários em que o professor faltava, por 

exemplo, por motivos de doença, a coordenadora pedagógica pedia que fosse repassado 

conteúdo de outras disciplinas para adiantar assunto, pois quando o professor que estava 

doente voltasse às aulas, os professores que tivessem antecipado o conteúdo iriam ceder 

seus horários para aquele professor que eventualmente se ausentou.  

Todavia, em geral, os resultados obtidos com a prática do psicólogo escolar 

educacional corresponderam positivamente à metodologia utilizada, pois as crianças 

passaram a compreender a responsabilidade de seus comportamentos e suas respectivas 

consequências, diminuíram a culpabilização de outrem por suas próprias atitudes e por 

suas notas mensais, e aprenderam a praticar os princípios éticos e morais (valores 

humanos).  

O Serviço de Psicologia contribuiu também com o trabalho docente a partir da 

reflexão diária de modificação das dificuldades e de apoio às crianças, além da 

sensibilização das turmas para a questão das conversas paralelas e o estabelecimento de 

estratégias e de regras para o diálogo, para o enfrentamento e para a resolução de 
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problemas. Dessa forma, construiu-se um ambiente mais cooperativo. Em relação a 

orientações a pais, que ocorria durante reuniões individualizadas e com os professores, 

percebeu-se a contribuição da psicologia ao fornecer sugestões para melhorar o 

desempenho acadêmico ao propor mudanças na relação família-aluno e ao nortear os 

pais para o cumprimento dos combinados.  

Diante da atuação desempenhada pelo psicólogo escolar, os dados foram 

compilados quantitativamente para demonstrar as atividades realizadas por um dos 

psicólogos no Ensino Fundamental Menor da escola em que atuou durante um ano. O 

Ensino Fundamental Menor deste colégio abrangia 26 turmas do 2º ao 5º ano, 

distribuídas entre os turnos manhã e tarde, que estavam sob a responsabilidade de uma 

equipe de psicologia destinada especificamente a esse nível de ensino. Cada turma tinha 

em média 30 alunos e o psicólogo em questão se responsabilizava por fornecer 

assistência a 9 turmas no turno da tarde: três turmas de 2º ano, duas turmas de 3º ano, 

duas turmas de 4º ano e duas turmas de 5º ano. 
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Gráfico 1: Intervenções do psicólogo escolar no ensino fundamental menor durante um 

ano de prática. 

 

Observa-se que as intervenções psicológicas tinham menor frequência nos meses 

de fevereiro, por ter sido a fase de adaptação profissional e de observação do contexto 

escolar; julho e dezembro, por terem sido fases de decréscimo significativo da 

frequência dos alunos na escola devido à exigência de apenas duas semanas de 
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recuperação para aprendizes específicos e a férias da maioria dos alunos.  

Relativamente, os meses do segundo semestre ocorreram maior frequência de 

intervenções pelo psicólogo por se caracterizarem como meses em que os pais 

demonstram maior preocupação com o rendimento acadêmico dos filhos e estes se 

sentem mais pressionados a atingir a média de exigência escolar. 

Deste modo, percebe-se que a Psicologia Escolar Educacional era atuante no 

contexto escolar desta escola por meio de uma equipe engajada de profissionais de 

psicologia que ficavam no cotidiano para, em geral, mediar relações, realizar escuta e 

intervenções pontuais de demandas escolares. Com isso, tornou-se um ambiente de 

prática rico em reconhecimento e necessidade deste profissional para auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, o planejamento anual de atividades proposto pelo Serviço de 

Psicologia deveria ser pensado e sugerido juntamente com o planejamento pedagógico 

da escola, a fim de dirimir eventuais impasses entre horários e indisponibilidade dos 

profissionais do contexto escolar, aumentando, assim, a adesão da Psicologia na rotina 

diária dos alunos e da escola como um todo. 
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1. Introdução 

 

As culturas e os grupos sociais são especialmente contemplados pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em seu volume Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual, ao reconhecerem as diversidades como integrantes inseparáveis da 

nacionalidade e a etnocultura como um patrimônio brasileiro. O texto marca ainda a 

superação da discriminação e a valorização da trajetória dos grupos que compõem a 

sociedade (Brasil, 1997).  

 Neste trabalho trataremos da relação entre cultura, diversidade e etnocultura no 

espaço escolar/educacional como fatores que podem interferir no ensino e na 

aprendizagem. Essa temática tem repercutido em muitas escolas pelo número 

excepcional de imigrantes estabelecidos nas últimas décadas no Brasil, em particular na 

região sudeste. 

  Os resultados ora apresentados decorrem de uma pesquisa maior
i
¹, ainda em 

andamento, e empreendida em uma instituição pública de educação básica que partiu do 

levantamento das necessidades e dos obstáculos aos atos educativos enfrentados pela 

coordenação pedagógica e por parte dos docentes no cotidiano escolar. Estes atores 

destacaram como dificuldades enfrentadas: a adolescência dos alunos, a apatia, o 

desinteresse e a falta de higiene do grupo de alunos bolivianos e descendentes de 

bolivianos. 

  Tal queixa, apresentada em reuniões preliminares com os membros da 

instituição, foi incorporada ao projeto por acrescentar uma demanda específica dos 

profissionais envolvidos e porque a escola abriga um grande número de latino-
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americanos. Neste recorte, objetivamos identificar (1) a interferência cultural e a 

continência familiar no desempenho escolar e (2) as possíveis tensões nas relações 

interpessoais com docentes e/ou com os demais colegas. 

  Entendemos adolescência como um tempo assinalado pela espontaneidade, pela 

alegria e pelos conflitos, muitos das quais atribuídos externamente, e como grupo social 

destacado pela cultura peculiar que revela sentidos e sentimentos, e povoa e provoca o 

imaginário dos adultos. Emprega-se o termo adolescência conforme delimitação etária 

da Organização Internacional da Juventude/UNESCO, que estabelece para essa etapa o 

intervalo entre os 14 e os 18 anos e para a juventude os 14 e 25 anos. 

  A instituição de ensino em que procedemos à investigação situa-se na região 

central do município de São Paulo, congregando inúmeros estabelecimentos comerciais 

que negociam, entre outros produtos, confecções, utensílios domésticos, decoração, 

promovendo intensa movimentação urbana e degradação ambiental, em termos físicos e 

higiênicos, que colocam os moradores em condição de risco biopsicossocial e 

permanente vulnerabilidade. Existem ainda dezenas de hotéis que recebem grande parte 

dos estrangeiros recém-chegados e acolhem compradores de outras regiões do estado. 

  O número de matriculados aproxima-se de 1400 divididos em 50 classes, das 

quais 20 são de ensino fundamental I, 18 de fundamental II, 10 de ensino médio e mais 

duas salas de Recurso para o atendimento de crianças com deficiências ou com condutas 

típicas. As aulas ocorriam até o final de 2012 nos turnos matutino e vespertino, sendo 

este extinto pelo número reduzido de alunos. Nos fins de semana funcionam oficinas e 

recreação pelo programa Escola da Família.  

  Diante desse panorama, trataremos do contexto sociocultural dos bolivianos 

residentes, do referencial teórico e a literatura pertinente, os procedimentos 

metodológicos e os resultados de pesquisa. 

 

2. O contexto sociocultural boliviano/paulista 

 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

3 
 

É comum que imigrantes como migrantes, ao se instalarem em localidades 

distintas da originária, encontrem maneiras de preservar suas raízes, seus costumes, suas 

tradições, suas crenças, seus hábitos, suas artes como meio de garantir a manutenção da 

organização sociogrupal (Brasil, 1997; Morin, 2005a). 

A comunidade de bolivianos residente no bairro focalizado reage à distância e ao 

estranhamento a que estão submetidos retomando alguns aspectos da sociedade nativa 

como as festas das Alasitas, que respeito a Ekeko deus da abundância, e a consagração a 

Nossa Senhora de Copacabana padroeira boliviana (Silveira Junior, 2008); e os 

encontros semanais na feira da Kantuta, nome da flor que tem as cores da bandeira da 

Bolívia (Repórter Brasil, 2013), e permite o (re)encontro com os pares e familiares. 

Atualmente, conforme os dados atuais vivem em São Paulo cerca de 100 mil 

bolivianos. O volume se explica, por um primeiro deslocamento, através do intercâmbio 

estudantil ocorrido entre Brasil e Bolívia na década de 1950, quando muitos vieram e 

não mais regressaram; e num segundo, pela busca de melhoria de vida e trabalho, dos 

anos de 1980 em diante (Silveira Junior, 2008). Esses anseios, todavia, firmam-se à 

custa de muito empenho e da realização de atividades diárias extenuantes que podem 

chegar às raias da escravidão, assentando-os como átopos, como denomina Pierre 

Bourdieu ao se referir ao lugar desalojado e desterritorializado que ocupam os 

imigrantes: 

 

situa[m]-se nesse lugar bastardo..., a fronteira entre o ser e o não social. 

Deslocado no sentido de incongruente e inoportuno, ele suscita o embaraço; e a 

dificuldade que se experimenta em pensá-lo..., apenas reproduz o embaraço que 

sua existência incômoda cria. (citado por Silveira Junior, 2008, p. 48) 

 

Para além de sentirem-se deslocados e inclassificados há um mote pulsante que 

afeta e atinge aqueles que adotam um segundo país ou região como seus, independente 

do tempo de permanência: a discriminação e o preconceito. A expressão desses 
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sentimentos pode ser captada inclusive no ambiente educacional, haja vista as 

avaliações de coordenadoras e de docentes acerca dos alunos observados. 

Os PCN (1997) grifam que a história demonstra ocorrências discriminatórias, 

preconceituosas e excludentes dirigidas a imigrantes e a migrantes que aqui se 

estabelecem e indicam a superação dessas condutas. Contudo, ainda se percorrerá um 

longo caminho para se atingir tal proposição, pois o paradoxo da inclusão excludente 

demanda conscientização e desprendimento. 

 

3. Pensamento complexo, sujeito e cultura 

 

Edgar Morin formulou o pensamento complexo como um conjunto 

indissociável, integrativo e não disjuntivo, que evita hierarquizações e unilaterizações, 

constituindo-se como um sinal contra a fragmentação e a segmentação. Isto quer dizer 

que os fenômenos da natureza e os humanos são concebidos e descritos na conjunção de 

seus elementos, na concorrência de seus antagonismos, na identificação complementar, 

na incerteza e nas relações, configuradas no acaso, no acidental, na ordem, na desordem, 

no sujeito e no objeto. 

Os princípios norteadores da complexidade estão divididos como sistêmico, no 

qual o conhecimento do todo conduz ao conhecimento das partes; retroativo, que 

reconhece os processos autorreguladores; recursivo, em que produtos e resultados são 

frutos e causas daquilo que os produzem; e dialógico, que assume a união e a tessitura 

entre figuras complementares e antagonistas necessárias às organizações fenomenais.  

Na articulação do mundo ser sujeito presume um indivíduo, “mas a noção de 

indivíduo só ganha sentido ao comportar a noção de sujeito. [...] Dentro de cada 

sociedade, cada indivíduo é, ao mesmo tempo, um sujeito egocêntrico e um 

momento/elemento de um todo sociológico.” (Morin, 2005a, p. 167, grifos do autor).  

A identidade envolve separação e unificação do Eu (subjetivo) e do eu 

(objetivo), comportando a um só tempo, diferença e constituição mútua, além de abarcar 
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as ideias de exclusão e de inclusão, que refletem a interdependência entre o Eu e o eu, e 

a ação que afasta e nega a possibilidade de inscrição de outros em mim. 

O tempo não altera a autorreferência, atualizada na objetivação do eu e na 

constância do Eu. Este – que só pode ser dito por mim – ocupa e preenche o lugar da 

centralidade e do egocentrismo e mantém-se apesar da passagem do tempo. O eu, por 

sua vez, é herdeiro das pulsões primitivas do id e do superego, instâncias psíquicas que 

reportam à autoridade paterna e podem estar também representar algo mais ampliado 

como a nação e a sociedade (Morin, 2004). 

Sob essa ótica, a subjetividade se revela como um sistema 

organizador/desorganizar do mundo interno e do mundo externo do sujeito capaz de 

interdição e facilitação do desenvolvimento e do crescimento pessoal, que põe o 

passado na tangência com o presente e com o futuro (Dias, 2008), estruturando-se ou 

desestruturando-se pela intersubjetividade, esta garantidora da continuidade da cultura.  

Ressaltamos que a subjetividade tem expressiva atenção no pensamento complexo, pois 

é vista como um componente psicológico valioso capaz de influenciar os processos 

cognitivos, perceptivos e sensitivos; como indispensável à racionalidade e quando 

desdenhada induz à ilusão da existência de pensamentos e conhecimentos isentos de 

afetividade. Em suas palavras 

 

[...] conhecimento, ao mesmo tempo tradução e reconstrução, comporta a 

interpretação, o que introduz o risco do erro na subjetividade do conhecedor, de 

sua visão de mundo e de seus princípios de conhecimento. Daí os numerosos 

erros de concepções e de idéias que sobrevêm a despeito de nossos controles 

racionais. A projeção de nossos desejos ou de nossos medos e as perturbações 

mentais trazidas por nossas emoções multiplicam os riscos de erro. (Morin, 

2004a, p. 20) 
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Os erros, ativados e intensificados pelas emoções, estão ligados à 

compreensão/incompreensão humana. Para o autor, a incompreensão é múltipla e 

invariavelmente convergente e, como processo perceptivo, é motivadora de ações e 

reações enganosas acerca do outro que podem derivar para a inimizade, a antipatia, a 

rejeição e para a mentira sobre si próprio. A modificação dessa situação ocorrerá por 

intermédio da conjunção entre uma disponibilidade subjetiva e uma 

multidimensionalidade do olhar, que alterará a tendência em se assumir o não-eu, 

exclusivamente por suas especificidades.  

A compreensão humana “comporta não somente a compreensão da 

complexidade do ser humano, mas também a compreensão das condições que são 

forjadas as mentalidades e praticadas as ações.” (Morin, 2005b, p. 115). Desdobra-se 

em compreensão objetiva, fundamentada em situações, informações e princípios 

explicativos referentes às pessoas ou a situações de modo geral; compreensão subjetiva 

a calcada na dinâmica relacional entre sujeitos que favorece a apreensão das vivências 

de outrem; e em compreensão complexa, que articula as demais na perspectiva dos seus 

aspectos singulares e globais, e na integração de polaridades situacionais e distintas de 

um mesmo fenômeno (Morin, 2005a). Esses desdobramentos englobam processos 

psicológicos básicos como pensamento, linguagem, memória, percepção, e encerram a 

presença dos “complexos imaginários” formados pela tríade projeção, identificação e 

transferência (PIT). 

As emoções expressas pelas PIT aderem no exterior na figura de uma pessoa, de 

um objeto ou de um mito como transferência e expressão de estados subjetivos 

promotores de identificações, e evidenciam o homo sapiens/demens em sua posição de 

homo complexus. Este  

 

congrega os opostos, retrata vivamente a subjetividade e aponta a influência da 

linguagem e da cultura a que está submetido; presentifica-se no dicotômico, 

revela-se na conjunção de sentimentos antagônicos e complementares e na 
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reificação do cotidiano que escamoteia o  homo demens e ressalta o homo 

sapiens [...] (Dias, 2008a, p. 106) 

 

 Indivíduo/sujeito e sociedade/cultura estão unidos por tramas 

interdependentes que predispõem as pessoas a ações similares e à exposição de 

saberes que replicam conceitos e preconceitos. É oportuno salientarmos a importância 

de uma conservação vigilante à segregação, porque reúne traços objetivos e subjetivos, 

e pode ativar o conjunto cultural 

 

[...] dos saberes, fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, idéias, 

valores, mitos, que se transmite de geração em geração, se reproduz em cada 

indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém a complexidade 

psicológica e social. (Morin, 2004, p. 56) 

 

Os PCN, na chamada aos temas transversais, indicam que os docentes 

estejam atentos aos episódios inesperados do cotidiano, pois eventos não 

programados são frequentes e requerem clareza e iniciativas pontuais. Indicação de 

difícil cumprimento, mas que pode ser contemplada no exame do próprio fazer 

educativo e nas reações impulsivas que o aluno-adolescente-imigrante provoca. 

A complexidade do ato de compreender impõe a apropriação de nossas 

limitações e a percepção dos sentimentos que podem obstar a prática pedagógica e a 

aprendizagem. A introspecção pode ser uma das trilhas que levam à compreensão, 

apesar dos enigmas que abriga em razão da inseparabilidade entre subjetivo e 

objetivo que acoberta lembranças, recalca recordações e transfere ambiguidades e 

ambivalências. A chave de contato está no egocentrismo apto a abrir-se em atitudes 

de acolhimento e fechar-se à segregação normatizada pela incompreensão cultural.  

A “reforma do pensamento”, como indica a teoria da complexidade, desafia a 

racionalização fundamentada em bases mutiladas, conclama a orientação à 
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racionalidade que defende contra o erro e a ilusão, e o respeito às distinções. Para 

Morin (2005b, p. 124), compreender “não é compreender tudo, mas reconhecer que 

há algo de incompreensível”, pela possibilidade da ação humana escapar às intenções 

de seus agentes e gerar efeitos inesperados da associação entre ambiente e 

subjetividade. Esse escape é definido como “ecologia da ação” e regida por dois 

princípios: “1º princípio: a ação não depende apenas das intenções do ator, mas também 

das condições próprias ao meio onde se desenvolve; 2º princípio: os efeitos a longo 

tempo da ação são imprevisíveis.” (Morin, 2005a, p. 301). 

A figura do professor é essencial em sala e o exercício do diálogo pode 

transcender o trabalho diário com o adolescente e transformar-se em objeto 

intermediário na ultrapassagem da matriz curricular e em objeto de religação, em 

que tudo pode ser ligado a tudo.  

 

4. Sucesso e fracasso escolar na literatura pertinente 

 

Inúmeros são os estudos e trabalhos examinando a relação professor-aluno, os 

problemas de aprendizagem, o sucesso e o fracasso escolar. Serão destacados a seguir 

os estudos idealizados Nunes (1990), Collares e Moysés (1996), por Campos (1997), 

Caroni (2011) pela proximidade com esta pesquisa.  

A ponderação de Nunes (1990) envereda pelos caminhos do fracasso escolar ao 

discuti-lo como saldo da conclusão do aluno por sua incapacidade e pela 

irreversibilidade do quadro negativo a ele agregado, como consequência da 

interpretação de seus comportamentos pelo educador. A gravidade está no provável 

desencadeamento de traços negativos de personalidade convertidos em sentimentos de 

impotência e em dificuldades de cunho social que poderão interceptar a aprendizagem e 

limitar o crescimento global bloqueando a “ecologia da ação”. 

Na década de 1990, Collares e Moysés (1996) empreenderam ampla pesquisa 

destinada a entender algumas ocorrências escolares, notadamente os desencadeantes do 
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fracasso escolar. A contribuição das autoras é capital porque focaliza nos intramuros 

escolares o coração dessa produção, sustentada pelas circunstâncias inadequadas de 

trabalho, pela relação discriminadora de docentes para com as famílias de classes 

populares e/ou pela disciplinarização, descolando dos alunos as exclusivas 

responsabilidades pelos prejuízos ou méritos educacionais e ampliando as possíveis 

causas originárias. 

O estudo de Campos (1997) indica a seriedade da interposição perceptiva causal 

de alfabetizadores na mediação do desempenho do alunado. Ao conceber a sala de aula 

como um campo relacional intrincado, a autora acredita que o educador pode simplificar 

o processo educativo e interacional, levando-o a criar expectativas facilitadoras ou 

impeditivas do progresso cognitivo e social.  

Em estudo recente Caroni (2011) exploraram as representações de professores 

da primeira série do ensino fundamental I, com a finalidade de apreender estereótipos 

e/ou preconceitos suficientes para interromper o processo de aquisição da escrita. As 

sondagens da aprendizagem e os discursos revelaram profunda disposição em se atribuir 

os problemas enfrentados na prática à idade e maturidade do aluno, às estruturações 

familiares e aos aspectos da saúde, restringindo as explicações causais do mau êxito às 

individualidades e aos fatores externos à escola, reforçando estudos anteriores que 

isolam a parte do todo. 

A preponderância do fenômeno da profecia autorrealizadora permite afirmar que 

o aproveitamento escolar está diretamente relacionado à subjetividade docente e à 

concepção de aluno ideal. A linguagem age competentemente no psiquismo individual 

com envergadura suficiente para fraturar o sujeito, pois estamos “abertos ao outro pela 

linguagem (comunicação), fechados ao outro pela linguagem (erro, mentira), abertos às 

idéias pela linguagem, fechados às idéias pela linguagem." (Morin, 2005a, p. 37). 

Fraturados, muitas crianças e muitos adolescentes, entram em um círculo vicioso que os 

amarra e tolhe a especulação do futuro e a criação de expectativas, cristalizando-os 

como incapazes. 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

10 
 

Um desvio plausível para essa realidade são as “comunidades de aprendizagem” 

que extraem os alunos da dominação de conceituações que paralisam o conhecimento e 

o amadurecimento afetivo, e determinam uma marginalização calcada em bases irreais 

porque presas a paradigmas simplificadores. Destarte, a criação de modos de 

aprendizagem que têm como pano de fundo a sustentabilidade e a resiliência, a 

experiência como respaldo para a compreensão do mundo, o respeito à Terra, a inter-

relação entre o todo e as partes, a integração da diversidade e a formação integral do ser 

humano colaborarão para a formação e a constituição de pessoas aptas a empregarem 

suas capacidades cognitivo-emocionais. 

 

5. Procedimentos metodológicos 

 

Classificamos esta pesquisa como um estudo de caso – uma instituição de 

ensino, em função da representatividade – concentra um grande número de imigrantes e 

descendentes latino-americanos e asiáticos, da significação – localiza-se em ambiente 

insalubre e violento que coloca os residentes em situação de vulnerabilidade social, e da 

oportunidade de uma ação interventiva com possibilidades de ser transformadora.  

O contato inicial e a anuência da direção e de um professor favoreceram a 

concretização da investigação e a permanência da pesquisadora nas dependências 

institucionais e em sala no ano letivo de 2012, totalizando 950 horas-aula efetivas, 

tempo satisfatório para o cumprimento das metas. A contagem exclui as reuniões de 

Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), de planejamento e de intervenção junto 

às coordenadoras, entrevistas com professores, exigências administrativas e ausências 

de docentes. 

Observamos dez alunos bolivianos ou descendentes na aula de Sociologia, sendo 

seis do sexo feminino e quatro do masculino com idade entre 16 e 18 anos, perfazendo 

28,75% do número total de jovens de uma das turmas de segundo ano do ensino médio 

matutino. Os registros em diário de campo retratam comportamentos, atitudes e relações 
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dos adolescentes entre si, com professores e com demais membros institucionais, 

visando à apreensão e compreensão do ser/estar aluno adolescente estrangeiro. 

A presença de uma desconhecida em classe, embora não habitual, causou pouca 

estranheza e discreto interesse, já que é frequente o trânsito de pessoas nas áreas 

comuns da escola e pelos mais variados motivos como a participação da comunidade 

em eventos, pais em reuniões, educadores e pesquisadores externos, trabalhadores 

processando reformas do interior e exterior do imóvel. 

No primeiro dia o docente explicou aos alunos os motivos que colocavam a 

pesquisadora no espaço reservado da sala de aula e com habilidade conjugou métodos 

de pesquisa, o significado de um estudo de campo, a permanência em um local para 

observação da realidade, etc. Não avistamos constrangimentos ou incômodos da parte 

do professor, provavelmente como saldo da aceitação incondicional e filiação ao 

projeto. 

As aulas são ministradas com base em apostilas específicas para a disciplina, 

patrocinadas e distribuídas aos alunos por órgãos estaduais. Os conteúdos são 

diversificados e versam sobre a Revolução Americana, Escola Crítica de Frankfurt, 

Cultura, Cultura de Massa, Sociedade, Cotas Raciais nas universidades públicas, 

Juventude e tribos sociais, trabalhados em aulas expositivas, leituras em conjunto e 

análises críticas.  

As avaliações da aprendizagem associam provas, em questões dissertativas e de 

múltipla escolha; seminários que incluem pesquisa bibliográfica e de campo; exposição 

grupal ou individual; e consultas bibliográficas e na internet.  

Os alunos bolivianos ou descendentes têm um comportamento diferente da 

maioria dos colegas. São assíduos, não sendo registradas faltas; mantêm-se atentos às 

explicações e cumprem as tarefas designadas; não usam celulares ou quaisquer 

aparelhos eletrônicos; os rapazes não fazem uso de bonés; são muito disciplinados e 

corteses com colegas e professor, e comumente estão de uniforme mostrando asseio no 

vestuário. 
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As garotas são espontâneas, comunicativas e extrovertidas, respondem com certo 

interesse à programação e sentam-se ao fundo da classe. Os rapazes aparentam timidez e 

introversão, um deles evita qualquer tipo de aproximação, comunicam-se pouco, 

executam os múltiplos trabalhos e colocam-se no centro da sala. Um jovem imigrante 

ingressou no primeiro trimestre, denotando percalços com a língua portuguesa sem, 

contudo, deixar de inteirar-se das atividades.  

Em todas as situações e de modo geral, o acolhimento e a firmeza do professor 

ao caminhar por entre as carteiras verificando a execução individual e coletiva das 

tarefas, solucionando dúvidas e incentivando os estudos foram importantíssimos para os 

processos de ensino e de aprendizagem. A resposta dos alunos latinos, em particular, se 

traduzia no cumprimento dos afazeres e nas preocupações com as notas e faltas. Nesse 

cenário, não se percebeu nenhuma barreira dirigida aos estrangeiros ou aos nativos, 

muito pelo contrário, havia sempre palavras de estímulo. 

Importa informar que, por vezes, o esforço do docente em ampliar o 

conhecimento era infecundo por conta da dependência do conteúdo apostilado restrito, 

embora extraídos de livros importantes, exigindo pouco raciocínio dos alunos. 

A participação da pesquisadora em uma reunião de pais mostrou que a presença 

dos latino-americanos ou descendentes era maior e que, como os filhos, mantiveram-se 

atentos às explicações dos professores e pouco questionando ou posicionando-se.  

 

6. Os alunos 

 

As observações contribuíram para outra leitura do círculo escolar/educacional da 

oferecida pela coordenação pedagógica e por alguns professores. Advertimos, antes de 

tudo, sobre a extraordinária distinção entre observar e ministrar disciplinas, a despeito 

do número de horas presente em sala; ser responsável pela formação de adolescentes e 

jovens e interpretar atitudes, falas, estilos e costumes; estar com um grupo limitado e 

conviver com um número grande de alunos diariamente. Todavia, não se pode desprezar 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

13 
 

esse contributo porque coloca alguém menos contaminado pela ambiência a desvelar 

entraves ou facilitações ao ensino e à aprendizagem. 

Assim, chamou-nos à atenção as posturas reproduzidas no tempo das aulas: 

aplicação, interesse, deferência e resposta aos chamamentos escolares e educacionais. A 

superfície que provavelmente escora esses comportamentos está no desalojamento, na 

transferência ou na obrigatoriedade em viver longe das raízes. Essa mudança estampa 

coragem no enfrentamento de adversidades e na busca por melhores condições de vida, 

e uma chance de territorialização desconectada do posto de átopo, mesmo que o silêncio 

e a introversão deixem no espectador a sensação de uma ocupação espúria que ocasiona 

timidez e temor, e infunde discriminação e preconceito. 

Como assinala Morin (2005; 2005a), Eu e eu se sobrepõem em atitudes e 

procedimentos objetivos e subjetivos, e os jovens na escola espelham os pais, ora 

subsumidos ora participantes. O eu descortina a autoridade determinada por um 

superego rigoroso que preenche a centralidade egocêntrica e prospecta um futuro, e o 

Eu mantém a constância ocupada pelo egocentrismo assinalado pela conjuntura. 

As opiniões formuladas pelos membros institucionais a respeito do grupo, para 

além da verdade, denotam intolerância e dissociação entre o mundo externo e o mundo 

interno que alimentam sementes separatistas e estigmatizantes. Intransigência e divisão 

estão fixadas na generalização do todo e no isolamento da parte, em uma dinâmica 

recursiva perversa que aparta do contexto. Como enunciado, a concentração do 

conhecimento em impressões subjetivas pode induzir ao erro pelo atravessamento 

projetivo de afetos e emoções, e desembocar na incompreensão e em manifestações 

assujeitadoras unilaterais que reduzem o outro a meras caracterizações individualizadas, 

subtraindo-lhes a condição de sujeito. Os discursos desenharam as perspectivas na 

escola, deixando explícito o cruzamento com as horas de trabalho mal remuneradas, as 

políticas públicas desfavoráveis, o desrespeito, o descaso com o aprendizado, a 

adolescência dos adolescentes, nacionais ou não, a predisposição à reprodução de 

conceitos, prevenções e convencionalismo, não obstante os debates das pesquisas 
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que se detêm nos aspectos subjetivos, ou as sugestões dos PCN para se atentar às 

eventualidades do dia a dia. 

Essas vozes proclamaram em uníssono a parcialidade excludente projetadas 

nos alunos estrangeiros, que ocultam racionalizações baseadas em estranhamentos 

que podem encaminhar ao fracasso escolar e à cristalização da incapacidade, porque 

fundamentadas em percepções personalistas simplificadoras, conscientes ou 

inconscientes, e por ações que afastam e negam a alteridade. O docente de 

Sociologia não embarcou nessa corrente. 

As profecias autorrealizadoras, ao que parece, ainda não fraturaram os 

adolescentes observados visto que ultrapassaram a infância, período de maior 

incidência de imobilização. No entanto, a parte a eles designada é o do não 

pertencimento, o da vida imprópria e do flanco menos favorecido da sociedade.  

Uma saída admissível aos educadores é a assimilação e a confrontação dos 

próprios limites, como sugere o pensamento complexo, porquanto facilita a 

reelaboração de experiências, uma “reforma do pensamento”, a expansão, a 

aceitação e a inscrição do outro em cada um e dirige à compreensão complexa que 

integra polaridades de um mesmo fenômeno.  E aos alunos, o caminho estaria na 

“ecologia da ação” como meio de negar as profecias autorrealizadoras e alterar o 

destino premonitório desqualificador do fracasso escolar e pessoal e na modificação do 

ensino para “comunidades de aprendizagem”. 

 

7. De volta ao começo 

 

Encerramos esta seção da pesquisa com o conhecimento das limitações impostas 

pelo reduzido número de alunos e de professores participantes. E respondendo à 

problematização inicial, pode-se dizer que as manifestações do grupo de alunos 

bolivianos e descendentes têm ligação com patrimônio cultural de seus responsáveis e 

de seus conterrâneos, mas não podemos afirmar que influencia diretamente o 
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desempenho escolar; é possível assegurarmos, entretanto, que a representação de cultura 

e de imigrante tem força suficiente para interditar a aprendizagem e demais processos 

mentais, quando inoportunos. Igualmente é difícil garantirmos que a presença da família 

promoveu sucesso e desenvolvimento educacional, mas é possível afiançar que o 

acolhimento parental fortalece conteúdos subjetivos, revigora a atuação de aluno e 

facilita a reversão de quadros negativos. 

Não verificamos qualquer tipo de tensão nas relações interpessoais, fenômeno 

provavelmente explicado pelo distanciamento que coloca alunos de um lado e 

professores de outro e pela introversão que defende do contato. Entendemos que 

demandará ainda algum tempo para que o sentimento de pertença se faça presente nesse 

grupo de alunos, isso porque sentem e/ou são colocados na condição estranhos.  
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1. Introdução 

 

Neste texto propomos uma discussão acerca do papel do psicólogo na escola, a 

partir de uma experiência em psicologia escolar obtida por meio de um projeto de 

extensão universitária – PsicoEducar – desenvolvido pelo Laboratório de Intervenção 

Psicossocial (LAPIP), da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e que 

promove intervenções em uma escola pública de ensino fundamental da periferia do 

município de São João del-Rei (MG) desde o ano de 2012. Nos limitados neste texto em 

apresentar as experiências obtidas no trabalho com os alunos, professores, equipe 

pedagógica, assim como demais trabalhadores da modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), que é oferecido no turno da noite nesta escola. Trataremos sobre 

questões relacionadas a identidade profissional do psicólogo escolar e das suas 

possibilidades de atuação e intervenção no espaço escolar, assim como os limites e 

desafios colocados a sua prática. Buscaremos compreender de que forma o fazer do 

psicólogo pode contribuir no processo de transformação da realidade social no contexto 

educacional. Amparados na Psicologia Humanista (Rogers, Amatuzzi, Mahfoud), 

acreditamos que a prática deste profissional na educação deve ser de facilitar as relações 

interpessoais e de colocar o nosso cliente no centro de todo o processo. Apresentaremos 

algumas possibilidades de intervenção que corroboram para a atuação do psicólogo na 

escola, dentre elas o trabalho com grupos de crescimento, oficinas de grupo, rodas de 
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conversa e a demanda pelo plantão psicológico. Discutiremos os desafios que são postos 

ao trabalho do psicólogo escolar, como a explícita demanda por psicoterapia individual. 

Entendemos que, no contexto educativo, a atuação do psicólogo deve ser de facilitador 

do processo de mudanças.   

 

2. Por uma Psicologia da Educação: breve discussão acerca da identidade do 

psicólogo escolar 

 

Nas últimas décadas a identidade do psicólogo escolar sofreu diversas mudanças. 

Saímos de uma atuação em psicologia escolar clínica na qual a prática psi era 

reconhecida por operar na lógica do individual e passamos a conceber a escola como um 

fenômeno complexo, formado por diversos atores, inseridos em um contextos social, 

histórico e político de uma realidade específica. Souza (2009) aponta que a imagem que 

a escola tem do psicólogo escolar é a de um profissional que cuidará das questões 

individuais, específicas, que os demais profissionais da escola não conseguem ou não se 

acham aptos a resolver, ou seja, o trabalho do psicólogo seria solitário. A autora diz que 

essa imagem também perpassa alguns alunos de psicologia quando não se tem a 

verdadeira dimensão da atuação do psicólogo no contexto educativo.  

Na concepção de Carvalho e Marinho-Araújo (2009), no período mais tradicional 

da psicologia escolar a prática do psicólogo era focada nas dificuldades de 

aprendizagem do aluno, o que alimentava o discurso de sua culpabilização pelo seu 

fracasso escolar. Esta atuação era, por vezes, descontextualizada e predominantemente 

realizada através de avaliações psicológicas estruturadas, sobretudo, em aplicação de 

testes psicológicos. Para Bock (1999), a partir da década de 1980 a psicologia passou a 

olhar mais para a realidade de sofrimento psíquico acometido a população brasileira 

devido a condição de vida a qual estava inserida. Surge assim, uma psicologia que 

rompe com a perspectiva do individualismo, naturalizante e psicopatologizante, e 

caminha para o compromisso social. 
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Martinez (2009) considera que o psicólogo no contexto educacional deve tomar o 

indivíduo como o centro do processo de transformação social. Nesse sentido, Wanderer 

e Pedroza (2010) nos dizem que quando a atuação do psicólogo é distanciada do 

cotidiano real da escola, corre-se o risco de que este profissional atenda diversas 

demandas, sem ao mesmo tempo se preocupar com a profundidade de sua atuação. 

Numa perspectiva comprometida com a transformação social, o psicólogo coloca-se no 

papel de mediador e busca intervir de forma a contribuir para com a subjetividade 

institucional e de todos os atores inseridos na comunidade escolar. 

 

3. Psicologia Humanista: a escola no centro do processo 

 

A Psicologia Humanista
1
 coloca o cliente no centro do processo terapêutico. Para 

Carl Rogers (1982) uma relação de ajuda necessita que um dos envolvidos, durante o 

processo, busque promover no outro o crescimento, a maturidade, o desenvolvimento e 

uma maior capacidade de enfrentamento. Para o autor este outro pode ser tanto um 

indivíduo, quanto um grupo. Tomando a escola como esse outro, podemos entender que 

a contribuição da Psicologia Humanista para a prática do psicólogo escolar é de que este 

tenha para com a escola uma relação de ajuda que a possibilite enfrentar seus conflitos 

cotidianos, percebendo-a como capaz de protagonizar o seu próprio processo de 

transformação social. Nessa visão o psicólogo não deve fazer a mudança pela escola, 

mas com a escola. A primeira vista essa diferenciação pode parecer desnecessária, mas 

se nos propusemos compreender o fazer do psicólogo escolar à luz da Psicologia 

Humanista, é importante determos nesse ponto. Se o profissional toma a demanda 

trazida pela escola e a responde de maneira imediata, sem fazer uma análise dessa mais 

profundamente, corre o risco de ser um profissional “faz tudo”. O problema de ser um 

                                                             

1  A Psicologia Humanista é uma abordagem psicológica que buscou romper com o paradigma de 

que o homem é um ser ontologicamente em sofrimento ou que apenas o seu comportamento poderia ser 

estudado. Para o humanismo, o homem é um ser que busca a auto realização e que tende-se a atualizar-se 

sempre. 
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profissional assim – aqui imaginando ser possível tal sucesso – é que o sofrimento 

psíquico da instituição nunca será, em um nível de consciência, notado pela instituição, 

ou seja, serão resolvidas as demandas explícitas, enquanto aquilo que é latente se 

manterá no dia a dia da escola. Se o psicólogo escolher por uma práxis na qual a sua 

posição é a de resolver os problemas por si só, excluiu-se a possibilidade de provocar a 

escola para o crescimento e amadurecimento. 

Pensado no psicólogo como o profissional que contribui para o processo de 

autonomia e o amadurecimento psíquico da instituição, tomamos o conceito de 

facilitador proposto por Rogers (1978), sendo facilitador aquele que articula os 

momentos e a disposição do grupo, desenvolvendo nesse um clima psicológico de 

segurança, possibilitando assim que as defesas sejam reduzidas. Facilitar incide em 

permitir ao outro tomar consciência do seu processo, se implicar. Na posição de 

facilitador, o psicólogo permite que seu cliente esteja no centro do processo de 

transformação. Nas intervenções no espaço escolar, cabe tomar essa posição e criar um 

ambiente saudável para que as pessoas – entenda-se alunos, professores, direção, equipe 

pedagógica e demais funcionários, além das famílias que constituem a comunidade 

escolar – possam ter voz, ou seja, dizer de si, de seus problemas e interesses, e ter a 

certeza de serem escutados. 

O psicólogo na escola precisa dar sentido aquilo que vê e escuta, não ficando 

apenas com o conteúdo que é explicitado. Eis a necessidade de contextualizar sempre. 

Nesse sentido, Rogers (1983) nos fala também da importância do saber ouvir, como 

uma escuta atenta e direcionada ao cliente. Ouvir implica em ser congruente
2
. A 

congruência é algo fundamental para que haja comunicação entre o psicólogo e seu 

cliente, assim como, também é necessária para tornar esta relação sensível. Na práxis do 

psicólogo escolar é preciso identificar a incongruência que habita em nosso cliente, e 

                                                             

2  Congruência é um termo criado por Carl R. Rogers para definir o ser que busca ser autêntico 

consigo mesmo, ou seja, é a capacidade do psicólogo de ser autêntico em relação aos seus próprios 

sentimentos em relação ao cliente que se está ajudando.  
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deixá-la visível a este, de forma a possibilitar a saúde psíquica do mesmo. Estar 

incongruente gera, nesta perspectiva, sofrimento psíquico. 

Outro conceito importante na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP)
3

 é a 

tendência de atualização. Pinto (2010) a descreve como uma capacidade natural que 

todo ser humano possui de autodirigir sua vida, em busca de realizar suas necessidades. 

Toda pessoa se atualiza a todo o momento tendo em vista seu crescimento. Na 

perspectiva da ACP é importante que exista a confiança, o respeito e a preocupação pelo 

outro, buscando por meio de uma escuta sensível e de uma posição empática, ajudá-lo 

em seu processo de crescimento e amadurecimento psíquico. Eis um desafio para o 

psicólogo escolar que busca orientar sua prática com base na Psicologia Humanista. 

 

4. Projeto PsicoEducar na Educação de Jovens e Adultos 

 

O projeto de extensão PsicoEducar surgiu em 1998, com a proposta de oferecer 

um serviço de psicologia escolar e educacional para escolas e instituições educativas da 

rede pública do município de São João del-Rei. Desde essa data, o projeto já passou por 

diversas escolas, desenvolvendo intervenções a fim de colaborar com transformação 

social destas instituições. No ano de 2012 o projeto iniciou suas atividades em uma 

escola pública municipal de ensino fundamental na periferia deste município. Esta 

escola oferece além do ensino fundamental nos turnos da manhã e tarde, a modalidade 

de Educação para Jovens e Adultos (EJA) no turno da noite. Conforme diagnóstico 

realizado com as turmas da EJA no ano de 2013, mais de 50% dos alunos eram jovens 

com menos de 18 anos. Jovens que deixaram o ensino regular comum
4
 por questões de 

trabalho ou que, devido ao número de reprovações buscaram uma alternativa mais 

                                                             

3  A Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) foi criada por Rogers numa perspectiva de Psicologia 

Humanista. Para esta abordagem o cliente ocupa o centro do processo psicoterapêutico. 
4  Chamamos de ensino regular comum a modalidade de ensino oferecido no turno regular diurno, 

que dispõe de uma série a cada ano, constituindo assim os 9 anos do ensino fundamental. A Educação de 

Jovens e Adultos também é uma modalidade de ensino regular conforme a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996. 
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rápida para finalizar o ensino fundamental. Este é um fenômeno que diferencia o turno 

da noite dos demais, pois existe o desafio de criar atrativos para que os alunos 

permaneçam na escola, já que a evasão e a infrequência são fenômenos que acometem a 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) possuí uma história anterior a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Antes desta lei, a EJA era oferecida 

na modalidade de suplência ainda pouco reconhecida. Era vista como modalidade de 

ensino inferior (Levy, 2009), o que até hoje contribui para o estigma de que é uma 

educação tida como “fraca”. Após a LDB de 1996, a EJA passou a ser colocada como 

um direito aos jovens e adultos “que não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio 

na idade própria” (Silva & Martins, 2012). Nas intervenções junto a Educação de 

Jovens e Adultos, o Projeto PsicoEducar busca contribuir com a equipe pedagógica no 

sentido de tornar a escola mais significativa para os alunos, permitindo que estes se 

sintam pertencidos a instituição. Nesse sentido, o trabalho em pareceria com os 

professores e a equipe pedagógica se faz necessário. Parceria porque não devemos 

tomar o lugar daqueles que devem ser os protagonistas, mas sim ajudá-los no processo 

de transformação da realidade na qual estão inseridos. 

 

5. Algumas possibilidades de intervenção no espaço escolar 

 

As intervenções do Projeto PsicoEducar se dão em vários eixos. Utilizamos de 

metodologias que buscam colocar o sujeito no centro do processo da intervenção, tais 

como Rodas de Conversa, Grupos de Encontro, Oficinas de grupo etc. Além destas 

metodologias de intervenção, fazemos uso de recursos metodológicos como a 

observação participante, diagnóstico e entrevistas, no sentindo de ampliar as 

possibilidades de intervenção na instituição. A observação participante, tal como 

descreve Martins (1996) permite-nos olhar para a escola de modo a identificar aquilo 

que é convergente e o que é divergente na existência da instituição. Para o autor o 
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cotidiano escolar é o objeto do psicólogo. Nesse sentido, mantemos uma rotina na 

escola, na qual estabelecemos dias fixos para estar na instituição, acompanhando seu 

dia-a-dia, identificando seus conflitos e percebendo seu crescimento. Direcionamos o 

nosso olhar para todas as possibilidades de atuação, sem cair no que Martins (2003) 

classificou como uma posição do psicólogo como um “profissional bombeiro”, aquele 

que apaga incêndios atropelado por tantas demandas da escola. Não se trata de intervir 

em tudo, mas de ter um olhar sobre o todo. Assim, a observação participante do 

psicólogo tem sido possível nas situações do intervalo dos alunos, na merenda no 

refeitório, no lanche com os professores, nas realizações de conselhos de classe e 

intervenções pedagógicas, como na própria sala de aula. 

Martinez (2009), por sua vez, descreveu as formas de atuação do psicólogo 

escolar em tradicionais – avaliação, diagnóstico, encaminhamento, orientação 

profissional e sexual, formação e orientação para professores – e emergentes – tais 

como, diagnóstico institucional, participação na elaboração do Plano Político 

Pedagógico da escola, integralização de políticas públicas, coordenação de projetos que 

visem o desenvolvimento integral dos alunos – que estão sendo desenhadas pelo 

psicólogo escolar/educacional. É com base nestas reflexões que temos atuado nesta 

escola.  

A seguir, descreveremos algumas experiências que estamos obtendo a partir do 

Projeto PsicoEducar, assim como refletiremos sobre as metodologias utilizadas. Para 

esta análise nos deteremos em quatro eixos: (1) intervenção com os alunos, (2) 

intervenção com os professores, (3) intervenção com demais funcionários da instituição 

e (4) Intervenção com a família e comunidade. 

 

Intervenção com os alunos 

 

No que se refere ao desenvolvimento integral dos alunos, são realizadas 

intervenções tendo como objetivo criar um espaço de discussão sobre as temáticas que 
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tocam o universo jovem, tais como projeto de vida, afetividade, sexualidade, drogas, 

valores, relação família escola, dificuldades na aprendizagem, preconceito, identidade, 

orientação profissional etc. As atividades buscam aproximar a escola da realidade de 

seus alunos, visando resgatar a participação e o sentimento de pertencimento do jovem 

ao espaço escolar. Para Dayrell (2007), a escola sendo uma instituição importante na 

socialização dos jovens, não é, contudo, uma instituição estática devendo valorizar a 

cultura juvenil de forma a potencializar a formação contextualizada e dinâmica de seus 

alunos.  

Ao longo dos semestres letivos foram realizadas Rodas de Conversas com os 

alunos, nas quais buscamos facilitar este espaço, mas deixando que o conteúdo se 

manifestasse pelos próprios jovens. Os temas discutidos são apontados pelo próprio 

grupo de alunos e também pelos professores, como também buscamos identificar os 

temas que estão mais implícitos no cotidiano destes jovens. As Rodas de Conversa 

possibilitam um trabalho participativo e de reflexão, permitindo o diálogo aberto entre 

os participantes e a circulação da fala, bem como o exercício da escuta (Afonso & 

Abade, 2008). Intervenções em grupo na forma de oficinas também tem sido uma 

metodologia que permite a participação livre dos alunos, mas que, ao mesmo tempo, 

busca trabalhar sobre uma tarefa. Intervenções sobre orientação profissional e 

sexualidade são temas que temos desenvolvido a partir dessa metodologia. Para Afonso 

(2000) as oficinas em dinâmicas de grupo permitem um trabalho de reflexão e 

informação, mas não se caracteriza como algo que se reduz a um simples projeto 

pedagógico, pois a mesma envolve também significados afetivos e vivencias que são 

relacionados com as temáticas trabalhadas pelo grupo. Ainda de acordo com a autora, a 

oficina envolve um trabalho que é organizado em grupos indiferente do seu número de 

encontros e lança foco sobre uma temática central a qual o grupo se coloca a 

desenvolver em um contexto social específico. Nessa direção, o trabalho em grupo com 

os alunos não se limita a uma proposta pedagógica ou de aprendizagem e nem a um 
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grupo terapêutico, mas permite aos mesmos um espaço de ressiginificação de suas 

experiências a partir do trabalho coletivo. 

 

Intervenções com os professores 

 

Um grande desafio que a equipe tem encontrado é de realizar um trabalho mais 

efetivo com os professores, devido a resistências diferentes. Realizamos trabalhos 

pontuais, em pequenos momentos no qual pudemos refletir com o grupo questões acerca 

do seu cotidiano profissional, buscando oferecer uma escuta diante das angústias, mas 

também potencializando seus feitos. Uma estratégia que tem possibilitado essa 

intervenção pelo que chamamos de “contato pelas beiradas” é na parceria direta com os 

professores para a realização das atividades com os alunos. Assim, as intervenções com 

os jovens e adultos têm acontecido sempre com a presença e a participação dos 

docentes, colocando-os como co-facilitadores de todo o processo. Quando se é 

necessário oferecemos apoio para pensar em estratégias de ensino-aprendizado que 

deem conta de atender as especificidades deste público. Nossa posição não é de deter o 

conhecimento psicológico, mas de articulá-lo com as experiências e os conhecimentos 

pedagógicos dos professores. Para isso, contamos com uma parceria que tem 

possibilitado muito o trabalho do psicólogo na escola, com o profissional pedagogo 

(supervisora pedagógica). Nessa parceria, buscamos constituir uma ponte de 

conhecimento na qual os beneficiados são os alunos. Um exemplo de trabalho 

interdisciplinar que tem dado certo é a participação dos psicólogos nas reuniões de 

Conselho de Classe. Com o olhar psicossocial, buscamos contribuir para com as 

discussões e avaliações sobre o processo de ensino-aprendizado e de desenvolvimento 

dos alunos, de forma a perceber estes como sujeitos protagonistas do seu processo de 

aprendizado. Outro exemplo é a participação nos processos de reformulação do Projeto 

Político Pedagógico da instituição. 
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Intervenção com outros funcionários 

 

Neste eixo, apresentamos as experiências obtidas no o trabalho com os 

funcionários da cozinha e limpeza, biblioteca e da secretaria. Este trabalho tem sido 

visto como algo diferente para o Projeto PsicoEducar, pois é um público que muitas 

vezes acaba passando despercebido nas intervenções realizadas por psicólogos 

educacionais. Constituiu-se um Grupo de Encontro no qual tem acontecido encontros 

periódicos para discutir-se sobre temas como autoestima, o medo e a insegurança, 

propostos por estes funcionários. Este espaço de escuta tem possibilitado aos 

participantes, principalmente a equipe da cozinha e limpeza da escola, um lugar de 

acolhimento para suas queixas, não apenas como funcionárias da instituição, mas como 

sujeitos. Os Grupos de Encontro são realizados na perspectiva humanista, na qual 

Rogers (1978) coloca como sendo um dispositivo metodológico de intervenção 

psicossocial capaz de “acentuar o crescimento pessoal e o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da comunicação e relações interpessoais, através de um processo 

experiencial” (p.14).  

Em um destes encontros, uma participante compartilhou com o grupo o 

sentimento de se sentir “invisível, às vezes, na escola”. Para Rogers (1978) relatos deste 

tipo são possíveis, pois nesta modalidade de grupo os participantes têm a liberdade de 

expressar os sentimentos, positivos e negativos, em um clima de confiança mútua entre 

os envolvidos. Para o autor, há um movimento de feedback, entre os participantes, 

responsável por fazer com que o sujeito se perceba diante do outro e que isso tenha 

efeito nas relações interpessoais do grupo. Vimos este efeito muito naturalmente no 

grupo quando os demais envolvidos acolheram a queixa dessa participante, no sentido 

de produzir um efeito afetivo para a importância da mesma na vida da instituição. 

Abriu-se um espaço para se colocar as angustias, mas também para se falar das 

potencialidades de cada um. 
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Intervenção com as famílias: estreitando essa relação 

  

Outro eixo de intervenção do PsicoEducar tem sido o trabalho com as famílias, no 

sentido de estreitar sua relação com a escola, abandonando a prática do uso da pressão, 

e fazendo por meio do acolhimento institucional. Assim como com os professores, o 

trabalho com as famílias é cercado de muitos tabus. De um lado a queixa “os pais não 

vem a escola”, do outro “a escola só nos chama para os problemas”. Carvalho (2000) 

coloca que “tradicionalmente a família tem estado por trás do sucesso escolar e tem sido 

culpada pelo fracasso escolar” (p.144). Nesse sentido, a autora faz alguns apontamentos 

sobre a questão da relação família-escola, dentre eles o discurso que predomina na 

escola pública quanto à frustração dos educadores pela dificuldade de aprendizagem dos 

alunos e da pouca ou nenhuma cooperação da família. O sucesso escolar é algo que 

envolve, na maior parte, a participação da família no processo de escolarização de seus 

filhos (Carvalho, 2000). Conforme Polonia e Dessen (2005), são muitos os benefícios 

da integração entre a escola e a família, que vão desde o melhoramento dos níveis 

afetivos até a constituição da personalidade do aluno. As autoras colocam que a 

responsabilidade pelo processo de escolarização do educando não deve ser atribuído 

somente à escola, pois esse processo depende também da atenção da família e da 

comunidade (Polonia & Dessen, 2005). 

Entre as dificuldades que existem em aproximar a família do cotidiano da escola 

encontram-se a dinâmica dos encontros/reuniões que envolvem os pais; o acolhimento e 

os objetivos. Garcia e Macedo (2011) apontam em estudo realizado sobre a relação 

família-escola em reuniões de pais cuja finalidade é inseri-los no universo da escola, 

que dois aspectos interferem diretamente no bom aproveitamento dos 

encontros/reuniões de pais. O primeiro é a escolha de temas a serem tratados e o 

segundo as atividades que são propostas. Segundo os autores, a participação dos pais é 

mais efetiva quando as atividades são lúdicas, interativas e ilustrativas. Esses aspectos 

permitem uma melhor compreensão pelos pais do que é realizado pela escola, bem 
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como aproxima-os dos educadores. Os autores demonstram que nessa direção o 

encontro de pais passa a ser algo construída não só pelo docente, mas pelos pais e 

alunos e também por outros profissionais da escola, ou seja, uma construção coletiva. 

Oliveira e Marinho-Araújo (2010) apontam que três caminhos são importantes 

para que se possa compreender a relação família-escola: (1) o ponto de vista da escola; 

(2) o ponto de vista dos pais; e (3) o ponto de vista dos alunos. O psicólogo é o 

profissional que tem condições de contribuir para o estreitamento das relações família-

escola. A psicologia escolar/educacional deve assumir para si também esta 

responsabilidade diante da demanda da comunidade escolar. Nesse sentido, Andrada 

(2005) coloca que uma das tarefas de um psicólogo escolar/educacional é chamar a 

família do educando para o debate na instituição escolar. Não basta apenas identificar 

dificuldades, é preciso possibilitar um espaço de reflexão e de enfrentamento de tais 

dificuldades. O psicólogo pode ajudar a família e a escola na busca de estratégias para 

contribuir para o melhor processo de escolarização do aluno, realizando um trabalho 

que permite mudar a concepção, como colocou a autora de que “a culpa sempre é da 

família” (Andrada, 2005, p. 199).  

Nos Grupos de Encontro realizados com os pais na escola, temos identificado a 

necessidade que os pais têm de participar de um espaço voltado para suas necessidades, 

de modo que não sejam só colocados como culpados ou únicos responsáveis pelo 

processo de escolarização de seus filhos. Na Educação de Jovens e Adultos o desafio de 

um trabalho com a família é ainda maior, pois a realidade escolar dos filhos é diferente 

dos alunos dos demais turnos. São jovens mais velhos, na maioria das vezes, 

trabalhadores e com certa independência dos familiares. Deste modo, buscamos criar 

um espaço de acolhimento para as famílias de modo que estas possam trazer suas 

experiências e ressignifica-las junto ao grupo. 

 

6. Plantão Psicológico: enfrentando a demanda pela psicoterapia individual no 

espaço escolar 
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Nesta porção do texto trataremos de algo que muito angustia o psicólogo escolar – 

a demanda pela psicoterapia individual dentro da escola. Aprendemos com a história da 

psicologia escolar que quando o psicólogo se limita a realizar atendimento individual ou 

produzir avaliações psicológicas dentro da escola, seu trabalho não faz sentido em uma 

perspectiva de transformação da realidade da instituição. Não toca o que de mais 

sensível está na base dos conflitos e das demandas da instituição: as relações 

interpessoais. Assim, nosso trabalho é orientado para a intervenção grupal. Mas e o que 

fazer com a demanda da escola para o atendimento clínico? De que formas o psicólogo 

pode atenuar o sofrimento psíquico dos sujeitos-atores sem praticar uma clínica 

individual, que desconsidere o contexto escolar? Para Tassinari (1999) a proposta de um 

plantão psicólogo na escola busca ser um serviço que visa o crescimento do aluno, não 

implicando assim em um diagnóstico ou encaminhamento para o atendimento 

psicoterápico. É um atendimento de emergência, mas que dá ao usuário a liberdade de 

abordar temas que ele não teria possibilidade de conversar em outros contextos. No 

entendimento da autora o plantão psicológico complementa a finalidade da educação, 

permitindo a formação integral do educando. 

O Plantão Psicológico na escola foi desenvolvido por Mahfoud (1999) propondo 

uma escuta atenciosa e centrada no cliente, não diretiva e que desse visibilidade à 

tendência atualizante do sujeito. No contexto escolar este dispositivo possui uma 

organização para que o serviço seja ofertado de maneira a não se confundir com uma 

“clínica na escola”. Em uma experiência que norteou a implantação do mesmo em 

Psicologia Escolar, Mahfoud (1999) descreve os requisitos para se instalar tal serviço: 

estipular um horário para os atendimentos; disponibilizar formas desse atendimento 

acontecer em consonância com a organização da escola; divulgar e orientar o público 

sobre os objetivos e funcionamento do serviço são alguns destes passos para se 

implantar o plantão na escola.  
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Buscando oferecer um serviço de forma a ir de encontro com as especificidades da 

escola, o PsicoEducar tem estruturado o plantão psicológico de maneira que os 

atendimentos cumpram os objetivos de atender a clientela, sem confundir o papel do 

psicólogo escolar na instituição. 

A oferta do plantão na escola “tangencia e complementa” o trabalho do psicólogo 

escolar, uma vez que amplia suas possibilidades de intervenção e se constitui como um 

promotor da saúde no espaço escolar (Tassinari, 1999). Nessa direção, por meio do 

Plantão Psicológico a Equipe tem conseguido atender a demanda pela psicoterapia, sem 

cair no erro de praticar uma clínica individual no espaço escolar, nem desfazendo da 

necessidade real por uma escuta individual. Não entendemos a prática do psicólogo 

escolar desvinculada de seu olhar clínico, pois conforme Diehl, Maraschin e Tittoni 

(2006) a escuta, o olhar, a escrita, o inquietar-se durante o percorrer do psicólogo em 

uma perspectiva do social são ferramentas que compõe a prática deste profissional no 

contexto de intervenção psicossocial. 

 

7. Experiências que vem com o tempo 

 

Em relação aos resultados obtidos a partir das intervenções na escola, tem se 

verificado um sentimento de pertencimento da equipe do Projeto PsicoEducar em 

relação a instituição. O trabalho do psicólogo, mesmo que na condição de extensão 

universitária, não é entendido como uma ajuda pontual, mas como trabalho de parceria 

que possibilita intervenções mais consolidadas no espaço escolar. Temos nos 

aproximado da realidade do trabalho dos docentes, buscando constituir uma equipe 

interdisciplinar para lidar com as demandas do dia-a-dia destes profissionais. 

Procuramos despertar nos professores um movimento de maior autonomia para gerir os 

conflitos com os alunos. Aos jovens e adultos, têm sido oferecido o espaço para a 

ressiginificação de suas experiências enquanto jovens e estudantes desta escola, 

tomando esta instituição como espaço de produção da cultura. Aos funcionários a escuta 
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tem permitido potencializar as relações interpessoais dentro da instituição, assim como 

contribuir para o processo de sua autoestima. Para as famílias e a comunidade temos 

possibilitado um espaço de acolhimento e de escuta para com as demandas explicitas e 

implícitas dos pais, fazendo uma ponte com a escola, evitando cair no erro de oferecer 

um serviço psicológico que exclua a participação da escola no processo. Aos estagiários 

tem sido possibilitado uma formação acadêmica-profissional no sentido de fortalecer as 

competências necessárias para o trabalho em psicologia escolar, ao mesmo tempo em 

que potencializa-se o tripé ensino-pesquisa-extensão, tomando a extensão como um 

compromisso social de transformação da realidade da instituição e da comunidade na 

qual o trabalho é realizado. 

 

8. Algumas considerações nada finais 

 

Percebemos, assim, que embora as formas de atuação do psicólogo na educação 

têm sido modificadas, o seu compromisso social não mudou. A psicologia deve 

contribuir para potencializar o espaço escolar, de forma a tomar seus atores como 

sujeitos de transformação. Devemos lançar o olhar para os processos subjetivos da 

instituição escolar. No trabalho do psicólogo escolar é importante e necessário 

estabelecer parcerias. O Psicólogo não dá conta de todas as demandas e quando tenta 

agir assim deixa de perceber a escola como capaz de gerir o seu próprio crescimento. 

Assim, só fortalecemos a nossa prática quando realizamos um trabalho interdisciplinar. 

Na direção que Martinez (2009) colocou, buscamos tomar a escola como o centro do 

processo, e não de tomar o seu lugar na responsabilidade de crescimento. Assim como 

na leitura de Rogers (1978), desenvolvemos uma postura de facilitador ao permitir que 

os atores institucionais sejam os verdadeiros protagonistas do processo de mudança, de 

crescimento, contribuindo para sua capacidade de autogestão.  

O campo de atuação do psicólogo na Educação de Jovens e Adultos ainda é 

recente e precisa ser melhor estudado. Vemos como necessário e desafiador a 
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aproximação da psicologia para com as políticas públicas que atravessam a escola, 

principalmente no que diz respeito às políticas educacionais. Assim como o que colocou 

Martinez (2009), o psicólogo deve se envolver com outras formas de intervir no espaço 

da escola, que não apenas as formas de atuação tradicionais. É preciso inovar sempre, 

não esquecendo de que a identidade deste profissional no contexto educacional está em 

constante construção. Acreditamos que uma intervenção psicossocial é aquela que com 

a saída do profissional psicólogo o terreno esteja fértil para que as sementes deixadas 

possam continuar ser cultivadas pela instituição e, por isso, a importância de se fazer 

uso de metodologias participantes neste contexto. Nesse sentido, a Psicologia 

Humanista pode ser uma perspectiva psicológica que nos ajude a compreender os 

fenômenos humanos presentes no cotidiano escolar, colaborando para que esta 

instituição esteja no cerne do processo das intervenções do psicólogo escolar. 
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1. Introdução 

 

 Na última década, estudiosos brasileiros na área de Psicologia Escolar e 

Educacional têm buscado ampliar as possibilidades de atuação e de produção de 

conhecimentos no âmbito da Educação Superior. Marinho-Araujo (2009), Marinho-

Araujo e Bisinoto (2011) e Sampaio (2009, 2011) são estudiosas que têm desenvolvido 

pesquisas sobre as possibilidades de atuação da Psicologia Escolar na Educação 

Superior, destacando a fertilidade desse campo educacional na atualidade.  

 A situação da Educação Superior no Brasil está em pauta, com demandas 

acadêmicas, políticas, sócio-culturais e de novas tecnologias que têm provocado 

transformações na organização das Instituições de Ensino Superior (IES), envolvendo 

novos projetos de gestão, de reformulação curricular, de investimento na formação 

continuada dos docentes, dentre outros. As políticas públicas voltadas à Educação 

Superior, amparadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/1996 

e por uma série de diretrizes e resoluções, visam o investimento na proposta de 

democratização de acesso a esse nível de ensino, bem como de melhorias na qualidade 

da formação oferecida (Goergen, 2010). A legislação ainda criou um sistema de 

avaliação da qualidade do processo educativo no nível superior, com vistas, segundo 

Weber (2010) de promover a ampliação do compromisso social das IES com a 

formação acadêmica dos estudantes.  

 Esse cenário na Educação Superior é favorável para o desenvolvimento de 

projetos de Psicologia Escolar e Educacional, uma vez que essa área de atuação 

mailto:ronaldopsicologo@hotmail.com
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profissional e de produção de conhecimento se interessa pelos processos de 

desenvolvimento humano mobilizados nos contextos educativos, com foco nos 

diferentes fatores que constituem o processo ensino-aprendizagem. 

 Assim, nosso objetivo é abordar neste trabalho as possibilidades de construção 

de espaços de atuação do psicólogo escolar e educacional no contexto da Educação 

Superior, considerando as condições atuais propiciadas pelas políticas educacionais, em 

especial, nas instituições de ensino superior privadas.  

 

2. Psicologia Escolar e Educacional e o Contexto da Educação Superior 

 

 O contexto da Educação Superior no Brasil tem passado por reformulações nas 

últimas décadas devido a demandas sociais, políticas, econômicas e acadêmicas. A 

legislação em vigência apresenta uma série de leis, decretos e resoluções que têm 

gerado transformações expressivas nas IES.  

 As Instituições de Ensino Superior (IES) tais como: Universidades, Faculdades, 

Centros Universitários, Institutos etc., classificam-se, segundo a LDB 9394/1996, em 

categorias administrativas em públicas e privadas. A legislação educacional no âmbito 

do ensino superior abrange as IES públicas e privadas, e na atualidade a ênfase das 

políticas tem sido a ampliação do acesso e a qualidade de ensino. Uma das políticas 

educacionais que têm se destacado nesse cenário é a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004, que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).  

 O Sinaes objetiva identificar o mérito e o valor das instituições, áreas, cursos e 

programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação; visa ainda 

melhorar a qualidade da educação superior, orientar a expansão da oferta e promover a 

responsabilidade social da IES, respeitando a identidade institucional e a autonomia.  

 Autores como Dias Sobrinho (2008) e Polidori (2009) ressaltam que o Sinaes, ao 

buscar a melhoria da qualidade da Educação Superior no Brasil, comprometeu o caráter 

formativo, emancipatório e da autonomia das IES, gerando uma cultura da avaliação. É 
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importante evidenciar que o Sinaes busca reconhecer a diversidade do sistema de 

Educação Superior do país, respeitar a identidade, a missão e a história das IES, 

entender que essas devem ser avaliadas globalmente e ainda buscar a continuidade do 

processo avaliativo, mas isso, de fato, não se cumpre, conforme tais autores. 

  Dias-Sobrinho (2008) argumenta que a autonomia universitária tende a se 

deslocar das instituições para os órgãos de controle e gestão dos sistemas educacionais e 

acrescenta que “(...) a fórmula de qualidade adotada não respeita as especificidades 

institucionais e faz abstração das realidades concretas dos cursos e dos estudantes. A 

avaliação de corte instrumental não permite uma crítica das atividades de docência e 

pesquisa” (p.822), reduzindo e resumindo a avaliação institucional em rankings.  

 O foco, a preocupação, dessa forma, é qual IES atenderá tais critérios distorcidos 

e ficará em 1º, 2º, 3º... lugares, como se esses mesmos critérios estivessem cumprindo 

certas exigências de qualidade que uma IES deveria ter, para ser bem vista pela 

sociedade e pelo mercado, especialmente no caso das privadas. Percebe-se que os 

critérios defendidos pelo Sinaes não alcançam, não têm sensibilidade para descrever, 

analisar e avaliar diferentes elementos que correspondem às demandas sociais, 

econômicas, culturais da IES de forma apropriada, satisfatória ou significativa. O Sinaes 

não consegue reconhecer as singularidades/particularidades que constituem a 

complexidade das IES. Assim, os estudiosos questionam quantos mais indicadores serão 

lançados no “mercado acadêmico” com o objetivo de se obter um produto final, 

desconsiderando, no entanto, completamente o seu processo (Dias-Sobrinho, 2008; 

Polidori, 2009). 

 Porém, apesar das contradições que apresenta, o Sinaes se configura na 

atualidade em um importante instrumento de regulação e controle do Ministério da 

Educação, para que possa atender as determinações da LDB/1996. A lei define que 

todas as IES (públicas e privadas) devem passar periodicamente por análise de seus 

indicadores de qualidade, e a considerar os números de expansão das IES no país, essa 
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definição da lei assume a tarefa de fiscalizar e acompanhar a qualidade do ensino 

oferecido.   

 Segundo os últimos dados oficiais (Censo da Educação Superior de 2011, 2013) 

de 2.365 IES no Brasil, 88% são instituições privadas e 12% são públicas, ocorrendo 

uma predominância de Faculdades nos dois tipos de IES. Essa situação demonstra o 

perfil de IES desenvolvido no país, principalmente, a partir da década de 1990, quando 

ocorreu uma grande expansão do ensino superior (Barreyro, 2008; Sguissardi, 2008).  

 Nesse cenário, nosso interesse se volta para a instituição privada, que para 

atender as determinações da lei tem desenvolvido novos projetos na área da gestão, do 

planejamento acadêmico, do acompanhamento ao docente e ao discente. Ao realizar a 

avaliação institucional, o Sinaes considera dez dimensões, a saber: missão e PDI; 

política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; responsabilidade social 

da IES; comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal, as carreiras do corpo 

docente e técnico-administrativo; organização de gestão da IES; infraestrutura física; 

planejamento de avaliação; políticas de atendimento aos estudantes; sustentabilidade 

financeira.  

 É nesse contexto que percebemos um espaço fértil para a inserção da Psicologia 

Escolar e Educacional; as condições que o Sinaes gera, por exemplo, levam ao 

desenvolvimento de projetos variados envolvendo o corpo docente e discente, bem 

como investimentos no processo educativo como um todo. Por isso, torna-se relevante 

compreender e explicitar os significados e as concepções que orientam as políticas 

públicas na Educação Superior, conforme salienta Souza (2010), para que seja possível 

construir uma atuação em Psicologia Escolar e Educacional que privilegie a qualidade 

da formação acadêmica e profissional e promova processos de desenvolvimento 

humano.  

 Nesse movimento, Marinho-Araujo (2009) tem destacado as possibilidades de 

atuação da Psicologia Escolar e Educacional na Educação Superior, envolvendo os 

processos de reforma universitária com a implantação das diretrizes curriculares 
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nacionais e da avaliação educacional, bem como os processos de formação continuada 

de docentes e técnicos, e de gestão institucional. E ainda a concepção de que todo 

contexto educativo, incluindo o da Educação Superior, concretiza as relações entre 

educação, sociedade e subjetividade têm orientado ações de mediação do psicólogo 

escolar e educacional nos processos de desenvolvimento humano desencadeados pelos 

processos de ensino e de aprendizagem (Guzzo & cols, 2010; Marinho-Araujo, 2009).  

 Pensando no momento privilegiado que as políticas públicas criam na  

Educação Superior, gerando diferentes reformas, concordamos com Souza (2010) ao 

destacar que a atuação do psicólogo escolar e educacional deve considerar os seguintes 

elementos: compromisso com a busca por uma educação democrática e com qualidade 

social; ruptura epistemológica com as concepções adaptacionistas da psicologia; e 

compreensão das políticas públicas vigentes.  

 

3. Construindo espaços de atuação  

 

 Nossa fundamentação teórico-metodológica parte da perspectiva histórico-

cultural e de uma visão crítica de Psicologia Escolar e Educacional. Deste modo, o 

sujeito, em tal perspectiva é considerado ativo e autônomo, capaz de participação 

intencional nos processos de sua vida, transforma seu meio social e é transformado por 

ele nesta relação dialética (Vigotski, 2003). O processo de desenvolvimento humano é 

visto a partir de sua contextualização histórica, social e cultural e na mediação pelos 

instrumentos materiais e simbólicos da cultura. Esse processo se configura nas relações 

dialógicas entre os sujeitos e os contextos histórico-culturais, nas quais ocorrem 

processos de produção e negociação de significados (Vigotski, 2003).  

 O contexto da Educação Superior possibilita a promoção de desenvolvimento 

humano na medida em que é constituído por variadas relações dialógicas e intensos 

processos de significação, além de trabalhar com diferenciados instrumentos materiais e 

simbólicos de nossa cultura. Marinho-Araujo (2009) ressalta que “Na Educação 
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Superior, instituição e sujeito são marcados pela construção de hábitos, posturas, 

crenças, afetos, expectativas, anseios que são canalizados, por meio de políticas, 

programas e gestão, para tornar o profissional um sujeito competente” (p.185). A 

mediação do psicólogo escolar e educacional pode contribuir com processos de 

conscientização acerca das práticas desenvolvidas nesse cenário a partir de ações 

institucionais, coletivas e relacionais (Marinho-Araujo, 2009).  

 Partindo dessas concepções, o objetivo de nossa discussão é ressaltar algumas 

possibilidades de atuação da Psicologia Escolar e Educacional na Educação Superior, 

considerando o momento específico de reformas, bem como contribuir com as 

discussões acerca da ampliação do papel desempenhado pelo psicólogo nesse contexto 

educativo. Concordamos com Mitjáns Martínez (2007) que o psicólogo escolar e 

educacional, por seus conhecimentos acerca dos processos subjetivos de sujeitos e 

instituições, pode contribuir, em alguma medida, com a implantação de políticas 

educacionais e transformações no processo educativo. Essa autora destaca que o papel 

desse profissional pode se expressar de diferentes formas, contribuindo: com a 

adequação das políticas às condições da instituição; com a identificação e superação de 

obstáculos ao processo de mudanças; com o esclarecimento e o envolvimento dos 

diversos atores em busca de melhorias no processo educativo, dentre outras.  

 A ação do psicólogo está no processo educativo como um todo, abrangendo 

gestores, professores, alunos e comunidade. O objetivo do processo educativo se 

concretiza nos documentos acadêmicos, nas políticas de gestão, nas práticas docentes, 

nas relações estabelecidas entre todos os participantes do contexto. 

 É nesse cenário que inserimos nossa proposta de Psicologia Escolar e 

Educacional, considerando os diferentes espaços que constituem o processo educativo. 

A proposta foi criada para atender uma demanda da IES de estabelecer um 

departamento de apoio psicoeducacional ao discente, conforme determinação gerada 

pelo Sinaes. E, a partir dessa oportunidade, desenvolvemos um conjunto de 

procedimentos de pesquisa e de atuação que envolve toda a IES.  
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Núcleo de Apoio ao Discente 

 

 Uma das dimensões avaliadas pelo Sinaes abrange as políticas de atendimento 

aos estudantes, conforme citado anteriormente. Essa dimensão tem levado as IES a 

investirem em departamentos ou núcleos de atendimento psicoeducacional aos 

discentes. Nesse espaço, propício ao psicólogo escolar e educacional, entendemos que é 

possível desenvolver projetos que envolvam o processo ensino-aprendizagem como um 

todo, pois não há como “atender” aos discentes desconsiderando a coletividade que 

constitui a formação acadêmica e profissional.  

 Nessa perspectiva, construímos um Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) em 

uma IES privada, localizada no estado de Goiás, contendo sete cursos de nível superior, 

a saber: Direito, Administração, Pedagogia, Sistemas de Informação, Relações Públicas, 

Publicidade e Propaganda, Jornalismo. Além de cursos sequenciais eventuais e cursos 

de pós-graduação lato senso. A IES atende a aproximadamente dois mil alunos, o corpo 

docente é composto por centro e trinta profissionais e os funcionários técnico-

administrativos totalizam trinta profissionais. Durante seu tempo de funcionamento, que 

somam doze anos, a IES foi avaliada periodicamente pelo MEC nos últimos dois anos, 

alcançando boas notas em cada curso.  

 Preocupada com o Sinaes e também visando um investimento na qualidade 

acadêmica dos cursos, a IES possibilitou o desenvolvimento do NAD. Para isso, foram 

contratados dois psicólogos escolares e educacionais que elaboraram um Projeto de 

atuação baseado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES. Tal Projeto 

abrangeu uma série de ações envolvendo os gestores, o corpo docente, os funcionários 

técnico-administrativos e os discentes.  

 Inicialmente, realizamos uma pesquisa com o intuito de conhecer os discentes, 

considerando seu perfil sócio-demográfico e cultural, além de suas percepções acerca do 
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curso. A considerar as limitações dessa apresentação, selecionamos para a presente 

discussão os resultados dessa pesquisa realizada com os discentes.   

 A pesquisa foi realizada a partir de um instrumento elaborado com questões 

abertas e fechadas, aplicado aos discentes dos sete cursos de graduação, em uma 

amostragem com 616 participantes. O instrumento foi dividido em cinco categorias: a) a 

primeira com 7 itens sobre as informações pessoais dos estudantes (como sexo, idade, 

etc.) com o intuito de obter informações sócio-demográficas; b) a segunda diz respeito 

às informações culturais, contendo 3 itens; c) a terceira é sobre informações a respeito 

da formação profissional com 2 itens;  d) a quarta é sobre a experiência profissional, 

também com 2 itens; e) a quinta com 6 itens com questões gerais sobre o curso que os 

estudantes fazem (como avaliação do próprio curso, dos professores, da metodologia, 

do processo de aprendizagem, etc.).  

 Foi realizada, inicialmente, uma análise estatística descritiva simples das 

informações construídas a partir do questionário, apresentando a frequência e a 

porcentagem das respostas. Posteriormente, foi realizada uma análise qualitativa das 

informações com o objetivo de compreender as especificidades dos discentes dos 

cursos, assim como suas percepções acerca dos seus cursos. A elaboração do 

questionário e a sua análise foram realizadas a partir dos estudos de Santana (2010).  

A aplicação dos questionários foi realizada pelos dois psicólogos do NAD, nos 

anos de 2011 e 2012. Para tal, os psicólogos planejaram a aplicação com os 

coordenadores de cada curso e, mediante a disponibilidade de cada 

professor/curso/turno, foi elaborado um cronograma de aplicação. Todos os períodos 

dos cursos foram investigados. 

 A amostragem dos discentes abrangeu, por curso: Administração: 188; 

Comunicação (Relações Públicas, Jornalismo; Publicidade e Propaganda): 68; Direito: 

218; Pedagogia: 64; Sistemas de Informação (SI): 78. O total de estudantes de todos os 

cursos da IES que responderam o questionário foram 616.  
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 Em relação ao perfil sócio-demográfico, os discentes da IES são jovens com 

idade entre 17 e 23 anos; residem no município em que se localiza a IES; são solteiros; 

não tem filhos; trabalham 40h semanais; e tem computador e acesso à internet em casa. 

Em relação a aspectos culturais foi identificado que a maioria não tem formação 

superior anterior; não costumam realizar leituras em casa, exceto as atividades do curso 

de graduação.  

 Os motivos que levaram os discentes a escolherem a IES em que estudam 

envolvem: a localização geográfica da IES; o preço e a indicação de pessoas conhecidas 

que são ou foram alunos da IES. Em relação ao curso e à IES, os discentes, em sua 

maioria, apontam que a infraestrutura, o currículo e a relação com os colegas são fatores 

que favorecem as necessidades educativas. A ação dos professores é apontada pela 

maioria como um fator que favorece parcialmente às suas necessidades educativas, 

destacando críticas em relação à didática dos docentes. E como fatores que não 

favorecem o processo educativo, a maioria dos discentes destaca a falta de tempo; o 

cansaço e problemas “metodológicos/didáticos” dos professores.    

 Assim, a IES deve se preocupar com tal perfil, principalmente da tendência de 

ter nos próximos anos um número ainda mais expressivo de jovens entre 17 e 23 anos. 

O investimento deve direcionar em metodologias mais adequadas ao contexto 

contemporâneo e que favoreça e acompanhe a complexidade e as dinâmicas sociais, 

econômicas e acadêmicas que constituem a IES estudada. Pois para que a aprendizagem 

seja mais efetiva com esse publico se faz necessário estar mais sensível às 

singularidades constituintes aos jovens, conforme salienta Brito et al (2008).  

 Apesar de a grande maioria ter computador em casa e internet, os estudantes 

alegaram não terem tempo para estudar em casa. Provavelmente quando usam tais 

recursos investem o tempo em atividades não acadêmicas, pois, mesmo apontando no 

questionário que usam o computador/internet para pesquisa e para fazer trabalhos 

acadêmicos, contraditoriamente, afirmam que não possuem tempo satisfatório para 
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leitura em casa e/ou não lêem os textos/livros que os professores recomendam para 

leitura. Isso compromete na relação ensino/aprendizagem.  

 Outros fatores apontados como motivos para o não estudo em casa são a falta de 

tempo e o cansaço. Como se vê, os estudantes possuem uma carga horária de trabalho 

muito alta e, o tempo que não está no trabalho está na faculdade. Provavelmente no final 

de semana o objetivo é o descanso e/ou atividades acadêmicas. Assim, esses fatores 

desafiam atuação do NAD em mediar espaços de discussão entre o corpo docente em 

busca de alternativas que orientem, inspirem e estimulem os discentes em relação ao 

estudo, considerando os métodos de estudo que são utilizados por eles. Bem como, a 

metodologia de ensino desenvolvida pelos docentes a partir das especificidades do perfil 

de aluno a ser atendido.  

  

4. Considerações Finais 

 

 No contexto atual observa-se que estudantes de origem popular e trabalhadores 

têm entrado na Educação Superior gerando um panorama novo e desafiados aos 

gestores, professores e estudiosos. Brito et al (2008) destacam que existe um novo perfil 

do estudante de nível superior no país caracterizado por: formação primária e média 

insuficiente; pouca convivência com objetos intelectuais da cultura hegemônica; Pouca 

disponibilidade de tempo e de recursos para atividades acadêmicas;  pessoas que 

trabalham para financiar os próprios estudos; com procedimentos de estudo  típicos do 

saber pragmático (predominante no senso comum).  

 Esse perfil contrasta com o perfil tradicional esperado pelos professores, 

caracterizado por uma boa formação escolar, formação intelectual que transcende os 

conteúdos escolares, disponibilidade de tempo e de recursos para atividades 

acadêmicas; Financiamento familiar para os estudos; Procedimentos de estudo 

familiarizados com o conhecimento formal (Brito et al, 2008). Assim, o corpo docente 

precisa discutir, refletir e buscar estratégias para enfrentar o desafio de atender um novo 
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perfil de alunos no nível superior, a partir de um processo de conscientização coletivo 

que pode ser beneficiado com a mediação do psicólogo escolar e educacional.  

 Sampaio (2009) afirma que esse novo panorama em relação ao estudante do 

ensino superior leva ao desenvolvimento de estudos e práticas que visem a escuta desse 

estudante, evidenciando seu contexto sócio-cultural e sua trajetória escolar em busca de 

estratégias que resultem em suporte efetivo para sua formação acadêmica. Essa autora 

ainda destaca que o psicólogo escolar e educacional interessados na Educação Superior 

precisa dirigir seu olhar para questões relativas ao processo ensino-aprendizagem, 

privilegiando a orientação e a avaliação acadêmica para garantir o sucesso acadêmico 

desses novos sujeitos da educação.  
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1. Introdução 

 

Diante da importância social, econômica, cultural, política, profissional e até 

mesmo de identidade para os cidadãos, torna-se necessário entender como ocorre o 

processo de aprendizagem da escrita, ou seja, dos sistemas alfabético e ortográfico, já 

que os mesmos e principalmente o último citado, além de menos estudado, possui 

inúmeras irregularidades, sendo considerado por vários autores um grande obstáculo a 

ser superado pelo aprendiz. A relação inicial, entre letras e aprendiz, pode influenciar na 

forma da apropriação do sistema ortográfico, já que os dois sistemas são inter-

relacionados e, a escrita alfabética, em sentido estrito, pressupõe uma relação biunívoca, 

letra – som, no entanto a mesma regra não é válida para o sistema ortográfico, no qual 

em muitos casos isso não ocorre.  

Habilidades metalinguísticas têm sido relacionadas de forma positiva com a 

aprendizagem tanto da leitura como da escrita, além de favorecer a aquisição do sistema 

ortográfico de escrita. Destaca-se a consciência metatextual, na qual o objeto de análise 

e reflexão é o texto, sendo que o desenvolvimento da mesma se daria, inicialmente, pelo 

desenvolvimento epilinguístico (aprendizagens informais sobre, por exemplo, a 

estrutura e função dos diversos tipos de texto); posteriormente e com o ensino formal, a 

reflexão sobre o texto tende a aumentar, como ocorre também com as outras habilidades 

metalinguísticas.   

Desenvolver a consciência metatextual possibilita dentre uma das possíveis 

contribuições, conhecer as partes constituintes de diferentes gêneros textuais, facilitando 
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a composição de determinada produção textual, principalmente quando o produtor do 

texto possui um nível informacional alto, adquirido entre outros meios, pela leitura. 

Além desses conhecimentos é questionado se o sistema de escrita ortográfico pode 

interferir qualitativamente na elaboração de textos, influenciando na estrutura, coesão e 

coerência textual, já que as dúvidas na escrita de determinadas palavras podem 

atrapalhar no momento de uma produção textual, fazendo com que o aluno direcione o 

seu esforço para pensar como grafar essas palavras, produzindo muitas vezes textos 

“pobres”, pois sobram menos recursos cognitivos para dedicar à elaboração de textos 

estruturalmente completos e compreensíveis. 

Dessa forma, é possível colocar as seguintes questões: será que dificuldades na 

aquisição do sistema ortográfico, podem atrapalhar no momento de uma produção 

escrita? Será que diferentes situações de produção oferecidas às crianças fazem com que 

haja diferenças na elaboração dos textos, ou seja, ter um apoio visual, escrever a partir 

de um texto modelo ou escrever livremente pode levar a produções qualitativamente 

diferentes? Tais são as questões que nos propomos a responder com o presente estudo. 

 

2. O sistema alfabético de escrita 

 

Para a aprendizagem do sistema de escrita alfabético, torna-se necessário 

entender como este sistema funciona, compreendendo assim o seu princípio alfabético. 

Ferreiro (1985), pesquisando a construção deste princípio pelo aprendiz, identificou 

quatro fases pelas quais a criança irá passar, são elas: pré-silábica: que se caracteriza 

pela falta de compreensão da relação entre fala e escrita e a crença de que a escrita é 

uma representação do significado das palavras e não da sua pronúncia; silábica: a 

criança tenta estabelecer relações entre o registro gráfico e a oralidade, sendo assim, nos 

seus registros, aparece para cada sílaba uma letra, sendo a escrita associada às partes 

sonoras da palavra; silábico-alfabética: é uma transição, já que a criança não abandona 

completamente a fase anterior, mas começa a acrescentar mais letras na sua escrita, 

analisando algumas sílabas em seus fonemas constituintes, enquanto outras sílabas 
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permanecem grafadas com apenas uma letra; alfabética: a criança acaba por efetuar 

uma análise sonora de todas as sílabas das palavras que escreverá em seus fonemas. 

Desta forma, a aquisição do código alfabético não acontece de forma passiva, 

mas envolve reflexão e conhecimentos a respeito da língua oral já dominada pelo 

aprendiz, em especial aqueles que dizem respeito à sua estrutura fonológica, já que, 

“para alfabetizar-se é necessário, portanto, que a criança compreenda o funcionamento 

do princípio alfabético, que se baseia na correspondência arbitrária entre grafemas e 

fonemas” (Barrera & Nobile, 2010, p.183-184). 

O sistema de escrita alfabético não representa diretamente o significado das 

palavras, mas sim, basicamente, sua sequência fonológica. Crianças quando tentam 

escrever sem ainda estarem alfabetizadas, gravam as palavras de acordo com o seu 

significado, ou seja, a palavra trem, por exemplo, deve conter mais letras do que a 

palavra formiga (já que um trem é maior que uma formiga). Posteriormente, a criança 

começa a observar a relação entre as partes da palavra com sua sonoridade.  

Assim, dificuldades para segmentar e analisar todos os fonemas que compõem 

as palavras se configuram em dificuldades na habilidade de análise fonológica e podem 

impedir a escrita correta e completa de certas palavras, gerando determinados tipos de 

erros ortográficos, como omissão e troca de letras, dificuldades na marcação da 

nasalização e na escrita de sílabas complexas (que fogem à estrutura convencional 

consoante-vogal (CV). 

Além da dificuldade fonológica, outra questão a ser ressaltada refere-se à 

complexidade do próprio sistema de escrita, no que diz respeito à ausência de relações 

biunívocas sistemáticas entre letras e sons, ou seja, um mesmo som ou fonema poder ser 

representado por várias letras e uma mesma letra poder representar vários sons. Para 

Zorzi (1998), o sistema de escrita alfabético possui como característica a 

correspondência entre sons e letras, algumas correspondências são biunívocas, 

ocorrendo uma relação estável entre letra e som, porém há outras relações em que não 

se observa essa estabilidade devido a diversidade de letras que podem representar um 

fonema, como o caso do /s/, sendo representado pelas letras  s, ss, c, ç, z. Fato esse que 
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pode gerar a maioria das dificuldades apresentadas na aquisição do sistema ortográfico e 

seus diferentes níveis de competência.  

 

3. O sistema ortográfico de escrita 

 

A ortografia é uma convenção socialmente aceita, de caráter normatizador e 

unificador, além de ser historicamente construída.  Dessa forma, “para compreendermos 

a complexidade atual de qualquer norma ortográfica, precisamos ter em mente que as 

formas de realização da linguagem, oral ou escrita, são históricas e refletem os 

percursos dos povos que as utilizam” (Morais, 2007, p.10).  

A partir da convenção ortográfica, pretende-se evitar erros na grafia de palavras 

com sons idênticos, porém significados diferentes como no caso das palavras concerto e 

conserto (ou até mesmo palavras com terminações sonoras iguais, como maluquice ou 

fugisse, por exemplo), bem como nas variedades dialetais, pois “se seguíssemos o ideal 

fonográfico (que visa manter uma pureza atribuída ao princípio alfabético), teríamos ao 

final duas formas escritas” (Morais, 2007, p.13).  

Escrever ortograficamente correto não é um processo passivo, mas deve ser visto 

como um processo de construção, sendo assim não é também um conhecimento 

exclusivamente de regras a serem sistematicamente memorizadas e/ou treinadas. É um 

sistema, principalmente para o aprendiz, de reflexão e compreensão (isto se o seu ensino 

for favorável).  

É possível considerar que os aprendizes, mesmo com explicações simples, sem o 

uso de terminologias técnicas, conseguem compreender e generalizar certas regras e 

tentam aplicá-las em vários contextos de escrita, pois “tem-se visto que as crianças 

podem se beneficiar de um ensino que lhes ajuda a compreender e formular com suas 

próprias palavras as regras que estão aprendendo” (Morais, 2007, p.95). Essa reflexão 

pode se dar por meio do desenvolvimento da consciência morfossintática, como 

discutido por Correa (2009), enfatizando que a análise morfológica das palavras prediz 
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o desempenho na escrita de palavras que podem ser determinadas por regularidades 

morfossintáticas.  

Segundo Morais (2008), a norma ortográfica que utilizamos é organizada em 

casos de irregularidades e regularidades, sendo esse último composto de três tipos. Nos 

casos de regularidades diretas, não existe concorrência entre as letras, há uma relação 

direta entre letra-som, como no caso das grafias envolvendo as letras P, B, T, F, V, D. 

Nos casos de regularidades contextuais, é o contexto quem vai definir a letra a ser 

escrita, por esse motivo torna-se necessário observar, na escrita de uma determinada 

palavra, qual letra vem antes ou depois (como no uso, por exemplo, do M ou N, R ou 

RR) bem como qual a tonicidade da palavra (principalmente para as terminações em O 

ou U; E ou I). Para os casos regulares morfológico-gramaticais, a grafia está ligada à 

categoria gramatical da palavra e/ou à sua formação, envolvendo os morfemas e sufixos, 

dessa forma, é necessário conhecer algumas informações, como a de que os adjetivos 

que indicam o local de nascimento se grafam com ESA, já os substantivos derivados, 

com EZA. “Quando o aluno compreende que há algo de constante naqueles “pedaços” 

de palavras (que são semelhantes quanto à classe gramatical), não precisa memorizar 

uma a uma suas formas ortográficas” (Morais, 2008, p.34). 

 Nos casos irregulares, como o próprio termo diz, não há regras, com isso é 

preciso a utilização do dicionário e/ou da memorização para as palavras que se 

encontram nessa categoria. Se for oferecido aos alunos um ensino que os ajudem a 

refletir sobre o princípio gerativo das palavras regulares, talvez não haja uma sobrecarga 

em suas memórias para com todas as palavras, sobrecarga essa que pode aumentar as 

chances de grafar palavras com erros.  

Percebe-se assim que a aquisição do sistema alfabético de escrita não significa, 

necessariamente e numa relação direta, que o aluno possui o domínio das regras 

ortográficas, o qual se apresenta como um novo desafio, principalmente devido a suas 

inúmeras irregularidades, as quais farão com que em determinado momento, o aluno, 

para escrever ortograficamente correto, deverá se atentar para a posição que a letra 

ocupa na palavra, em outras recorrer ao dicionário, ao sufixo da palavra, à classe 
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gramatical à qual ela pertence e, até mesmo à memorização. “Apreender as condições 

ortográficas que determinam a forma convencional de grafar as palavras corresponde a 

uma das aquisições mais complexas, e portanto das mais difíceis, para todas as 

crianças” (Zorzi, 2003, p.50). 

Os erros oferecem, portanto, informações a respeito das hipóteses ou 

conhecimentos parciais já construídos pelo aluno, ou seja, o quanto já apreendeu e o 

quanto precisará para avançar ainda mais. Nesta trajetória dos estudos sobre o 

conhecimento ortográfico, tipologias a respeito dos erros ortográficos podem ser 

encontradas nos trabalhos de Carraher (1985), Nunes (1992), Zorzi (1998) e Guimarães 

(2003), as quais foram a base para a análise dos dados dessa pesquisa. São elas: 

Transcrição da fala: ocorrem quando o aluno escreve da forma como fala, como: 

mininu (menino), nois (nós); Supercorreção: tentativa de corrigir os erros de 

transcrição da fala, escrevendo, por exemplo, tenes (tênis); Regras Contextuais: 

ocorrem quando o aluno deixa de considerar a posição de uma letra em relação a outras, 

como quando escreve canpo (campo), ou quando escreve gitarra (guitarra) por 

desconhecimento de que a letra G diante de E e I representa som diferente daquele 

representado quando diante das vogais A, O, ou U; Marcação da nasalização: 

caracterizam-se pela não diferenciação entre vogais nasais e orais, como na escrita de 

iteiro (inteiro) ou pela marcação inadequada da nasalização, como na escrita de elefãote 

(elefante); Sílabas complexas: este tipo de erro ocorre na escrita de sílabas com 

estruturas diferentes, que não sejam consoante-vogal, onde observamos escritas como 

boboleta (borboleta). A utilização inadequada dos dígrafos NH, LH e CH também pode 

ser classificada nesta categoria, por exemplo, escrevendo coelo (coelho); Troca de 

letras: caracterizam-se pela escolha da letra errada para representar determinado som, 

surgindo escritas como paixe (peixe); Trocas surdas/sonoras: outras trocas frequentes 

são entre p/b, t/d, c/g, f/v ou seja, trocas entre consoantes surdas e sonoras. Pode-se 

encontrar grafias como, evetivo (efetivo), vormiga (formiga); Representação Múltipla: 

dizem respeito às situações nas quais um mesmo som pode ser escrito por várias letras 

e/ou o inverso, devido a motivações etimológicas ou morfossintáticas. Essa 
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multiplicidade pode gerar erros ou situações de conflito, nas quais o aluno pode grafar 

sinco para cinco ou belesa para beleza; Acréscimo de letras: alterações ortográficas 

devido ao acréscimo de letras nas palavras, aparentemente sem motivo explicativo, 

como ajoaizar (ajuizar); Ausência de letras: grafia incompleta das palavras, em função 

da omissão de uma letra, o que pode resultar da dificuldade de análise fonológica, 

grafando coletiviade para coletividade; Outros: foram classificados nessa categoria 

erros que não se encaixavam em nenhuma das anteriores, além de não se constituir em 

acréscimo ou omissão de uma única letra, mas de um conjunto de letras ou sílabas, 

como na palavra prestioso (prestigioso). 

Vários estudos sobre as competências cognitivas envolvidas na aprendizagem da 

ortografia têm enfatizado o papel das habilidades metalinguísticas. Para Maluf e 

Gombert (2008), o termo metalinguístico, “(...) refere-se às capacidades de reflexão e 

autocontrole intencional dos tratamentos lingüísticos” (p.125), distinguindo-se assim 

das primeiras habilidades que a criança manifesta, de ordem epilinguística.   

Essa habilidade – epilinguística – refere-se aos conhecimentos linguísticos 

implícitos, adquiridos espontaneamente, não resultantes de controle consciente, mas sim 

da interação do indivíduo com o meio, pois antes mesmo do início da alfabetização 

escolar, a criança já possui conhecimentos linguísticos obtidos na oralidade. Embora 

esse conhecimento implícito não seja suficiente para a aprendizagem, pode ser 

considerado como facilitador para a aquisição da escrita e dos conhecimentos 

metalinguísticos. Dessa forma, enquanto a habilidade epilinguística continua a evoluir, 

os conhecimentos explícitos – metalinguísticos – permitem à criança lidar 

conscientemente com diversos aspectos da linguagem, exigindo níveis altos de 

abstração, elaboração e controle, pois “é necessário um esforço do leitor aprendiz para 

colocar em ação as capacidades de controle intencional dos tratamentos lingüísticos 

requeridos para a aprendizagem da escrita” (Gombert, 2003, p.22), a qual necessita de 

instrução formal para ser adquirida. 

Dentre as habilidades metalinguísticas, algumas parecem estar diretamente 

relacionadas à aquisição da linguagem escrita e podem favorecer também tanto a 
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aprendizagem do sistema ortográfico quanto a produção de texto, são elas: consciência 

fonológica - habilidade de segmentar e manipular as diferentes unidades sonoras 

constituintes de uma palavra, ou seja, a reflexão sobre os sons que a compõem (rimas, 

sílabas, fonemas); consciência morfológica: corresponde à reflexão e manipulação 

intencional das menores unidades linguísticas que possuem significado próprio, os 

morfemas, os quais são compostos por uma raiz e pelos afixos, divididos em prefixos e 

sufixos; consciência metatextual: tratamento e reflexão consciente que o indivíduo 

realiza sobre o texto, sobre a sua estrutura, organização e gênero textual. 

 

4. Habilidades de produção textual 

 

 Uma habilidade metalinguística que vem sendo investigada mais recentemente é 

a consciência metatextual, termo utilizado por Gombert (1992), na qual a unidade de 

análise e reflexão é o texto, ou seja, o foco está em sua estrutura, partes constituintes, 

convenções e marcadores – relações intralinguísticas. Inicialmente a criança possui um 

desenvolvimento epilinguístico da consciência metatextual (aprendizagens informais 

sobre, por exemplo, o conteúdo e função do texto), posteriormente e com o ensino 

formal, sua reflexão sobre o texto tende a aumentar, como ocorre também com as outras 

habilidades metalinguísticas. Direciona-se para uma análise intencional, reconhecendo 

no texto suas partes, gêneros e estruturas, como na pesquisa de Albuquerque e 

Spinillo (1998), que analisou o desenvolvimento da habilidade em refletir sobre as 

partes constituintes de diferentes gêneros de textos (história, carta e notícia), além de 

identificar o critério utilizado pelas crianças para justificar a escolha dos gêneros.

 Para Spinillo e Simões (2003), as pesquisas que requerem das crianças uma 

reflexão sobre o texto podem ser classificadas como investigações a respeito dos 

conhecimentos sobre os aspectos micro-linguísticos – nos quais são analisados, por 

exemplo, as questões de coesão e a reflexão de sua utilização no texto, bem como 

questões de pontuação e suas funções – e investigações de conhecimentos sobre 

aspectos macro-linguísticos, envolvendo o conteúdo e informações transmitidas no 
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texto, além da análise da sua estrutura e organização (como no caso desse estudo), 

sendo que esses últimos elementos remetem à noção de gêneros textuais. 

 O gênero de um texto diz respeito aos componentes e particularidades formais 

que permitem diferenciar se um texto é narrativo, dissertativo, poético, jornalístico. 

Sabe-se que o gênero mais trabalhado nas escolas, principalmente no ensino 

fundamental, é o narrativo, o qual contém seus princípios de constituição bem 

delimitados, “(...) sendo possível especificar seu início, desenvolvimento e seu final, 

apresentando características peculiares como: organização linguística e componentes 

estruturais” (Spinillo & Martins,1997, p.224).  

 As atividades referentes à produção textual propostas nesse trabalho inserem-se 

nesse gênero e, a partir do mesmo, Lins e Silva e Spinillo (2000) propuseram categorias 

de análise, as quais permitem avaliar o domínio da estrutura narrativa de textos 

produzidos por crianças. Apresenta-se essas categorias, as quais serão a base para a 

análise das produções de texto obtidas nessa pesquisa. Enfatiza-se que a categoria V foi 

reformulada: Categoria I: não-histórias – textos constituídos por palavras, frases, 

relatos e/ou descrições de ações; Categoria II: introdução da cena e/ou personagens – 

uso de marcadores linguísticos convencionais, tais como “era uma vez...”; Categoria 

III: além da introdução da cena e dos personagens há o relato de uma ação que sugere 

um esboço de uma situação-problema; Categoria IV: semelhante à anterior, 

apresentando tentativa(s) de resolução da situação-problema, estando o desfecho 

ausente; Categoria V: histórias quase completas devido a ausência de informações ou 

partes importantes da história, tanto no desenvolvimento da situação problema como no 

desfecho, mas não impedem a compreensão geral da mesma; Categoria VI: histórias 

completas com uma estrutura narrativa elaborada. 

Ressalta-se que, para a produção de um texto, não é suficiente apenas conhecer 

sua estrutura, ou seja, saber que um texto é constituído de começo, meio, fim ou saber 

em qual gênero escrever (dissertativo, narrativo, descritivo), mas ter o que escrever, pois 

a produção escrita de um texto está intimamente relacionada à pratica de leitura, a qual 

nos dá a base e constitui nosso nível informacional.  
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Considerando a complexidade da aprendizagem da escrita, tanto no que se refere 

à aquisição do sistema alfabético e seus aspectos ortográficos, quanto às habilidades de 

produção de texto e a permanência de possíveis dificuldades, apresentadas por muitas 

crianças, para apreender esses conhecimentos é possível considerar que ao atingir a 

etapa da escrita alfabética, ou seja, a compreensão da natureza e funcionamento do 

sistema de escrita, já houve por parte do aluno um domínio básico do sistema 

ortográfico, pelo menos no que se refere às relações mais regulares entre fonemas e 

grafemas, embora o domínio mais amplo da ortografia seja um processo bem mais 

complexo. Diante disso, pretende-se verificar se as habilidades ortográficas estão 

relacionadas com os conhecimentos e com a qualidade das produções textuais e, em 

qual condição de produção o aluno consegue um melhor desempenho. A partir do 

exposto, o objetivo da pesquisa é investigar as relações entre conhecimento ortográfico 

e a habilidade de produção textual em alunos do ensino fundamental, sob diferentes 

condições de produção.  

 

5. Método 

 

5.1 Participantes 

 

 Participaram desta pesquisa os alunos de três turmas de 5º ano de uma escola 

pública estadual de ensino fundamental, na cidade de Ribeirão Preto – SP, sendo ao 

todo 72 alunos, 44 do sexo feminino, 28 do sexo masculino, com idade média de 9,5 

anos. Optou-se por trabalhar com alunos desta série por acreditar-se que alunos do 

último ano do primeiro ciclo do ensino fundamental já apresentariam habilidades 

básicas de escrita que lhes permitissem produzir textos.  

 

5.2 Instrumentos/Procedimentos 
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Para o estudo de possíveis dificuldades ortográficas apresentadas pelos 

participantes da pesquisa foi utilizado o subteste de escrita do Teste de Desempenho 

Escolar (TDE), elaborado por Stein (1994), o qual é composto por uma tarefa de ditado 

de 34 palavras, contendo diversos graus de dificuldades ortográficas. Aos alunos foi 

entregue uma folha numerada de um a 34, correspondendo ao número da palavra a ser 

ditada. 

  Para a obtenção dos dados referente à produção textual, a mesma ocorreu em 

três momentos e com metodologias diferentes: no primeiro momento os alunos foram 

convidados a realizarem uma produção livre; no segundo momento, os alunos tiveram o 

suporte de uma sequência de figuras, na qual foi retirada, propositalmente, as falas 

sendo solicitados a desenvolverem uma história de acordo com as imagens; para a 

terceira produção, os alunos ouviram uma história (“O Lobisomem”) lida pela 

pesquisadora e, posteriormente, a partir do modelo foram convidados a realizarem a 

escrita da mesma (reconto). A sequência das produções se apresentou nesta ordem, para 

que a influência tanto das figuras, como da história lida, não interferissem no 

desenvolvimento da produção livre.  

6. Resultados 

 

Inicialmente, foi testada a hipótese da normalidade dos dados obtidos – erros 

ortográficos e produções textuais – a partir do teste de Kolmogorov-Smirnov. Adotou-

se um nível de significância de p≤0,05, concluindo-se que os dados não seguem uma 

distribuição normal, dessa forma, para a análise dos dados, optou-se pelo uso de testes 

não paramétricos. 

Para decidir se haveria diferenças significativas de desempenho - tanto 

ortográfico quanto nas situações de produção de texto - entre os participantes das 

diferentes classes, ou se a amostra poderia ser trabalhada como um todo, foi aplicado o 

teste de Kruskal-Wallis, teste não paramétrico que permite a comparação de resultados 

de mais de duas amostras independentes. Inicialmente foram considerados o total de 

erros ortográficos (numa variação entre 0 a 56 erros por participante) e o total de 
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palavras escritas corretamente (numa variação entre 7 a 34 acertos), aplicando-se o teste 

de Kruskal-Wallis para testar a hipótese (nula) da inexistência de diferenças 

significativas entre as classes. Os resultados obtidos demonstram que não há diferenças 

significativas entre o desempenho ortográfico dos participantes por turmas, mesmo 

considerando dois critérios diferentes para o cômputo do conhecimento ortográfico, já 

que os resultados apontaram valores de p maiores do que 0,05. 

Em relação às produções textuais, foi feita a mesma análise para decidir se 

haveria diferenças significativas de desempenho nas situações de produções entre os 

participantes das três salas. O teste Kruskal Wallis foi aplicado para comparar os 

desempenhos das turmas em cada tipo de produção textual (livre, figuras e reconto) e 

indicou que não há diferenças significativas no que se refere ao desempenho textual em 

nenhuma das situações pesquisadas. 

 Para a classificação dos possíveis erros ortográficos, apresentados por meio do 

ditado (TDE),  foi utilizada a estatística descritiva no sentido de permitir a realização de 

afirmações precisas sobre os dados. A partir das 34 palavras que compõem o teste, 

calculou-se o total de erros (isto implica afirmar que a escrita de uma palavra pode 

conter mais de um erro ortográfico) para cada tipo de transgressão ortográfica, num total 

de 816 erros em 72 ditados (2.448 palavras escritas). A classificação dos erros, de 

acordo com a frequência observada em cada categoria pode ser vista na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Frequência e porcentagem dos erros ortográficos dos participantes (N=72) 

 
Tipos de Erros Ortográficos                                              Frequência                            Porcentagem (%) 

Representação Múltipla 178 21,8 

Regras Contextuais 161 19,7 

Troca de Letras 109 13,4 

Ausência de Letras 60 7,4 

Acréscimo de Letras  56 6,9 

Transcrição da Fala 53 6,5 

Troca de Letras s/s 51 6,3 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

13 

 

 

Sílabas Complexas 49 6 

Supercorreção 42 5,1 

Nasalização 14 1,7 

Outros 43 5,3 

Total 816 100% 

 

Esses resultados demonstram que a maioria dos erros ortográficos insere-se na 

categoria representação múltipla, seguida por regras contextuais. Os erros de menor 

frequência são supercorreção e nasalização, o que pode indicar a dificuldade dos alunos 

não apenas em lidar com as irregularidades do sistema (representações múltiplas) mas 

também com certas regularidades ainda não dominadas por eles (regras contextuais). 

Para as análises das produções de texto, às categorias I a VI foram atribuídos 

pontos de 1 a 6, ou seja, quanto maior a elaboração do texto, maior a pontuação. Dessa 

forma, a Tabela 2 apresenta a quantidade de textos produzidos em cada categoria de 

acordo com a situação de produção – livre, figuras ou reconto.  

 

Tabela 2 – Classificação dos textos produzidos em função das situações de produção  

 
 

CATEGORIA 

            PRODUÇÕES   

TOTAL LIVRE FIGURAS RECONTO 

I 10 9 1 20 

II 5 6 8 19 

III 14 9 11 34 

IV 20 13 12 45 

V 17 13 20 50 

VI 6 22 20 48 

 

 

Analisando os dados da Tabela 2 é possível perceber que, de modo geral, 

predominaram na amostra estudada produções de texto nas categorias IV, V e VI, o que 

já era esperado, visto tratar-se de alunos do último ano do ciclo I do Ensino 
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Fundamental. Entretanto, a relativamente alta incidência de textos classificados nas 

categorias I, II e III em alunos desse nível de ensino não deixa de ser preocupante.  

 Observa-se ainda, que na produção livre, há uma quantidade maior de produções 

na categoria IV e uma menor frequência nas categorias II e VI; na produção figuras a 

maior concentração está na categoria VI e a menor na categoria II; na produção reconto 

os textos foram os mais elaborados, presentes nas categorias V e VI e a menor 

concentração na categoria I, constituindo-se somente de uma única produção. Dessa 

forma, as produções mais elaboradas se constituem por meio de apoios, nesse caso, de 

um reconto, dado que pode ser verificado por meio da aplicação do teste de Friedman. 

Essa técnica estatística compara dados amostrais relacionados, assim sendo foi 

testada a existência de diferença significativa entre as produções de texto, elaboradas 

pelos participantes nas três situações propostas, com o objetivo de verificar se alguma(s) 

delas favoreceria(m) a redação de textos narrativos mais elaborados. Os resultados 

indicaram a existência de diferenças significativas na qualidade dos textos produzidos 

nas três situações (p=0,001), sendo a produção livre a que obteve, em média, menores 

pontuações, enquanto o reconto atingiu a maior média. 

Para refinar a análise dessas diferenças, estabelecendo qual/quais delas seriam 

significativas, foi utilizado o teste de Wilcoxon, técnica não paramétrica que tem como 

objetivo comparar as médias de duas amostras. O pareamento foi feito entre: a produção 

livre e produção figuras; produção livre e produção reconto; produção figuras e 

produção reconto. Foi observado, conforme mostra a Tabela 3, que no primeiro e 

segundo pareamentos houve uma diferença significativa entre as médias das produções, 

porém o último pareamento não apresentou uma diferença significativa. Isso significa 

que tanto os textos produzidos a partir das figuras quanto aqueles produzidos a partir do 

reconto, obtiveram pontuações significativamente mais elevadas do que as produções 

livres, porém as duas primeiras condições (figuras e reconto) não se diferenciaram 

significativamente entre si. 

 

Tabela 3 - Resultados do teste de Wilcoxon para comparação das situações de produção 

textual duas a duas 
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Teste de 

Wilcoxon 

Prod. Livre X 

Prod.Figuras 

Prod. Livre X 

Prod. Reconto 

 

Prod.Figuras X 

Prod. Reconto 

 

 

Z 

 

-2,007a -3,839a -1,607a 

 

Asymp. Sig.  

 

,045 ,000 ,108 

 

 

No intuito de responder ao objetivo desse estudo, ou seja, verificar se há relações 

entre o desempenho ortográfico e as produções textuais foi utilizado o teste de 

correlação de Spearman. Na Tabela 4 são observados os resultados do teste, os quais 

indicam correlações significativas entre o desempenho ortográfico e as três diferentes 

situações de produção de texto, sendo que essas correlações mostram-se mais fortes na 

situação de escrita das figuras e reconto e um pouco mais fracas na situação de 

produção livre. 

 

Tabela 4 - Correlações de Spearman entre as diferentes medidas de desempenho 

ortográfico e produção textual  

 

Correlações de 

Spearman   

Prod. 

Livre 

Prod. 

Fig 

Prod. 

Reconto 

Total 

Erros 

Total 

Acertos 

Prod.Livre 

Correlation 

Coefficient 
1,000 0,329 0,407 - 0,281 0,311 

 

Sig.  . 0,005 0,000 0,017 0,008 

  N 72 72 72 72 72 

Prod.Fig 

Correlation 
Coefficient 

 1,000 0,569 - 0,521 0,486 

 

Sig.   . 0,000 0,000 0,000 

  N  72 72 72 72 

Prod.Reconto 

Correlation 

Coefficient 
  1,000 - 0,501 0,517 

 

Sig.    . 0,000 0,000 

  N   72 72 72 

Total Erros Correlation    1,000 - 0,972 
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Coefficient 

 
Sig.     . 0,000 

  N    72 72 

Total Acertos 

Correlation 

Coefficient 
    1,000 

 

Sig.     . 

  N     72 

 

7. Conclusões 

 

 Em relação aos tipos de erros ortográficos, foi observado que de acordo com a 

frequência das alterações obtidas, há um certo domínio do sistema ortográfico regular. 

Por outro lado, como a maioria desses erros insere-se na tipologia denominada 

representação múltipla e regra contextual, pode ser um indício da grande dificuldade na 

compreensão dos aspectos menos regulares da ortografia.  

 Considerar que uma mesma letra pode ser representada por vários sons e um 

mesmo som grafado por várias letras, desestabiliza uma escrita baseada na relação 

biunívoca, o que gera grafias com alterações, pois o aluno está certo que a palavra, a 

qual escreveu só pode ser grafada com a letra que o som representa. “Dessa forma, 

encontramos uma escrita que poderíamos até mesmo denominar de “ingênua”, na 

medida em que se caracteriza por uma não-compreensão da complexidade das relações 

entre letras e sons” (Zorzi, 2003, p.73)  

A complexidade do sistema justifica a frequência dos tipos de erros cometidos, 

dessa forma, acredita-se na necessidade de um ensino, o qual estimule a aprendizagem 

das regras ortográficas já que o mesmo envolve raciocínio, compreensão e reflexão. Os 

erros apresentados demonstram o quanto os alunos já evoluíram e o que precisam para 

alcançar satisfatoriamente uma escrita ortograficamente correta, conscientes de que a 

ortografia oferece possibilidades, resta escolher qual a mais adequada e correta. 

 Quando a análise é direcionada as produções textuais, parece haver um 

consenso, principalmente diante dos resultados obtidos nessa pesquisa, que oferecer um 

apoio visual ou verbal aos alunos favorece a produção de textos mais elaborados, visto 
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que esses apoios os auxiliariam a transpor para suas produções não apenas o conteúdo, 

mas a organização linguísticas do modelo apresentado (Lins e Silva & Spinillo, 2000). 

Nesse caso, o reconto, por já oferecer uma estrutura narrativa pronta, faz com que a 

reprodução seja mais “facilitada”, tendo o aluno a responsabilidade de reelaborar a 

história lida seguindo os padrões de coesão e coerência textual. Produções livres são 

mais complexas, visto que os alunos além de se preocuparem com a coesão e coerência 

textual, precisam ter domínio sobre o que vão escrever, ou seja refletir sobre o 

conteúdo, além de estruturarem seus textos a partir dos padrões e gênero exigido. 

Talvez seja esse o motivo dessas produções alcançarem as menores pontuações, 

demonstrando certa dificuldade (textos menos elaborados) em sua realização,  

Como as produções por meio das figuras oferecem somente um apoio visual, a 

estrutura narrativa deve ser elaborada pelo aluno, assim as produções realizadas podem 

ser classificadas em níveis de complexidade diante da sua elaboração, partindo de uma 

produção totalmente livre, sendo o aluno o responsável por todas as etapas de sua 

realização, a uma produção totalmente fechada. Apesar disso, não foram encontradas 

diferenças significativas na elaboração dos textos produzidos a partir das figuras, em 

relação àqueles produzidos por meio do reconto da história. Pode-se pensar que, embora 

o reconto apresente toda a história já estruturada, ele demanda mais recursos da 

memória, enquanto as figuras, embora demandando um pouco mais na elaboração do 

conteúdo, também sinalizam uma estrutura narrativa com começo, meio e fim, 

apresentando explicitamente uma situação problema, o que pode ter facilitado a 

produção de textos. 

Os resultados mostram que o auxílio de apoios pode ajudar na produção de 

textos narrativos mais elaborados, favorecendo o trabalho com a estrutura narrativa pelo 

professor, porém torna-se necessário também que os alunos tenham oportunidade de 

produzir seus próprios textos, pois diante dos resultados apresentados, produzir 

livremente representa uma grande dificuldade aos alunos. Para Ferreira e Spinillo 

(2003), criar situações de intervenção metatextual, as quais levem as crianças refletir de 

forma explícita e deliberada sobre a estrutura do texto, ou seja, sobre seus componentes, 
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organização hierárquica e convenções linguísticas favorecem o desenvolvimento da 

habilidade de produção de histórias. Essa afirmação pode ser evidenciada nos resultados 

obtidos, pois quando a produção solicitada as crianças foi o reconto, ou seja, trabalhar 

sobre uma estrutura pronta, suas produções obtiveram as maiores pontuações, 

demonstrando que há um certo entendimento sobre as partes que compõem o texto, 

porém torna-se necessário uma maior reflexão sobre o mesmo, uma análise metatextual, 

que permita a explicitação e a tomada consciência desses conhecimentos, de modo a 

poder utilizá-los para a realização de produções livres, elaboradas e estruturadas. 

No que se refere às correlações obtidas, pode-se constatar que há uma relação 

entre conhecimento ortográfico e produção textual, já que as crianças com melhor 

desempenho ortográfico tendem a produzir textos mais elaborados em todas as situações 

de produção, assim as dúvidas na escrita de determinadas palavras podem atrapalhar no 

momento de uma produção textual, fazendo com que o aluno direcione o seu esforço 

para pensar como grafar essas palavras, produzindo muitas vezes textos “pobres”, pois 

sobram menos recursos cognitivos para dedicar à elaboração de textos estruturalmente 

completos e compreensíveis. Tais resultados parecem sustentar a hipótese de que o 

ensino adequado da ortografia, indiretamente também contribui para o desenvolvimento 

das habilidades de produção de texto, reforçando a ideia de uma escolarização que se 

mostre atenta às relações entre alfabetização e letramento.  
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1. Para início de Conversa: adolescência em questão 

 

O que é adolescência? A adolescência é igual para todos? Como os 

adolescentes são vistos pela sociedade? Como os adolescentes e a sociedade se 

relacionam? Qual o olhar da escola sobre os adolescentes? O que experienciam no 

contexto escolar? Que oportunidades lhes são dadas em seus diferentes contextos 

vivenciais? É comum a existência de espaços promovedores de reflexões acerca da 

adolescência? 

A fim de construir respostas para tais questões que se fazem presentes nos 

fazeres cotidianos de psicólogos, educadores e outros profissionais que se interessam e 

trabalham com o público adolescente, propusemos a realização deste projeto de 

extensão universitária.  

A adolescência vem sendo tratada na maioria das produções relativas a esse 

assunto, em especial na Psicologia, como uma fase natural do desenvolvimento, pela 

qual todos os seres humanos necessariamente passarão após a infância. Essa fase 

intermediária, que antecede a vida adulta, é tomada por inúmeros estudos como uma 

etapa difícil e problemática, carregada de conflitos "naturais" demarcados pelas 

rebeldias, insatisfações, sentimentos de onipotência e crises geracionais, ganhando 
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assim um caráter semipatológico, além de ser uma fase de grandes mudanças físicas 

(surgimento de pelos no corpo, desenvolvimento de seios, alterações na voz, etc.) e 

psicológicas, fortemente marcada pelo desenvolvimento da sexualidade. 

Essa concepção tradicional da adolescência, amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação de massa, foi incorporada pela cultura e assimilada pela 

sociedade instalando, assim, uma visão naturalista e universal dessa fase da vida, que 

oculta todo o contexto social e cultural da mesma (Ozella, 2003). 

As concepções da sociedade em relação à adolescência, as quais fazem 

associações com manifestações de oposição e contestação, agressividade e atitudes anti-

sociais, influenciam o comportamento de pais, educadores e do próprio adolescente, 

pois pré-estabelecem um padrão de conduta e criam mitos e preconceitos, nem sempre 

coerentes com a realidade. Com frequência, os jovens reproduzem tais concepções 

instituídas socialmente e se apropriam da ideia construída ao longo da história do que é 

ser adolescente, em uma demonstração da eficácia ideológica do conceito, assumido 

pelo jovem como expressão de sua autêntica forma de ser. 

Mesmo com estudos antropológicos que vêm questionando a universalidade 

dos conflitos adolescentes, a psicologia convencional ainda continua negligenciando a 

sua inserção histórica e suas condições objetivas de vida. As teorias psicológicas que se 

encontram nos manuais de Psicologia do Desenvolvimento dissimulam, ocultam e 

legitimam as desigualdades nas relações sociais ao supor uma igualdade de 

oportunidades entre todos os adolescentes. Essa psicologia situa a responsabilidade das 

ações do adolescente no próprio jovem, portanto, se ideologiza (Bock, 1997; Climaco, 

1991, citado em Ozella, 2002).  

As alterações biológicas (marca da entrada na puberdade e início da 

adolescência) poderão ser maximizadas ou minimizadas em seus efeitos na conduta, 

dependendo dos ritos sociais que cercam essa passagem ou dos aspectos singulares da 

biografia do adolescente (como a ruptura precoce de vínculos familiares) ou de 

determinada condição de vida objetiva. A pobreza, por exemplo, poderá implicar que 

esse aspecto biológico não ganhe tanta relevância, uma vez que, independentemente 
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dele, o jovem vê como dever próprio o ingresso no mundo do trabalho para auxiliar na 

renda familiar ou, ainda, ser provedor da família. Nesse sentido, a adolescência como 

etapa da vida deve ser compreendida também como uma variante da condição social de 

classe, isto é, sua duração e vivências ocorrem dependendo da origem social dos 

sujeitos e de suas condições objetivas de vida (Malvassi & Trassi, 2010). 

A adolescência, portanto, deve ser pensada para além da idade cronológica, da 

puberdade e transformações físicas que ela acarreta, dos ritos de passagem, ou de 

elementos determinados aprioristicamente ou de modo natural. Esse momento da vida 

deve ser considerado como uma categoria que se constrói, se exercita e se re-constrói 

dentro de uma história e tempo específicos. 

Bock (2004) confirma essa ideia ao pontuar que a adolescência é uma 

construção social e não uma fase natural do desenvolvimento. É uma etapa da vida 

significada, interpretada e construída pelos homens, que terá ressonâncias na 

subjetividade e no desenvolvimento dos mesmos. Concomitante a ela, estão as marcas 

do desenvolvimento do corpo, marcas estas também constituintes desse período do 

desenvolvimento, mas que o fato de existirem não faz dele um fenômeno natural, apesar 

de serem tomadas sócio-culturalmente como fatores responsáveis pelo aparecimento da 

sintomatologia da adolescência normal. 

Similarmente, o adolescente não é algo “por natureza”. Ele apresenta suas 

características que, interpretadas nas relações sociais, possibilitam que o mesmo tenha 

um modelo para sua construção pessoal. Por meio das significações sociais, o jovem 

tem referência para construir sua identidade e os elementos para converter o social em 

individual (Becker, 2009; Bock, 2004). 

Como direcionamento reflexivo sobre a adolescência construída historicamente 

Checchia, (2010); Aguiar, Bock e Ozella (2011) sugerem um avanço urgente para além 

de uma suposta realidade “natural” da adolescência. Desse modo, as peculiaridades e 

especificidades históricas, os modos de relação e as propostas educacionais, culturais e 

sociais precisam ser levadas em conta nos estudos, pesquisas e atribuições de sentidos 

feitos às vivências dos adolescentes. 
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2. Desenvolvendo a Conversa: projeto e método 

 

O projeto de extensão universitária intitulado "Rodas de Conversa: Psicologia e 

Educação na formação de estudantes e profissionais para atuação junto à adolescência", 

financiado pelo Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX) da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), foi realizado no período de maio a novembro de 2012. 

Sua origem se deu a partir do desenvolvimento do projeto “Oficinas Expressivas na 

Formação do Educador Infantil”
1
, que abordava as questões referentes à infância, cujos 

participantes pediram que a continuidade do trabalho fosse voltada à temática 

adolescência por ser um assunto muito pouco abordado na graduação e muito 

demandado na atuação profissional. Ambos foram orientados por duas docentes do 

Instituto de Psicologia e desenvolvidos por alunas do curso de Graduação em Psicologia 

da referida instituição. O projeto apresentado neste artigo foi conduzido por duas 

graduandas, sendo uma responsável pela coordenação e outra pelos registros referentes 

ao desenvolvimento das atividades e à participação de cada presente. Tais registros 

serviram como fonte de avaliação da oficina visando contemplar o alcance dos objetivos 

e como instrumento para planejamento das oficinas seguintes. 

Os objetivos do projeto foram contribuir na formação de estudantes 

universitários e profissionais da Educação e Psicologia para melhor compreensão e 

atuação junto à adolescência, à luz da perspectiva Histórico-Cultural. Além disso, 

almejávamos promover reflexões, desconstruções e construções acerca dos saberes e 

fazeres relativos à adolescência, no sentido de que as experiências partilhadas e 

discussões construídas entre os participantes pudessem contribuir de modo significativo 

para o desenvolvimento profissional de todos. 

Para atingirmos os objetivos propostos utilizamos como metodologia as Rodas 

de Conversa, um dispositivo que permite a abertura de espaços de encontro, de escuta e 

de troca de experiências entre os participantes. A Roda de Conversa é um método de 

                                                             

1 Projeto apoiado pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal 

de Uberlândia, por meio do Programa de Extensão e Integração com a Comunidade (PEIC). 
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ressonância coletiva que consiste na criação de espaços de diálogo, em que os 

participantes podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. É uma 

estratégia que possibilita um maior intercâmbio de informações, possibilitando fluidez 

de discursos e de argumentações diversas entre coordenadores da roda e participantes. A 

proposta é estimular a construção da autonomia dos sujeitos por meio da 

problematização, da troca de informações e da reflexão para a ação. Assim, trocas de 

experiências, conversas, discussões e divulgações dos conhecimentos constroem esse 

método de trabalho desenvolvido junto a grupos (Méllo, Silva, Lima, & Di Paolo, 2007; 

Coelho, 2007.). 

Isto posto, cabe salientar que, para realização do projeto, algumas etapas foram 

desenvolvidas anteriormente. Iniciamos com as supervisões, para estudarmos e 

refletirmos sobre as temáticas. Selecionamos as referências, definimos as datas, locais, 

os recursos utilizados e as formas de divulgação. As supervisões ocorreram, 

semanalmente, em todo período do projeto, tendo quatro horas de duração, com 

presença tanto das duas professoras responsáveis pelo projeto, como das discentes. 

Posteriormente à elaboração dos temas, iniciamos a divulgação por meio de 

panfletos e cartazes e o planejamento das Rodas de Conversa. A divulgação foi feita 

pelas alunas em visitas a instituições de ensino superior, escolas públicas de ensino 

fundamental e médio, e também por meio de evento criado em uma rede social da 

internet. As Rodas de Conversa foram sempre planejadas conjuntamente nas 

supervisões, com leituras, reflexões e discussões dos textos selecionados para abordar a 

temática específica de cada encontro. Os temas dos três encontros foram referentes à 

adolescência e ao contexto escolar, visando atender estudantes universitários e 

profissionais da Educação e da Psicologia com interesse em conhecer um pouco mais 

sobre as questões que envolvem esse período do desenvolvimento humano. 

Desse modo, as Rodas de Conversa ocorreram uma vez por mês, aos sábados, 

com duração de quatros horas, no espaço físico da Universidade Federal de Uberlândia. 

Os temas abordados foram: 1°) Adolescência: que tribo é essa?; 2°) Pra que serve a 

escola? Um olhar do adolescente; 3°) Adolescência-Família-Escola: diálogos possíveis. 
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Vale ressaltar que para cada encontro o interessado deveria fazer sua inscrição via e-

mail e ao final de cada evento receberia o certificado de participação. Desse modo, a 

cada encontro tínhamos um grupo diverso, constituído pela presença de novos 

integrantes e de participantes das rodas anteriores. Tivemos a presença de 15 

participantes, estudantes e profissionais da educação, psicologia, pedagogia e educação 

física, com idade entre 18 a 45 anos. 

Na primeira Roda de Conversa, “Adolescência: que tribo é essa?”, em geral, 

abordamos tópicos que envolviam os aspectos históricos desse período do 

desenvolvimento, as diferentes perspectivas teóricas que se referem ao assunto e os 

diferentes modos de ser adolescente.  

“Pra que serve a escola? Um olhar do adolescente”, segunda Roda de 

Conversa, abordou os seguintes tópicos: a arquitetura da escola e suas influências nos 

atores do contexto escolar; o papel da escola na vida dos adolescentes como espaço 

proporcionador de conhecimentos e socializador; a importância da escuta dos 

adolescentes enquanto alunos e enquanto sujeito social, a inserção da tecnologia na 

escola. 

Por fim, na terceira Roda de Conversa, intitulada “Adolescência-Família-

Escola: diálogos possíveis” os tópicos abordados para fomentar a discussão giraram em 

torno das seguintes questões: Como estabelecer uma relação de diálogo entre escola, 

família na adolescência? Qual a importância do envolvimento dos pais na educação 

escolar nesse período? É necessário e desejável tal envolvimento? Quais são as barreiras 

envolvidas na comunicação entre família-escola? Quais poderiam ser as estratégias para 

o enfrentamento dessas barreiras? 

 

3. Entrando na Roda: “Adolescência: que tribo é essa?” 

 

A fim de ilustrar como se deu o desenvolvimento do projeto, apresentaremos 

de forma detalhada como se deu o primeiro encontro, intitulado “Adolescência: que 
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tribo é essa?”. Privilegiamos destacar as falas dos participantes, retratando o processo de 

construção vivenciado ao longo das rodas. 

A primeira Roda de Conversa teve como objetivo geral possibilitar aos 

participantes reflexões e discussões a respeito das diferentes concepções de 

adolescência. Para isso propusemos inicialmente que os participantes, por meio de uma 

dinâmica, compartilhassem suas concepções de adolescência, utilizando apenas uma 

palavra. As palavras que surgiram foram: transformação, dúvidas, conflitos, mudanças, 

crise, descoberta, hormônios, intensidade, evolução, amizades, moda, incertezas, 

rebeldia, insegurança, transformação e alegria. 

A partir de tais palavras, foi proposto que os participantes se organizassem em 

grupos temáticos construídos de acordo com aquelas que se correlacionavam, para 

fazerem dramatizações representando suas concepções da adolescência. Tais 

dramatizações foram disparadoras para a discussão da temática proposta na Roda de 

Conversa. 

Desse modo, os participantes compartilharam concepções sobre a adolescência e 

teceram comentários sobre como percebem essa fase. 

No primeiro momento, as referências à adolescência apareceram fortemente 

marcadas por uma visão universal e naturalizante, desconsiderando o contexto social e 

histórico dessa fase. Isso pode ser ilustrado pelas seguintes falas: o participante 

Roberto
2
 diz que a adolescência “é um período de transição, cheio de incertezas e 

inseguranças, um período onde eu não sei quem sou. Quem sou eu? Não sou nem uma 

coisa, nem outra [nem criança, nem adulto]”. 

 

Leandro considera a adolescência uma lacuna. Um período entre 5 e 6 anos de 

afastamento da sociedade, onde não se é criança, nem adulto. 

 

Carla argumenta que “os adolescentes sentem necessidade de encontrar-se em 

um grupo e fazem tudo igual ao grupo para serem aceitos”. 

                                                             
2 Todos os nomes referentes aos participantes citados neste artigo são fictícios. 
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Por meio das palavras trazidas pelos participantes e pelas encenações, 

identificamos que os grupos trouxeram elementos na maioria negativos para definir a 

adolescência e as maneiras de conceber esse momento, caracterizado pela necessidade 

de ser como os outros e marcado pela indefinição. Consideramos que todas as 

características trazidas pelos participantes podem compor esse período, mas denotam 

uma naturalização e não reflexão sobre o contexto e a história de vida do adolescente, 

uma vez que, cada um tem seu modo de ser adolescente e de viver a adolescência. Tais 

declarações nos remetem à importância de compreender em que contextos se 

engendram tais vivências, sentimentos e modos de se relacionar. Nesse sentido, a 

concepção tradicional foi questionada na Roda, com objetivo de ressignificar a visão da 

adolescência como uma fase que as pessoas necessariamente viverão de forma idêntica, 

negligenciando os diferentes modos de ser adolescente, ou seja, as adolescências vividas 

nos diversos contextos sociais.  

Para a construção de novos sentidos sobre a adolescência, pautamos a discussão 

em questionamentos sobre: como construir algo diferente dessa concepção 

naturalizante? A adolescência é isso? Esses conflitos acontecem só nesse momento do 

desenvolvimento? Todos os adolescentes passam por esse período da vida de forma 

igual? Suas relações influenciam nessa fase? De que maneira? A realidade 

socioeconômica do sujeito tem influências no modo como ele vivenciará a 

adolescência?. 

A partir de tais questionamentos, fizemos uma discussão, permeada também por 

aspectos teóricos, que resultaram na construção de reflexões acerca da temática 

proposta, ilustradas por algumas falas dos participantes: 

 

“Discordo da visão naturalizante [da adolescência]. A adolescência é construída 

socialmente pela sociedade, há diferenças sim de acordo com as classes sociais; a 

adolescência não é algo natural.” – Vanessa.  
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A participante Renata, por exemplo, com o intuito de evidenciar que há modos distintos 

de se viver esse período, pontua “minha adolescência foi bem tranquila, mas minhas 

amigas passaram por esses conflitos [adolescentes]”.  

 

Vanessa lembra também a questão da classe social que imprime marcas nesse período, 

argumentando que “Os adolescentes de classe baixa, por exemplo, têm que trabalhar 

desde cedo e não têm tempo para pensar em adolescência”. 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, Leandro, exemplifica fazendo um contraponto com os 

adolescentes da zona rural e os adolescentes da zona urbana, ressaltando que somente as 

características [mudanças] físicas são as mesmas. 

 

Refletindo acerca das ações desenvolvidas com adolescentes, os participantes 

contribuíram com interessantes reflexões. Leandro contribui dizendo que “Está fixo em 

nós, que os adolescentes passam por esse período dessa forma [conturbada]. Então, 

cobramos muito deles, mas não conseguimos compreender os sinais que eles dão para 

‘chamar nossa atenção’ [ex. pintar o cabelo de azul]. Deixamos de dar atenção a esse 

período da vida do sujeito, porque é uma fase”(. Tal fala denuncia a tendência que se 

tem de negligenciar a adolescência por esta ser compreendida como uma simples fase 

que passará (Checchia, 2010). Frente a isso, é de suma importância que os profissionais 

que trabalham e trabalharão com esse público atentem para que essa falta não seja 

cometida, contribuindo para resguardar o direito dos adolescentes de serem ouvidos, 

respeitados e olhados como sujeitos ativos na construção de sua história e de sua 

identidade. 

 

João comenta sobre o desejo que os adolescentes têm de se afirmar, que é 

permeado pelo não saber de que forma. “Os adolescentes conseguem se abrir com 

pessoas que são referência para eles, e o professor deve ser uma dessas referências que 

se mostre de prontidão para ouvi-los, ocupando um lugar de parceiro”. João pontua a 
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importância do papel do professor na formação da identidade do adolescente, por ser 

uma referência para o mesmo. Este aspecto deve ser levado em conta também pelos 

demais profissionais que venham a atuar com adolescentes. Entretanto, é importante 

atentar para as condições institucionais e de formação do professor que nem sempre 

permitem ou criam condições favoráveis para esse processo. (Sadalla, Bacchiegga, Pina 

e Wisnivesky, 2002). 

 

“Sofremos um processo de ‘emolduração’ para sermos adultos” disse Leandro. 

Frente a essa fala, outra participante continua dizendo que esse processo acontece 

“porque a sociedade impõe quais são os padrões a serem seguidos. [...] devemos buscar 

ferramentas para tentar driblar a influência dessa ‘emolduração’ no trabalho com 

adolescentes porque não existe uma forma correta [de atuação]” – Gabriela. A 

participante continua, destacando a necessidade de “se permitir incomodar, sair da base 

de conforto, não se deixar levar pelo caminho mais fácil quando se trata da atuação com 

adolescentes. É necessário que se tenha ousadia para arriscar quebrar as barreiras e alçar 

para horizontes incertos, porém cheios de possibilidades de bons retornos”. 

 

Outro participante, fala sobre a necessidade que o jovem tem fazer as próprias 

escolhas e aprenda com seus erros, e o quanto pode ser prejudicial o impedimento ou a 

determinação do que o adolescente deve fazer: “O processo de crescimento está no 

caminho. Não se deve determinar o que deve ser feito, deve-se orientar e deixar que o 

adolescente faça suas escolhas. Deve haver uma abertura para o caminho, [...] para o 

diálogo e para a construção do caminho.” – Roberto. 

Desse modo, analisando algumas falas ilustradas, percebemos como a Roda de 

Conversa contribuiu como um espaço de reflexão acerca da adolescência e para 

pensarmos coletivamente em possibilidades de atuação junto a adolescentes a partir de 

uma ressignificação do olhar sobre essa etapa do desenvolvimento humano. 

Nesse segundo momento, notamos que os participantes passaram a perceber o 

adolescente em uma perspectiva mais ampla que inclui o contexto socioeconômico, 
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cultural e histórico do qual ele participa. Compreendendo que a adolescência não é algo 

por natureza, uma fase vivenciada de igual modo por todos os jovens, mas suas 

características devem ser interpretadas nas relações sociais, no contexto social em que é 

vivenciada. A ampliação desse olhar para a adolescência contribui significativamente 

para que os participantes do encontro pensem sua prática junto ao adolescente e 

consequentemente para sua formação e atuação profissional. Assim, considera-se que a 

maneira como um fenômeno é percebido e conceituado marca diretamente os modos 

que encontramos para nos posicionar e atuar diante dele. 

Identificamos no processo vivenciado pelo grupo o quanto foi possibilitada, 

nesta Roda de Conversa, a construção de reflexões sobre como estar junto ao 

adolescente de forma diferenciada. Algo evidenciado quando os participantes apontam: 

a necessidade de sair do lugar emoldurado, a busca do diálogo, a importância de ouvir e 

criar parcerias com os adolescentes e de buscar construir o caminho junto com eles. 

 

4. Encerrando a conversa: reflexões finais 

 

Iniciamos esse trabalho com algumas indagações presentes nos fazeres 

cotidianos de psicólogos, educadores e outros profissionais que se interessam e 

trabalham com o público adolescente. O que é adolescência? A adolescência é igual para 

todos? Como os adolescentes são vistos pela sociedade? Como os adolescentes e a 

sociedade se relacionam? Tais questões nortearam os encontros propostos pelas Rodas 

de Conversa, desenvolvidos por meio de discussões e reflexões acerca da adolescência e 

do processo de escolarização, com o objetivo de possibilitar aos participantes um espaço 

para se pensar a atuação junto a adolescentes. 

A Roda de Conversa “Adolescência: que tribo é essa?” teve como propósito 

estimular, questionar, trocar informações e experiências e promover reflexões para a 

ação. Este encontro favoreceu a desconstrução de concepções e conceitos sobre 

adolescência. A partir dos debates e das problematizações ocorridas nas Rodas de 

Conversa, foi possível perceber que estas foram marcadas por discussões críticas e 
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reflexivas, contribuindo para ressignificações em relação à compreensão da 

adolescência, escolarização e família e para ampliação de olhares, saberes e fazeres 

junto ao adolescente. Isso desencadeou um movimento de desconstrução de uma 

maneira simplista e naturalizante a respeito da adolescência contemporânea apresentada 

pelos participantes.  

Nesse sentido, a partir de falas e reflexões apresentadas pelos participantes, foi 

possível perceber um movimento de ressignificação desse momento do 

desenvolvimento humano no qual o adolescente passou a ser compreendido em uma 

perspectiva mais ampla que inclui o contexto socioeconômico, cultural e histórico do 

qual ele participa. Compreendendo que a adolescência não é algo por natureza, uma fase 

vivenciada de igual modo por todos os jovens, mas suas características devem ser 

interpretadas nas relações sociais, no contexto social em que é vivenciada. A ampliação 

desse olhar para a adolescência, contribuiu significativamente para que os participantes 

do encontro expressassem diferentes modos de compreender a adolescência. 

Transformação que repercute em sua formação, no planejamento e na condução de 

ações voltadas para os adolescentes.  

A participação ativa, o envolvimento e a disponibilidade dos integrantes das 

Rodas para pensar sobre os diferentes modos de ser e viver a adolescência 

contemporânea, bem como os saberes e fazeres que envolvem esse público destaca a 

escassez e a necessidade de realização de trabalhos e estudos voltados para a temática 

em pauta. Criar espaços de formação para profissionais e estudantes interessados no 

trabalho com a adolescência que sejam promotores de um olhar crítico-reflexivo torna-

se imprescindível. A criação de espaços educativos em que o adolescente seja visto além 

dos estereótipos, mas como um ser que tem potencialidades, capaz de refletir e agir de 

modo consciente no contexto em que está inserido torna-se fundamental para que haja 

uma ressignificação social mais ampla sobre o fenômeno da adolescência. 

Entendemos que as Rodas de conversa realizadas instrumentalizaram os 

participantes no planejamento e no desenvolvimento de ações que potencializem o 

diálogo e o encontro com o público adolescente. 
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1. Introdução 

 

A Psicologia, assim como a Sociologia, a Filosofia e a Antropologia, tem sido 

um dos conhecimentos elementares que fundamentam as teorias da Educação. Tardif 

(2010) até considera a relevância dos conhecimentos da Psicologia sobre o campo da 

Pedagogia, comparando-a à importância da Biologia para a Medicina e a Física e a 

Matemática para a Engenharia. Ao investigar as ementas das disciplinas pedagógicas 

em universidades públicas e privadas, encontra-se um corpo teórico exigido, incluindo a 

Psicologia, e sem o qual, não haveria como pensar o processo educativo. Estas teorias 

podem ser chamadas de saberes elementares. 

O estudo da história da construção de saberes elementares remonta da transição 

da Idade Média para a Idade Moderna, culminando com o advento da sistematização do 

processo de civilização. Hebrard (1990) destaca desde as primeiras disciplinas da 

renascença carolíngea, o trivium e o quadrivium, até o início dos saberes elaborados ao 

final do renascimento, compreendendo, principalmente, o ler-escrever-contar. Sendo 

assim, alguns conteúdos são fundamentais para a construção de um corpo de 

conhecimento. Mas como se constrói um currículo com o conteúdo programático de 

uma disciplina? 
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Goodson (2010) elaborou um estudo contundente sobre a história da formação 

dos currículos escolares em sua obra: “Currículo: teoria e história”. O autor considera o 

currículo educacional como conseqüência de uma construção histórica envolvendo 

conflitos, rupturas e ambigüidades. Sendo assim, o currículo se torna objeto importante 

e fundamental para o entendimento do processo de escolarização. Porém, é importante 

compreender a definição de currículo pré-ativo, assim como a realização interativa deste 

currículo. 

Em assim procedendo, gostaria de fazer duas afirmações. Em primeiro lugar, 

que o estudo do conflito em torno da definição pré-ativa de currículo escrito irá 

aumentar o nosso entendimento dos interesses e influências atuantes neste nível. 

Em segundo lugar, que este entendimento nos fará conhecer melhor tanto os 

valores e objetivos patenteados na escolarização quanto a forma como a 

definição pré-ativa pode estabelecer parâmetros para a ação e negociação 

interativa no ambiente da sala de aula e da própria escola. (Goodson, 2010, p. 

21) 

 

E o autor canadense, ao citar o conceito de tradição inventada (Hobsbawn, 

1985, como citado em Goodson, 2010), acaba por concluir que os currículos 

programáticos escritos representam a invenção de uma nova tradição. 

 

Neste sentido, a elaboração de currículo pode ser considerada um processo pelo 

qual se inventa tradição. Com efeito, esta linguagem é com freqüência 

empregada quando as ‘disciplinas tradicionais’ ou ‘matérias tradicionais’ são 

justapostas, contra alguma inovação recente sobre temas integrados ou 

centralizados na criança. A questão, no entanto, é que o currículo escrito é 

exemplo de invenção de tradição. (idem, p.27) 
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A relação entre teoria e prática, entre currículo prescrito e atividades práticas, 

permite pensar o currículo como uma construção social. Esta conclusão permite refletir 

sobre quais e como as ementas e os conteúdos programáticos são elaborados, e quais 

são os principais agentes nesse processo: professores e/ou instituições governamentais.  

Assim, é possível pensar na importância de se entender tanto os conteúdos ou 

saberes elementares e/ou essenciais em um processo de graduação quanto os agentes e 

fatores sócio-políticos e institucionais responsáveis pela construção do currículo. Mas, 

quais seriam estes saberes essenciais no processo pedagógico? 

 

2. Filosofia, História, Sociologia, Antropologia e Psicologia 

 

Ao tomar conhecimento das ementas das disciplinas básicas de cursos de 

licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia, encontram-se alguns conteúdos 

predominantes. Um levantamento elaborado a partir de sites contendo as fichas de 

disciplinas destes cursos permitiu uma síntese dos principais temas abordados conforme 

o quadro a seguir. 

 

Quadro 01 – Tópicos comuns às ementas das disciplinas básicas 

Disciplina Tópicos comuns às ementas 

Filosofia Correntes filosóficas; positivismo, fenomenologia e existencialismo. 

História Atores, contextos, processos, meios educativos; processos 

educacionais clássico, medieval, moderno e contemporâneo; 
positivismo e marxismo; Estado, cultura popular e identidade 

nacional; e escolarização no Brasil: grupos escolares, escola nova, 

tecnicismo, neotecnicismo e formação da cidadania; movimento 

higienista. 

Sociologia Autores clássicos (Durkheim, Weber, Marx); teorias pós-

estruturalistas e pedagogia crítica (Bordieu, Foucault, Adorno, 

Morin); democratização da escola e cidadania; desigualdades sociais 
e direitos humanos; ciência, tecnologia, trabalho e educação. 

Antropologia Conceito de cultura e conceito de homem; diversidade e alteridade; 

ideologia; multiculturalismo e interculturalismo na escola; cultura 

afro-brasileira. 
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Psicologia Relação entre Psicologia e Educação; correntes epistemológicas 

(inatismo, ambientalismo); teorias psicológicas da aprendizagem 

(Skinner, Piaget, Vigotski, Wallon, Freud, Rogers); o indivíduo em 

transformação (criança, adolescente, adulto, idoso). 

Fonte: Dados dos cursos de Pedagogia da FACED e FACIP da Universidade Federal de 

Uberlândia encontrados nos sites www.facip.ufu.br/pedagogia e www.faced.ufu.br 

(Prado, 2012) 

 

 Tomando a psicologia como objeto de estudo para esta reflexão, depara-se com a 

seguinte questão: por que determinados temas não aparecem nos conteúdos 

selecionados em ementas e programas do curso? Por exemplo, porque a Psicologia 

Social não merece destaque em meio aos assuntos tratados? 

 Na pesquisa de Lima (2004), intitulado “Psicologia da Educação no Curso de 

Pedagogia da UFU: retrospectiva histórica da disciplina”, a autora apresenta um 

retrospecto histórico da disciplina Psicologia da Educação no curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Uberlândia, de 1987 a 2000, a partir da leitura dos programas e 

planos de curso ao longo do período. Ela identificou as seguintes categorias: Psicologia 

da educação, Processo ensino-aprendizagem, Desenvolvimento humano, Processos 

psicológicos e Teorias em Psicologia (Lima, 2004). Em seu trabalho, é possível 

verificar a presença do tema Psicologia do Excepcional durante o período de 1981 a 

1986, mas que, praticamente, desaparece nos anos noventa. Quanto à Psicologia Social, 

esta área não é mencionada em nenhuma ementa, objetivos, conteúdo programático ou 

bibliografia básica. Sabe-se que o estudo das Representações Sociais se insere na área 

da Psicologia Social, e que ganha espaço nos meios acadêmicos a partir do século XXI. 

Como a pesquisa de Lima atinge o período entre 1978 e 2000, torna-se imprescindível a 

seguinte questão: o conceito de Representações Sociais e a Psicologia Social 

alcançaram algum espaço nos programas da disciplina Psicologia da Educação neste 

período? Trata-se de um dos saberes elementares a ser conhecido pelos futuros 

educadores?  

 

http://www.facip.ufu.br/pedagogia
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3. A teoria das representações sociais 

 

Ao se referir ao significado das Representações Sociais, Alves-Mazzotti (1994) 

afirma que: 

 

Nas conversações diárias, em casa, no trabalho, com os amigos, somos instados 

a nos manifestar sobre eles procurando explicações, fazendo julgamentos e 

tomando posições. Estas interações sociais vão criando "universos consensuais" 

no âmbito dos quais as novas representações vão sendo produzidas e 

comunicadas, passando a fazer parte desse universo não mais como simples 

opiniões, mas como verdadeiras "teorias" do senso comum, construções 

esquemáticas que visam dar conta da complexidade do objeto, facilitar a 

comunicação e orientar condutas. Essas "teorias" ajudam a forjar a identidade 

grupal e o sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo. (Alves-Mazzotti, 

1994, p.61) 

 

 Este conceito de Representações Sociais tem como principais teóricos o romeno 

naturalizado francês Serge Moscovici (1925) e a francesa Denise Jodelet (1932).  Alves-

Mazzotti, ao discorrer sobre o tema, afirma que Moscovici buscou desenvolver este 

“conceito verdadeiramente psicossocial” ao estabelecer uma dialética entre indivíduo e 

sociedade, “afastando-se igualmente da visão sociologizante de Durkheim e da 

perspectiva psicologizante da Psicologia Social da época” (p. 62). Ao avançar em sua 

discussão, a autora destaca a opção pelo método qualitativo, contrapondo-se à vertente 

predominante de tradição quantitativa. 

 

O prestígio alcançado pelas teorias construtivistas e pelas abordagens 

qualitativas e, mais recentemente, o crescente interesse pelo papel do simbólico 
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na orientação das condutas humanas parecem ter contribuído para abrir espaço 

ao estudo das representações sociais. (idem, p.61) 

 

 Soligo (2002) apresenta contribuições da Psicologia Social para a formação do 

professor, abordando conceitos como representações sociais, atitudes, preconceitos e 

estereótipos. A autora demonstra como inúmeras pesquisas relacionadas a estes temas 

são relevantes para o processo de reflexão do profissional da educação, questionando 

suas crenças, valores e parâmetros de conduta. 

 

Longe de recorrermos à Psicologia como estratégia de mudança de atitudes, 

através da modificação de conduta, intento já superado na década de 1950, 

acreditamos que a psicologia pode contribuir para a formação do professor na 

medida em que propõe o desvendamento e compreensão crítica dos 

preconceitos, estereótipos e crenças arraigados mas escondidos, camuflados no 

imaginário do professor (como da sociedade em geral), que norteiam de forma 

silenciosa sua ação no cotidiano da escola. (Soligo, 2002, p.154) 

 

Neste sentido, o estudo das crenças também se torna importante para a área de 

Psicologia da Educação. Sadalla, Saretta e Escher (2002) discutem o conceito de 

crenças e representações sociais, citando a Psicologia Social e a Psicologia Cognitiva. 

Os valores e as crenças dos professores representam importantes fatores no 

processo ensino-aprendizagem, pois influem na seleção de conteúdos que serão 

analisados, nas decisões que tomam acerca da aprendizagem dos alunos, na 

forma de avaliá-la, enfim, durante o ensino há situações que podem fazer com 

que o professor modifique sua forma de ensinar, transformando-o, excluindo ou 

incluindo novos elementos. (Sadalla, Saretta, & Escher, 2002, p.102) 
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 É possível perceber que conceitos e/ou construtos da Psicologia Social, como as 

representações sociais, representam uma possibilidade de relacionar a Psicologia Social  

à Psicologia da Educação. Porém, as abordagens metodológicas predominantes em cada 

área podem significar um entrave para esta aproximação. Na defesa de uma 

metodologia qualitativa no estudo das Representações Sociais no campo da Psicologia 

Social, é possível aventar a possibilidade de mudança de referencial teórico nesta área 

de pesquisa em discussão. Há um predomínio de uma das abordagens, quantitativa ou 

qualitativa, nos estudos da Psicologia Social? Os pesquisadores tendem a entender esta 

relação entre metodologias como complementares ou dicotômicas? 

  

4. Abordagens: quantitativa e qualitativa 

 

 Muitos pesquisadores tem defendido a possibilidade de conciliação entre as duas 

abordagens (Bauer, Gaskell & Allum, 2008; Bogdan & Biklen, 1994; Cozby, 2003; 

Marconi & Lakatos, 2007; 2011; Richardson, 2011; Terrence & Escrivão Filho, 2006).  

Richardson (2011) apresenta uma comparação entre as abordagens, ressaltando alguns 

aspectos de diferenciação, os quais podem ser organizados no quadro abaixo. 

 

Quadro 02 – Comparação entre abordagens metodológicas 

Critério Quantitativa Qualitativa 

Perspectiva 

filosófica 

Mensuração dos fenômenos 

observáveis 

Compreensão do significado dos 

fenômenos 

Objetivos Teste de teorias, encontrar fatos, 

descrição estatística, encontrar 
relações entre variáveis, predição. 

Desenvolver conceitos sensíveis, 

descrever realidades múltiplas, teoria 
fundamentada, desenvolver a 

compreensão. 

Amostra Ampla, estratificada, precisa, 

controle de variáveis extrínsecas. 

Pequena, não representativa, amostragem 

teórica. 

Coleta de 

dados 

Estruturada (questionários, 

entrevistas com questões fechadas, 

testes, escalas, observação 
sistemática, registros ou arquivos 

de dados). 

Não estruturadas (entrevistas com 

respostas abertas, observação 

participante, documentos pessoais e 
oficiais, gravações de áudio e vídeo). 
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Análise dos 

resultados 

Técnicas estatísticas (percentual, 

média, desvio-padrão, coeficiente 

de correlação, análise de regressão) 

Técnicas de análise de conteúdo. 

  

Relação com 
os sujeitos 

Circunscrita, curta duração, 
distante, sujeito-investigador. 

Empatia, ênfase na confiança, igualdade, 
contato intenso. 

Problemas 

com o uso da 

abordagem 

Controle de outras variáveis, 

reificação, intrusão, redução da 

ciência ao campo do observável. 

Demorada, dificuldade de síntese dos 

dados, garantia de confiabilidade, 

procedimentos não estandardizados, 
dificuldade em estudar populações de 

grandes dimensões, generalização. 

Fonte: Richardson (2011) 

 

Segundo Bauer, Gaskell e Allum (2008), assim como Cozby (2003), tem havido 

muita discussão em relação às principais diferenças entre as abordagens. Estes autores 

estabelecem a seguinte comparação: 

 

“A pesquisa quantitativa lida com números, usa modelos estatísticos para 

explicar os dados, e é considerada pesquisa hard. O protótipo mais conhecido é a 

pesquisa de levantamento de opinião. Em contraste, a pesquisa qualitativa evita 

números, lida com interpretações das realidades sociais, e é considerada 

pesquisa soft. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a entrevista em 

profundidade.” (Bauer, Gaskell, & Allum, 2008, pp. 22-23) 

 

Na área de pesquisas em Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho, é 

possível encontrar exemplos destas formas diferenciadas de pesquisa. A escala abaixo 

exemplifica claramente um instrumento de medida de uma pesquisa quantitativa. 

 

Quadro 03 – Escala de Satisfação no Trabalho 

Abaixo estão listadas várias frases sobre a empresa onde você trabalha atualmente. 

Gostaríamos de saber o quanto você concorda ou discorda de cada uma delas. 

Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 7) 

que melhor representa sua resposta. 
1 – Discordo totalmente. 

2 – Discordo moderadamente. 
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3 – Discordo levemente. 

4 – Nem concordo nem discordo. 

5 – Concordo levemente. 

6 – Concordo moderadamente. 
7 – Concordo totalmente. 

1 (     ) É possível obter ajuda desta empresa quando tenho um problema. 

2 (     ) Esta empresa realmente preocupa-se com o meu bem-estar. 
3 (     ) Esta empresa estaria disposta a ampliar suas instalações para me ajudar a utilizar as 

minhas melhores habilidades do meu trabalho. 

4 (     ) Esta empresa está pronta a ajudar-me quando eu precisar de um favor especial. 
5 (     ) Esta empresa preocupa-se com a minha satisfação no trabalho. 

6 (     ) Esta empresa tenta fazer com que meu trabalho seja o mais interessante possível. 

Fonte: Siqueira (1995) 

 

 Neste caso, as escalas são respondidas com dados numéricos e depois 

submetidas ao programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Porém, nesta 

mesma área de investigação, é possível recorrer a uma abordagem qualitativa como no 

próximo quadro. 

 

Quadro 04 – Relatos em entrevistas abertas 

"...tá, vamos dizer que o Banco me mande embora... o quê que eu vou fazer?" (Caixa 4) 

"errar é humano", "eu me cerco de várias seguranças para não errar" (Caixa 2)  
"Se amanhã der um problema e eu não tava na rotina, eu fiz fora... Dancei! Mas a gente... 

passa por cima, mas passa direto! Em dia de pagamento, em dia de muito movimento, não tem 

como você cumprir determinadas obrigações. Você não cumpre porque você fica ineficiente, 

totalmente ineficiente. Os colegas vão reclamar, o cliente vai reclamar, vão até te tirar do 
guichê, vão te colocar pra fazer outro serviço, porque você é mala sem alça..." (Caixa 1)  

Fonte: Palácios, Duarte e Câmara (2012) 

 

 Porém, Cozby ressalta a importância de que, em ambas as abordagens, 

respeitem-se os critérios de validade, confiabilidade, generalização e transferabilidade. 

A preocupação com a fidedignidade, a validade e a representatividade nas pesquisas 

qualitativas também são mencionadas por Gaskell e Bauer (2008), sendo que estes dois 

autores e Allum também acrescentam que “não há quantificação sem qualificação”, e 

“não há análise estatística sem interpretação” (Gaskell, Bauer, & Allum, 2008, p.24). 
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 A partir destes estudos, é possível pensar na possibilidade de conciliação ou, no 

mínimo, coexistência, entre pesquisas que trabalham com abordagens diferentes. 

 

5. Os dados empíricos da pós-graduação em Psicologia 

 

 Ao considerar a teoria das Representações Sociais como parte do conteúdo dos 

currículos da disciplina Psicologia Social e ao identificar a ausência desta nos 

programas de Psicologia da Educação, uma análise das abordagens metodológicas das 

áreas de pesquisa em psicologia pode se tornar relevante. Os dados referentes à 

produção intelectual do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) podem contribuir para esta investigação. 

O programa de pós-graduação em Psicologia da UFU (PGPSI) compreende 

quatro eixos de pesquisa: Psicologia Social e do Trabalho, Psicologia do 

Desenvolvimento Humano e da Aprendizagem, Psicologia da Intersubjetividade e 

Psicologia da Saúde. Para este estudo específico, serão considerados apenas os dois 

primeiros eixos citados, por tratarem das teorias discutidas nesse trabalho (a Psicologia 

Social e a Psicologia da Educação). 

 
Quadro 05 – Comparação entre abordagens nas dissertações do PGPSI 

Ano Eixo Quantidade de 

Dissertações 

Abordagem metodológica 

e Quantidade de 
dissertações por 

abordagem 

2005 Psicologia Social e do Trabalho 08 Quantitativa - 08 

Qualitativa - 0 

Psicologia do Desenvolvimento 
Humano e da Aprendizagem 

05 Qualitativa - 05 

Quantitativa - 0 

2006 Psicologia Social e do Trabalho 04 Quantitativa - 04 

Qualitativa - 0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

03 Qualitativa - 03 

Quantitativa - 0 
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2007 Psicologia Social e do Trabalho 11 Quantitativa – 09 

Qualitativa - 01 

Misto - 01 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

05 Qualitativa - 03 

Quantitativa - 01 

Misto - 01 

2008 Psicologia Social e do Trabalho 03 Quantitativa - 03 

Qualitativa - 0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

03 Qualitativa - 03 

Quantitativa - 0 

2009 Psicologia Social e do Trabalho 06 Quantitativa - 06 

Qualitativa - 0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

03 

 

 

Qualitativa - 02 

Quantitativa - 0 

Misto - 01 

2010 Psicologia Social e do Trabalho 03 Quantitativa - 03 

Qualitativa - 0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

05 Qualitativa - 03 

Quantitativa - 01 

Misto - 01 

2011 Psicologia Social e do Trabalho 05 Quantitativa - 04 

Qualitativa - 0 

Misto - 01 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

03 Qualitativa - 03 

Quantitativa - 0 

2012 Psicologia Social e do Trabalho 03 Quantitativa - 03 

Qualitativa - 0 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e da Aprendizagem 

02 Qualitativa - 02 

Quantitativa - 0 

Fonte: Dados do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
Uberlândia encontrados no site www.ip.ufu.br (Prado,Prado & Fernandes, 2013) 

 

 A análise dos dados acima compreendidos num período entre 2005 e 2012 indica 

que, das 43 dissertações defendidas na área de Psicologia Social e do Trabalho, 40 

foram realizadas com abordagem quantitativa, enquanto das 29 dissertações na área de 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, 24 recorreram à abordagem 

qualitativa. Estes números apontam para uma predominância da abordagem quantitativa 
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em detrimento da abordagem qualitativa no campo da Psicologia Social (eixo: 

Psicologia Social e do Trabalho) no contexto do programa de pós-graduação em 

Psicologia da UFU, e o inverso, a preponderância da abordagem qualitativa na área de 

Psicologia da Educação (eixo: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem). 

 

6. Considerações finais 

 

 A partir da análise da importância dos saberes elementares para a formação 

docente, da ausência da Psicologia Social nos programas de Psicologia da Educação, 

das diferenciações entre abordagens quantitativa e qualitativa e dos dados encontrados 

no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, é 

possível estabelecer as seguintes reflexões: 

 Quais seriam os saberes elementares da disciplina Psicologia da Educação para 

alunos em formação em cursos de licenciatura? 

 Como avaliar a distância entre o currículo prescrito e as práticas educativas dos 

professores que ministram a disciplina? 

 A Psicologia Social, e especificamente o estudo das Representações Sociais, 

podem ser considerados saberes essenciais na formação de um professor? 

 As abordagens apresentadas e comparadas, Psicologia Social e do Trabalho e 

Psicologia do Desenvolvimento Humano e da Aprendizagem (Psicologia da 

Educação), implicam em contradições conceituais e metodológicas, ou poderiam 

simplesmente manter uma relação de coexistência? 

A busca por respostas para estas questões podem direcionar para algumas 

conclusões iniciais como: 

 A Psicologia Social poderia, ou até deveria, ter presença, mesmo que pequena, 

no currículo da disciplina Psicologia da Educação, o que favoreceria a 

valorização do estudo das Representações Sociais;  
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 As abordagens predominantes na pós-graduação acenam para um 

direcionamento metodológico conforme os eixos em que se encontram as 

pesquisas de mestrado: a preponderância da abordagem quantitativa nas 

pesquisas no eixo de Psicologia Social e do Trabalho, e da abordagem 

qualitativa no eixo da Psicologia do Desenvolvimento Humano e da 

Aprendizagem/Psicologia da Educação. Neste sentido, as abordagens 

dominantes influenciam para que determinados conteúdos sejam priorizados nos 

currículos da disciplina Psicologia da Educação em detrimento de outros, como 

os conteúdos da Psicologia Social. 

Como se trata de um estudo preliminar e incipiente sobre o tema, essa discussão 

deve despertar o interesse por novas pesquisas que possam aprofundar e compreender 

melhor os saberes essenciais para a formação docente, e em específico, o grau de 

importância de certos conteúdos na área de Psicologia na construção dos currículos 

programáticos dos cursos de licenciatura. 
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1. Introdução 

 

O tema deste trabalho, a relação entre os conteúdos escolares na pré-escola e as 

mediações pedagógicas, será por nós refletido, a partir das contribuições dos estudos da 

Psicologia Histórico-Cultural e do Materialismo dialético à compreensão sobre a 

construção do conhecimento humano. Compreendida por autores como Vigotski
1
 e 

Leontiev, a interação é o processo que assegura aos homens, a passagem das funções 

psicológicas em seu estado elementar para um nível de desenvolvimento superior.  Os 

estudos empreendidos por Vigoyski, de 1928 a 1934, em colaboração com Leontiev e 

Luria, concentravam-se em demonstrar a origem social e mediata dos processos 

psicológicos superiores, partindo da crença de Vigotski, de que tais processos surgem 

da interação dos fatores biológicos, que são parte da constituição física do Homo 

sapiens, com os fatores culturais, que evoluíram através de dezenas de milhares de anos 

de história humana (Luria, 1992). 

                                                             
1 Adotaremos essa grafia para a escrita do nome desse autor. Duarte (2004) destacou que devido ao fato 

do idioma russo ter um alfabeto diferente do nosso, têm sido utilizadas diferentes formas de escrever o 

seu nome. 
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 Adaptar-se naturalmente ao meio já não era mais para o homem garantia de 

sobrevivência. Pela mediação da consciência o homem modifica a natureza com o 

trabalho social e a linguagem garantindo a sobrevivência da espécie e tornando-se ser 

social. Martins (2011) afirma que este processo de trabalho modifica as particularidades 

psicofísicas do homem, o desenvolvimento anátomo-fisiológico do córtex cerebral, 

complexifica as articulações entre mãos, cérebro e linguagem, transformando a 

constituição psíquica do homem e instaurando a transmissão destas conquistas às novas 

gerações. Os processos psíquicos do homem se transformam em atividade interna 

consciente,  processos psicológicos. Segundo a autora, Vigotski postulou que além das 

características biológicas dadas pela evolução da espécie existem também funções 

psíquicas superiores que são produzidas pela interiorização dos signos, estímulos que 

auxiliam o pensamento, adquiridos na história de cada indivíduo singular que explica o 

desenvolvimento do psiquismo de natureza social e não natural. 

  De acordo com Martins (2011) “o processo de aquisição das particularidades 

humanas, isto é, dos comportamentos complexos culturalmente formados, demanda a 

apropriação do legado objetivado pela prática histórico-social” (p. 212). Como sugere o 

conceito, apropriar-se significa em seu sentido primeiro, a conversão daquilo que está 

fora em algo interno, expresso pelo conteúdo psíquico encarnado nos objetos. Seu 

resultado é a reprodução pelo indivíduo, das aptidões e funções humanas historicamente 

formadas, o processo pelo qual o homem atinge no seu desenvolvimento ontogenético, 

o que é atingido nos animais pela hereditariedade, isto é, a encarnação nas propriedades 

individuais das aquisições do desenvolvimento da espécie. Sendo assim, a apropriação 

da experiência acumulada pelo gênero humano durante sua historia social, permite aos 

indivíduos a aquisição das capacidades e características humanas, bem como a contínua 

criação de novas e mais complexas funções psíquicas (Vigotski, 2004).  

 Discutimos aqui alguns pressupostos teóricos indicadores de que a via da 

humanização das crianças e de seu desenvolvimento psíquico, é a apropriação cultural 

dos saberes que as condições de vida e educacionais ajudam-nas a realizar. Desta 
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compreensão, deriva-se outra específica sobre a relação entre o ensino e aprendizagem 

das crianças pré-escolares, demonstrada na segunda parte do texto que apresenta a 

experiência das ações de extensão desenvolvidas junto às professoras de dois Centros de 

Recreação de um município do interior paulista. Os referidos Centros atendem crianças 

de zero a seis anos e o objetivo principal daquelas ações, é oferecer às professoras uma 

experiência de formação/reflexão de seus fundamentos da relação entre o ensino e a 

aprendizagem, contrastando-os com algumas implicações pedagógicas decorrentes da 

teoria Histórico-Cultural, especialmente sobre o papel da educação no processo de 

desenvolvimento da criança.  

 À luz desta teoria, estabelece-se uma clara diferenciação, porém não restritiva 

quanto às possibilidades de ações das crianças, entre o professor, alguém que domina 

um saber, um conhecimento sistematizado e tem condições de transmiti-los a muitos 

num processo multiplicativo e a criança, que se apropria do saber que lhe é transmitido 

de forma sistematizada e estruturada. 

 

2. As aprendizagens escolares e as mediações pedagógicas. 

 

 Vigotski (2004) compreende a relevância das conquistas biológicas na 

filogênese, considerando este aspecto orgânico como um substrato material que 

comporta a edificação das funções psicológicas superiores, funções estas que se 

desenvolvem pelo processo de apropriação. Ativo e contínuo, esse processo permite a 

individuação do sujeito por meio de uma gama de experiências e conhecimentos 

vivenciados na interpessoalidade do meio social. Esta troca 

(individuação/interpessoalidade), só é possível pela criação e utilização cultural de 

instrumentos, signos e linguagem que desempenham a função de mediação entre a 

apropriação do indivíduo e o complexo intelectual, de significados e valores do mundo 

da cultura. 
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Os autores da Psicologia Histórico-Cultural (Elkonin, Vigotski e Leontiev) 

acreditavam que a infância e seu desenvolvimento estão intimamente ligados à 

educação, à sociedade e ao papel desempenhado pelos adultos nesse processo. Em 

consonância com os princípios do materialismo histórico, compreende-se que a 

consciência é determinada pelo ser. De acordo com Leontiev (1978), a consciência do 

homem é a forma histórica concreta de seu psiquismo, que adquire particularidades 

diversas segundo as condições sociais da vida dos homens. Assim, as particularidades 

do psiquismo humano são determinadas pelas particularidades das relações sociais de 

produção. 

 Sendo assim, a consciência não pode ser compreendida a partir de si própria. 

Para desvendar suas características psicológicas, é preciso reconhecer que estas 

características dependerão do modo de vida do homem e isso implica em não tomá-la, a 

consciência, como um fenômeno universal, estático e abstrato, mas como produto do 

desenvolvimento histórico (Leontiev, 1978). 

 Meira (2007) afirma que a Psicologia Histórico-Cultural tratou a relação entre o 

indivíduo e a sociedade de uma maneira diferente da toda a tradição psicológica, ao 

demonstrar o caráter mediador e sócio-histórico dos processos psicológicos. Este 

segundo caráter expressa-se pelos processos de objetivação e apropriação, produzidos 

no seio da atividade social dos indivíduos, atividades que também realizam a formação 

da consciência e capacidades humanas. Porém, essas atividades não se realizam 

diretamente, mas de modo indireto pelo uso de instrumentos materiais e psicológicos. 

Sendo assim, o pensamento é culturalmente mediado e a linguagem o principal meio 

dessa mediação. Esta síntese nos orienta para a compreensão da impossibilidade de 

humanização das crianças, fora ou de modo independente, das relações com outros 

homens.  

Segundo Meira (2007), o próprio fundamento da sociabilidade implica nas 

relações interpessoais, fonte para satisfação das necessidades materiais e espirituais das 

crianças ou gerações mais novas. Considerando as relações estabelecidas com as 
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crianças nos diversos contextos sociais que as acolhem, evidencia-se que, 

diferentemente da psicologia que antecede os estudos de Vigotski, as crianças não são 

seres com aptidões inatas, sua construção dependerá das condições concretas de vida e 

educação, do acesso permitido pela sociedade e pela escola em particular, à cultura 

acumulada. Nesta afirmação, expressamos a convicção de que as instituições de 

educação infantil têm a possibilidade dupla de posicionamento frente ao processo de 

humanização das crianças. Elas determinam, prioritariamente, as possibilidades e níveis 

de aquisição da cultura acumulada que as crianças terão acesso e também ao contrário, 

na medida em que aniquilam seu acesso aos saberes culturais, condena-as a 

impossibilidade de reconhecer-se conscientemente como pertencente ao gênero 

humano. 

Isso implica em nos perguntarmos sobre as finalidades da educação infantil, que 

muito embora tenha uma função distinta do que se encontra previsto para a educação 

das crianças maiores de seis anos, não pode se furtar a assegurar as crianças, por meio 

de processos intencionais e planejados de ensino, a relação com a cultura, sem a qual o 

desenvolvimento tipicamente humano, não ocorre. Ao educador caberá identificar os 

elementos culturais que deverão ser reproduzidos pelas crianças para que desenvolvam 

plenamente suas características humanas. Na segunda parte deste texto, voltamos a essa 

questão para apontarmos alguns critérios que podem orientar essa identificação.      

 Mello (1999) também analisa algumas implicações decorrentes da teoria 

Histórico-Cultural, de modo mais específico as que incidem sobre a educação das 

crianças que frequentam as creches e pré-escolas. Essas implicações alteram a 

compreensão sobre o papel da escola nos processos de desenvolvimento em geral; 

questionam a perspectiva frequentemente aceita de que as aprendizagens são processos 

secundários e dependentes em relação ao desenvolvimento atual e por fim uma mudança 

na própria concepção de conhecimento. 

No que se refere a esta primeira mudança, Mello (1999) afirma que no processo 

de apropriação dos instrumentos, linguagem e conhecimentos criados socialmente pela 
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humanidade, os homens formam para si um corpo inorgânico como elemento 

ontológico, muito embora este corpo não exista, antes da apropriação dentro dos 

indivíduos, mas fora deles, presentes nos objetos e nas relações. Somente em contato 

com outros homens – passados e presentes – a humanização se completa, pela via da 

objetivação.   Não seria demais alertar para o fato de que, embora esta concepção de 

materialidade dos processos psíquicos pareça uma informação devidamente sorvida 

quando reafirmada genericamente, as ações pedagógicas desenvolvidas em creches e 

pré-escolas em geral, não evidenciam um consenso quanto ao estabelecimento de um 

caráter educativo presumido desta concepção. 

Não se deriva da proposição materialista dos processos psíquicos, reafirmada 

genericamente uma compreensão de que a aprendizagem é um processo que não 

prescinde do ensino e de que o domínio do conhecimento pelas crianças se dá 

gradativamente por meio dos processos de transmissão e assimilação. Essas e tantas 

outras compreensões realizam-se pela afirmação da materialidade do psiquismo em sua 

acepção real e concreta, ou seja, destacando a especificidade das instituições educativas 

escolares quanto à transmissão de conhecimentos, ideias, valores, atitudes, símbolos e 

demais aspectos necessários à formação da humanidade em cada indivíduo. É dela que 

podemos identificar para as creches e pré-escolas, a necessidade de uma identidade 

educativa, principalmente se considerarmos, uma vez mais, o que Leontiev (1978) 

revela-nos ao dizer que, na idade pré-escolar o mundo se abre para as crianças que 

ampliam significativamente suas relações com outros homens, sendo esta a via que lhes 

possibilitam o aperfeiçoamento das aquisições e conquistas realizadas em seus 

primeiros anos de vida e nas relações primárias de socialização. 

É também desta acepção que derivamos uma nova compreensão sobre as 

aprendizagens das crianças. As aprendizagens não resultam de interações espontâneas 

ou sincréticas entre o sujeito e os conceitos e/ou objetos, pois estes, embora postos na 

cultura  não estão dados à aprendizagem das crianças de forma direta, não-mediatizada. 

Isso significa que a relação entre o ensino e o desenvolvimento das funções psíquicas 
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das crianças, passa necessariamente pelas aprendizagens que se realizam. Na prática, 

significa afirmar que as aprendizagens orientadas nos ciclos já concluídos de 

desenvolvimento são ineficazes do ponto de vista de fazer surgir uma série de processos 

no desenvolvimento em geral que se tornam inteiramente inviáveis fora da 

aprendizagem (Vigotski, 2004). Esta afirmação estabelece um novo princípio para a 

relação entre a aprendizagem - realizada pelo ensino - e o desenvolvimento, bem como 

para o uso frequentemente informal que se faz do conceito de interação, seja para 

referir-se à relação ativa entre a criança e o objeto de conhecimento (relação 

epistemológica), ou para referir-se à relação entre o professor e a criança (relação 

pedagógica). 

Ao afirmarmos a aprendizagem escolar nos termos acima, ilustramos, tal como 

compreendido por Vigotski (2004) a lei geral do desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores na idade infantil. O indício substancial da aprendizagem é a criação através 

dela de uma zona de desenvolvimento imediato que suscita e aciona processos interiores 

nas crianças. O autor afirma que, “a aprendizagem é um momento interiormente 

indispensável e universal no processo de desenvolvimento de peculiaridades não 

naturais, mas históricas do homem na criança” (Vigotski, 2004, p. 484). Por analogia 

podemos dizer que, se nem toda aprendizagem produz desenvolvimento, mas somente 

aquelas corretamente organizadas pelos processos de ensino, também as interações, a 

dependendo da forma como se estabelecem, não produzem aprendizagens formalmente. 

Essas aprendizagens formais resultam do processo de apropriação intelectual de objetos, 

noções e conceitos que não são familiares às crianças em sua prática diária e por isso 

mesmo devem ser-lhes ensinadas. 

 Discutimos esse tema na sequência, apresentando a experiência que temos 

produzido junto aos professores dos Centros de Recreação de um município do interior 

paulista que têm buscado, por suas ações conscientes, assegurar os efetivos processos de 

desenvolvimento que podem ser despertados pela aprendizagem escolar das crianças 

menores de seis anos. 
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3. O processo de ensino-aprendizagem e a metodologia dialética de construção 

do conhecimento escolar para as crianças da educação infantil. 

  

Nesta parte do texto, discutimos alguns elementos que caracterizam as relações 

pedagógicas observadas em nosso projeto de extensão e pesquisa junto às professoras 

da rede municipal de uma cidade do interior paulista, destacando de forma particular, os 

elementos que nos permitem qualificar as interações por elas estabelecidas durante as 

atividades desenvolvidas com as crianças. Esperamos que a discussão revele e reafirme 

uma vez mais para os educadores, a necessidade de produzirem uma prática articulada 

com uma dada concepção de educação infantil forjada na compreensão de que os 

conhecimentos espontâneos com as quais as crianças chegam à escola ou aprendem por 

meio de experiências basicamente empíricas foram suficientes para conduzi-las até ali, 

mas não serão igualmente suficientes para fazerem avançar para fases posteriores de seu 

processo de apropriação de conhecimentos significativos.  

Baseados nessa compreensão, realizamos as intervenções junto às professoras, 

refletindo sobre os fundamentos que orientam suas escolhas quanto aos conteúdos e 

metodologias desenvolvidas com as crianças. Numa compreensão mais ampla, significa 

discutir sobre o currículo e sua relação com os processos de ensino-aprendizagem 

objetivados nos objetos, recursos materiais, estratégias metodológicas e tipos de relação 

entre a criança e o conhecimento ensinado, que as professoras criam por meio das 

interações que estabelecem durante a realização das atividades.  

A Secretaria de Educação deste município, por meio da Equipe de Coordenação 

Pedagógica da Educação Infantil, criou um documento que estabelece áreas de 

conhecimento, temas e sugestões de atividades a serem desenvolvidas com as crianças 

durante todo o ano letivo. O documento é organizado por etapas, prevendo assim desde 

os conteúdos a serem trabalhados com as crianças de CI (Classe Intermediária) que têm 

dois anos a completar três, até as crianças de quinta etapa que têm cinco anos à 

completar seis. O referido documento nasceu de um diagnóstico realizado pela equipe 
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pedagógica da Secretaria Municipal que identificou uma grande diversidade de temas e 

a inadequação de alguns deles sendo trabalhados com as crianças, além de revelar por 

outro lado, que algumas práticas não asseguravam o mínimo de acesso à atividades tão 

importantes como: desenhos, textos literários, jogos e brincadeiras dirigidas, etc. 

Embora este documento não tenha um caráter prescritivo, ele é o principal guia 

curricular utilizado pelas professoras. 

Não é tarefa para esse momento uma descrição detalhada deste documento que 

poderá ser realizada oportunamente. Para os objetivos que temos para o momento, é 

preciso dizer que como o documento não traz explicitamente uma concepção de 

aprendizagem. Portanto, nos processos de ensino, as professoras têm autonomia para 

planejarem suas atividades (sejam elas: músicas, histórias, brincadeiras, de registro, 

desenhos, plásticas, etc) assumindo posicionamentos diferentes em relação à demanda e 

aos tipos de interações docentes que serão necessárias para que as crianças realizem a 

atividade. Dependendo do conteúdo, das possibilidades efetivas das crianças em 

articulá-los para si de modo independente e também da forma como as professoras 

articulam o que as crianças sabem sobre o conteúdo com os aspectos lógicos que os 

compõem (por isso, nem sempre disponíveis para as crianças), as interações 

estabelecidas têm uma maior ou menor probabilidade de produzirem aprendizagens 

efetivas.  

Nossas intervenções nos momentos de planejamento das professoras são 

orientadas pela compreensão histórico-cultural sobre a relação entre o desenvolvimento, 

aprendizagem e o papel do ensino, já discutidos na primeira parte deste texto e, 

portanto, os princípios fundamentais de todas as atividades que sugerimos para serem 

desenvolvidas com as crianças são equacionadores de uma compreensão dialética de 

produção de conhecimento, ou seja, de uma metodologia que compreende o trabalho 

desenvolvido na escola como algo que se produz pela mediação intencional do professor 

dispondo certas condições da realidade para que os alunos construam seu conhecimento. 

(Vasconcellos, 2005). 
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Segundo Vasconcellos (2005) as crianças constroem conhecimento a partir do 

seu contato e interação com a realidade e o professor é quem articula o processo de 

ensino-aprendizagem, sendo necessário, portanto, que ele realize uma escolha quanto ao 

objeto de conhecimento que será ensinado e as mediações necessárias. Esta afirmação 

produz pelo menos duas implicações. A primeira é que o professor deve identificar os 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelas crianças, dando a elas a 

oportunidade de desenvolverem ao máximo suas funções psicológicas (Mello, 2000). 

Apresentamos às professoras com as quais trabalhamos três critérios relevantes para 

essa identificação e com base neles, sugerimos as atividades a serem desenvolvidas com 

as crianças. Os critérios são: Conteúdos que somente serão aprendidos na escola, ou 

seja, considerando a natureza informal das aprendizagens extra escolares as crianças não 

terão acesso a eles pelas interações estabelecidas em outros contextos; conteúdos que 

ainda não foram aprendidos de modo efetivo pelas crianças e por isso mesmo interferem 

no posterior desenvolvimento psicointelectual geral da criança (Vigotskii, Luria & 

Leontiev, 2001) e os conteúdos elaborados e sistematizados culturalmente e 

universalmente considerados.  

A segunda implicação refere-se ao fato de que, em geral esses elementos 

culturais convertidos em conteúdos escolares, não são apresentados às crianças de forma 

direta, mas por alguma mediação. Vasconcelos (2005) afirma que a mediação da 

realidade a ser conhecida – conteúdo ou elemento cultural – pode ser objetal, ilustrada, 

verbal ou simbólica, tendo como instrumentos, livros, filmes, imagens, gravuras, 

músicas, exposição do professor, etc. Esta natureza mediadora dos processos de ensino-

aprendizagem, indica-nos a necessidade de observar a relação já demonstrada por 

Vigotskii, Luria e Leontiev  (2001) entre as aprendizagens que se realizam de modo 

independente pelas crianças e aquelas que se tornam possíveis pelas mediações 

viabilizadas pelas interações com os adultos. As atividades que sugerimos as 

professoras respeitam aqueles três critérios e de modo específico, por consideração ao 

segundo, as ações que as crianças terão que desenvolver para aprenderem o 
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conhecimento presente na atividade, não se produzem sem a mediação e interações das 

professoras. 

Há situações em que o conhecimento presente nas atividades propostas, não é 

desconhecido pelas crianças, mas está posto noutra relação e por isso, o relativo 

domínio empírico ou informal daquele objeto ou conceito não é suficiente para que as 

mesmas avancem em seu processo de aprendizagem. Martins (2009) denomina de 

conteúdos de formação teórica, aqueles que operam indiretamente no desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores, “à medida que promovem a apropriação do 

conhecimento” (p.96). Eles originam-se dos diversos campos dos conhecimentos 

científicos e devem ser ensinados visando a superação gradativa por parte das crianças, 

de seus conhecimentos espontâneos e cotidianos. A autora exemplifica que quando 

ensinamos formas geométricas às crianças não ensinamos somente uma propriedade 

matemática, pois o domínio de tal propriedade implicará na elaboração de um conceito 

que se opera pelas funções afetivos-cognitivas (percepção, memória, atenção, 

linguagem, etc) e por isso, as desenvolve. 

De toda a sequência de atividades realizadas apresentaremos apenas duas. Estas 

atividades que passaremos a descrever e analisar são elucidativas deste e de outros 

fundamentos discutidos ao longo desse texto que serão de certo modo, retomados 

adiante. Denominaremos atividade 01 a que foi realizada com crianças de 04 anos de 

idade, numa turma de aproximadamente 23 crianças. Baseados em Martins (2009) 

optamos por apresentar a atividade no quadro abaixo como forma de auxiliar a 

compreensão do leitor. 

 

Área de conhecimento Matemática 

Conteúdo Sequenciação de objetos 

Objetivo Aprendizagem de relação de sequência 

Natureza do conteúdo Formação teórica 

Procedimento A professora apresenta uma sequencia de 
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peças de leggo verde, vermelho, azul e 

amarelo e as crianças deverão repetir esta 

sequência. 

Resultados Somente 05 crianças realizaram a 

sequência demonstrada pela professora. 

Quadro 1.0: Título  

Fonte: Elaborado pela autora com base em Martins (2009, p.97). 
 

A primeira vista, poderíamos destacar o fato de que as peças de Leggo utilizadas  

e suas cores, são familiares às crianças que já sabem nomear as cores e brincam 

cotidianamente com as peças. Por outro lado, sequenciar ações e mesmo objetos é algo 

que as crianças realizam em seu cotidiano, ou seja, reiteradamente elas cumprem ordens 

dadas pelos adultos que são, na verdade, uma sequência de ações ou passos que devem 

realizar como, por exemplo, vestir-se, servir-se, alimentar-se, etc. Por essas razões, seria 

bem possível que as crianças realizassem a atividade com habilidade e facilidade, 

entretanto isso não ocorreu. Como explicar tal resultado?  

Em princípio sabíamos que a sequência solicitada apresentava um grau de 

complexidade para ser realizada de forma independente pelas crianças, pois implicava 

na coordenação de dois esquemas: ordem e espaço. Tratava-se de uma atividade que 

exigiria não só a demonstração da sequência, mas que ela fosse feita gradualmente, 

orientada pelas interações realizadas pela professora. Isso nos remete ao papel que a 

interação desempenha neste e em outros casos. Há uma interação concretizada pela 

professora que exemplifica por duas vezes a sequência a ser realizada, porém as 

interações exigidas pela atividade emergem da contradição entre, a forma cotidiana e 

informal com as quais as crianças utilizam aqueles objetos (leggo) e a nova relação na 

qual eles foram colocados pela proposta da atividade. Ou seja, o fato das crianças 

realizarem sequências informais cotidianamente, conhecerem bem os objetos que 

deveriam ser sequenciados e dominarem suas cores, não foi suficiente para que 

realizassem a atividade com sucesso porque, diferentemente dessas circunstâncias, a 
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atividade implicava no uso de funções psicológicas afetivo-cognitivas dirigidas para 

uma aprendizagem sistematizada, não-cotidiana. 

Na descrição acima, como em qualquer outro processo de aprendizagem, 

prevalecem os momentos de síncrese, análise e síntese, somente realizados plenamente 

quando a aprendizagem se efetiva (Vasconcellos, 2005). As crianças diante dos objetos 

que deveriam ser sequenciadas e cientes do critério a ser utilizado encontravam-se no 

momento inicial de aproximação com o conhecimento (sequência), denominado de 

síncrese que se configura para elas, de modo caótico. Por sua vez, as relações que 

compõem o objeto de conhecimento, dispostas pelos procedimentos utilizados pela 

professora – demonstração por duas vezes da sequência, incluindo as interações e 

mediações objetais e verbais, correspondem ao processo de análise que embora 

realizado pelos sujeitos é, no caso da aprendizagem escolar, dirigido pela 

intencionalidade do professor por “já ter realizado o planejamento de suas atividades e 

vislumbrar todo o caminho a ser percorrido, possuindo, assim, uma visão de síntese de 

todo o processo” (Gasparin, 2007, p. 18). O momento da síntese que se combina com a 

análise, corresponde a uma visão organizada e unificada do conceito ou conhecimento 

que por sua vez, se realiza pela aproximação e distanciamento, abstração e isolamento, 

realizadas com o objeto de conhecimento. Afirma Gasparin (2007) “a visão dos alunos é 

sincrética porque, apesar dos conhecimentos que possuem sobre o assunto, a partir do 

cotidiano, ainda não realizaram, no ponto de partida, a relação da experiência 

pedagógica com a prática social mais ampla da qual participam” (p.19). 

Embora esta e as atividades escolares em geral configurem-se como um 

momento de aprendizagem específica de algum conceito ou conhecimento, elas também 

representam momentos de expansão, não só porque podem integrar em si várias ações, 

habilidades e relações psicomotoras ou psicointelectuais, mas porque na medida em que 

assim se configuram, produzem desenvolvimento estrutural em todas as funções 

psicológicas cujo caráter é integral. Segundo Vigotskii, Luria e Leontiev, (2001) é 

preciso sublinhar que uma das características essenciais da aprendizagem é que:  
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engendra a área de desenvolvimento potencial, ou seja, faz nascer, estimula e ativa na 

criança um grupo de processos internos de desenvolvimento no âmbito das inter-

relações com os outros, que, na continuação, são absorvidos pelo curso do 

desenvolvimento e se convertem em aquisições internas às crianças. (p.115)  

 

Afirmar que a aprendizagem escolar ativa processos internos de 

desenvolvimento por meio das relações interpessoais, embora pareça mais uma sentença 

teórica já absorvida pelos professores, ela não se expressa metodologicamente e por isso 

mesmo para que assuma status metodológico é preciso que o professor se preocupe em 

identificar a pertinência da relação que se cria com os objetos de conhecimento para as 

crianças que estão aprendendo. 

A segunda atividade (atividade 02) que apresentamos a seguir, evidencia como 

as interações realizadas pelas professoras, são importantes não só para as aprendizagens 

das crianças, (mesmo as que não se completaram efetivamente), mas para desmistificar 

uma questão cara à Educação Infantil, a de que os processos de aprendizagem dirigidos 

pelas ações de ensino são limitadores do potencial criativo das crianças e autoritário, 

pois lhes negam sua condição de produtor de cultura ou conhecimento. O próprio texto 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução nº 05, de 17 

de dezembro de 2009, 2009) é um corolário dessa concepção espontaneísta que não se 

refere ao professor em nenhum de seus itens, embora defina o currículo como algo que 

deve articular os saberes das crianças ao patrimônio cultural. Não se trata pois de uma 

contradição? Quem poderia articular esses duas referências de realidades senão o 

professor?  

 Segundo Vasconcellos (2005) o caráter dialético do conhecimento equivale a 

afirmar ao mesmo tempo, “da necessidade da atividade do sujeito para conhecer e da 

necessidade de um substrato material, que serve de base para a elaboração do 

conhecimento” (p.97). Isso significa que a criança não irá aprender somente pelo 

contato empírico com dados sensíveis, para qualquer grau ou nível de conhecimento, 
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exigir-se-á de quem aprende a coordenação do pensamento. No processo de articulação 

dos saberes cotidianos das crianças com o patrimônio cultural, além das mediações 

objetal, ilustrada, verbal, etc..., fará sempre muita diferença as interações estabelecidas 

pelas professoras por meio das ações de ensino que empenham, não bastando somente 

refletir sobre os tipos das atividades (objetal, perceptiva, simbólica) e as ações (motora, 

perceptiva, reflexiva, etc...) por elas implicadas, mas também sobre o nível de interação 

por elas exigida. 

A atividade 02, O que tem dentro da caixa?, exigia a coordenação por parte 

das crianças de ações perceptivas (examinar, escutar, observar) com ações objetais 

(manipulação de objetos) e tinha como conteúdo específico as formas, cores e grandeza 

e espessura, noções já trabalhadas com as crianças e portanto as aprendizagens 

decorrentes da atividade, assim como nas demais descritas anteriormente, resultam da 

nova relação em que aquelas noções foram colocadas para as crianças de quatro e cinco 

anos.  

Como no exemplo anterior, as interações realizadas pelas professoras são 

proporcionais ao nível de autonomia por parte das crianças, sendo que uma atividade 

que desafie as crianças a produzirem novas generalizações a partir do que já sabem, 

exigirá sempre um maior grau de interações e mediações. Nesta atividade, vemos o 

momento em que a professora embora tivesse planejado, concebido e sintetizado o 

conteúdo a ser trabalhado e estabelecido os objetivos, generosamente e conscientemente 

ajusta a atividade à iniciativa de criação das crianças. O texto abaixo é o relatório da 

professora B. Ele ilustra a situação pedagógica configurada e o protagonismo da 

professora. 

 

Área de conhecimento Matemática 

Conteúdo Formas geométricas; 

Objetivo Aprendizagem de esquema de 

reconhecimento de formas e cor. 
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Natureza do conteúdo Formação teórica 

Procedimento Usando os blocos lógicos, a professora 

estabelecia quatro esquemas 

classificatórios para as crianças 

encontrarem as figuras geométricas 

comparando-as as dos colegas ao lado. 

Resultados A atividade atingiu os objetivos iniciais  

superando minhas expectativas e para 

eles, pela participação ativa, acredito que 

além de contribuir para o conhecimento 

foi também muito prazerosa (Professora 

B). 

Quadro 2.0: Título  

Fonte: Elaborado pela autora com base em Martins (2009, p.97). 
 
 

A atividade foi realizada com os alunos em círculo, salientando que no dia 

planejado para a realização da atividade estava frio, portanto dos 21 alunos 

matriculados na sala, somente 10 estavam presentes. 

 Os objetivos da atividade eram identificar e classificar os blocos conforme 

comando da professora, explorando cores e formas já vistas, noção de grandeza 

(maior, menor) e espessura (grosso, fino), fazer comparações. 

Cada aluno recebia quatro comandos, por exemplo: pegar um quadrado, na cor 

azul, maior e mais fino que o do colega. Procurei estar sempre atenta para não 

solicitar que pegassem um bloco que já havia sido retirado da caixa. Mas, no primeiro 

momento não havia pensado numa forma de organizá-los fora da caixa, apenas 

colocariam no chão, na frente deles para que o próximo fizesse a comparação. 

Somente o primeiro a ser chamado recebeu três comandos, pois não tinha como 

fazer a comparação. 
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Para minha surpresa a segunda aluna não deixou o bloco em sua frente e 

colocou-o junto do outro, como se fosse um dominó. Não interferi para ver o que 

aconteceria com o próximo. Depois de fazer a identificação e comparação também 

levantou-se e continuou o que pra mim era um dominó. E assim continuou ocorrendo 

com os próximos participantes. 

Percebi que talvez estivesse se formando um dominó porque até o momento só 

havia solicitado que pegassem quadrados, mudei então para o círculo e então, comecei 

a perceber que estava se formando uma figura.  

Acreditava que aqueles que já haviam participado perdessem o interesse pela 

atividade e começassem a dispersar-se, mas pelo contrário, ficavam na torcida para 

que os amigos colocassem os blocos onde eles desejavam. Na foto abaixo, o Victor 

ameaçou colocar o triângulo em cima do círculo, mas logo, pelo menos três amigos 

gritaram: “na cabeça não, está faltando um braço!”. E logo, já haviam formado um 

palhaço, segundo a Isabelle que acaba de colocar o último olhinho. A Maria acrescenta 

o outro círculo pequeno e fala: “agora sim, faltava o nariz do palhaço. 

Todos já haviam jogado uma vez e como ainda sobraram blocos na caixa, 

continuamos a brincadeira e logo criaram o filho do palhaço. Nessa altura já não 

estavam mais em círculo, virou um “amontoado” de espectadores que queriam 

acompanhar de perto onde o amigo colocaria o bloco e dar suas sugestões. 

A atividade atingiu os objetivos iniciais superando minhas expectativas e para 

eles, pela participação ativa, acredito que além de contribuir para o conhecimento foi 

também muito prazerosa. (Professora B) 

Vejamos que a professora não havia planejado uma forma de organização para 

os objetos fora da caixa e então relata o quanto se surpreendeu com a iniciativa das 

crianças que, trabalhando em equipe produziram dois bonecos com as formas 

geométricas. O que a professora havia planejado também se efetivou. A proposta era 

que as crianças encontrassem as figuras geométricas aplicando-lhes quatro esquemas de 

classificação e ordem sendo que o último era sempre em comparação com a figura 
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encontrada pelo coleguinha ao lado. Como numa cadeia, havia um elemento que 

interligava a ação da criança com a do colega e destes com a solicitação feita pela 

professora.  

Todos os elementos que caracterizam uma situação pedagógica estavam 

presentes. As crianças estavam motivadas, pois, a motivação não é intrínseca a elas; os 

objetivos, materiais e procedimentos foram concebidos e planejados pela professora 

com antecedência; aproximava-se mais uma vez as crianças dos objetos e suas 

representações (cada nova aproximação permite a compreensão ora de um aspecto ora 

de outro); havia espaço para a criatividade e para as interações entre as próprias 

crianças, ainda que as interações que dão sentido e organização do pensamento das 

crianças na atividade tenham sido realizadas pela professora. 

A atividade também teria cumprido, pelo menos em termos formais, o que 

encontramos no texto das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil. No item 

sobre os eixos do currículo, estabelece-se como tais, as brincadeiras e as interações, 

indicando que as propostas pedagógicas devem garantir experiências que: promovam, 

favoreçam, possibilitem, propiciem e recriem, situações, contextos, interações e 

vivências às crianças de tudo aquilo que a condição humana revela e encarna. Um dos 

itens diz: “recriem em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais” (Resolução nº 05, de 17 de dezembro 

de 2009, 2009, p. 26).  

Em termos efetivos, restaria esclarecer qual é o papel do professor nessas 

situações pedagógicas anunciadas pelas Diretrizes, pois as experiências a serem 

proporcionadas às crianças ali anunciadas, não explicitam necessariamente uma relação 

de ensino-aprendizagem, afinal não é a palavra experiência – frequentemente vinculada 

aos princípios escolanovistas – que pode sugerir uma ausência da situação pedagógica 

que inclua o professor, mas o fato de não explicitar o princípio de que a aprendizagem 

de novos conceitos se dá pela superação dos elementos sensíveis e de uma realidade 

multiforme para as crianças. Na atividade 02, entretanto, estamos seguros em afirmar 
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que as interações produzidas pela professora, favorece a passagem do pensamento pré-

simbólico, mediado pelas impressões imediatas que as crianças recebem dos objetos, 

para um nível em que o pensamento dirige-se não para os objetos em si, mas para as 

relações criadas entre eles. 

Encerramos essa discussão, retomando um princípio fundamental anunciado pela 

perspectiva materialista dialética de produção do conhecimento que é o seu caráter 

social. É pela mediação social presente mesmo nas mais elementares ações de 

apropriação das crianças que o conhecimento se constrói para elas. Todos os objetos ou 

instrumentos para os quais elas dirigem suas ações de aprendizagem possuem atividade 

humana condensada e por meio dessas ações desenvolvem-se suas peculiaridades 

humanas históricas, não-naturais. 
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1. Referencial Teórico 

 

A cultura organizacional é uma variável que afeta na satisfação e desempenho 

do trabalhador bem como na produtividade da empresa (Tamayo, Mendes & Paz, 2000). 

Considerando que a cultura organizacional apresenta como núcleo os valores 

organizacionais (Tamayo, 1998), pode-se proceder ao estudo dos valores 

organizacionais de uma empresa tendo em vista um conhecimento mais amplo sobre a 

sua cultura organizacional e a consequente influência desta no comportamento dos 

trabalhadores. 

Os valores organizacionais podem ser definidos como crenças, expectativas e 

motivações percebidas pelos funcionários de qual seriam as exigências, aspirações e 

ideologias pelas quais a organização prima por satisfazer, alcançar e perseguir, 

respectivamente (Oliveira & Tamayo, 2004).  

Tamayo e Gondim (1996) destacam as dimensões presentes nos valores 

organizacionais, a cognitiva, a motivacional e a estruturante. O aspecto cognitivo diz 

respeito ao fato dos valores se constituírem em crenças sobre o que é ou não desejável 
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na empresa; o aspecto motivacional relaciona-se à motivação para agir influenciada 

pelos valores (Schwartz 1994, apud Tamayo, 1998) e aos valores como metas mais ou 

menos conscientes da empresa, e por último a dimensão estruturante refere-se à função 

dos valores de orientar a vida da empresa e guiar o comportamento de todos os seus 

membros. 

Tomando por base as classificações dos tipos motivacionais de valores pessoais 

de Schwartz, Oliveira e Tamayo (2004), propõem que há um paralelismo com os 

valores organizacionais, e para aferir a prioridade axiológica organizacional 

desenvolveram e validaram estatisticamente o Inventário de Perfis e Valores 

Organizacionais (IPVO).  

O IPVO classifica os diversos tipos de motivação organizacional percebido 

pelos funcionários em: realização, que seria a percepção que a organização prima pelo 

desempenho e competência; conformidade, que é o quanto a organização espera que os 

funcionários respeitem as regras ao lidarem com outros funcionários e outras 

organizações; domínio, definido a partir do quanto a organização espera obter controle 

sobre pessoas, recursos e boa colocação no mercado; bem-estar, relativo ao quanto a 

organização se preocupa com a satisfação e a qualidade de vida que os funcionários 

possuem; tradição, se a organização seria mais voltada para manter os costumes e 

aspectos consagrados que ela já possui; prestígio organizacional, a importância dada 

pela organização em ser reconhecida e admirada pela sociedade devido à qualidade de 

seus serviços e/ou produto; autonomia, se a organização estimula a criatividade e 

iniciativa de seus funcionários para a melhoria e mudança na organização ou do próprio 

funcionário ; e preocupação com a coletividade, que englobaria o quanto a organização 

prima por um bom relacionamento entre os funcionários. Na Tabela 1 são descritos os 

fatores do IPVO. 

  

Tabela 1. Fatores do IPVO (Oliveira & Tamayo, 2004, p. 137). 



 

ANAIS XI CONPE - ISSN 1981-2566 

3 

 

 

 

Fator Metas Alfa 

Autonomia Oferecer desafios e variedade no trabalho, estimular a 

curiosidade, a criatividade e a inovação. 

0,87 

Bem-estar Promover a satisfação, o bem-estar e a qualidade de 

vida no trabalho. 

0,87 

Realização Valoriza a competência e o sucesso dos trabalhadores 0,80 

Domínio Obter lucros, ser competitiva e dominar o mercado. 0,80 

Prestígio Ter prestígio, ser conhecida e admirada por todos, 

oferecer produtos e serviços satisfatórios para os 

clientes. 

 

0,81 

Tradição Manter a tradição e respeitas os costumes da 

organização. 

0,75 

Conformidade Promover a correção, a cortesia e as boas maneiras no 

trabalho e o respeito às normas da organização. 

 

0,75 

Preocupação 

com a 

coletividade 

Promover a justiça e a igualdade na organização, bem 

como a tolerância, a sinceridade e a honestidade 

 

0,86 

 

Vale salientar que ao investigar esses diversos fatores não se visa apenas 

identificar qual deles está ausente ou presente na percepção dos funcionários, mas 

também saber a hierarquia de prioridades que se estabelecem (Oliveira & Tamayo, 

2004).  

Entre os diferentes estudos sobre valores organizacionais, alguns têm avaliado 

a relação entre esta variável e outras como o comportamento pró-ativo. Veiga, Porto, 

Lima e Canova (2008) conduziram um estudo para determinar o poder preditivo dos 
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valores organizacionais sobre os comportamentos pró-ativos. Para tanto usaram uma 

amostra formada por 359 trabalhadores de diferentes organizações do Distrito Federal. 

Para medir valores organizacionais usaram o Inventário de Valores Organizacionais – 

IVO (Tamayo, Mendes & Paz, 2000) e para medir comportamento pró-ativo adotaram a 

Escala de Comportamentos Pró-ativos nas Organizações (Kamia & Porto, 2009). A 

análise de regressão múltipla indicou que os valores organizacionais harmonia, 

domínio, autonomia, conservadorismo, hierarquia e igualitarismo foram preditores (R
2
= 

0,16; p<0,001) do comportamento pró-ativo, sendo que das seis variáveis, autonomia foi 

a que mais contribuiu para a explicação da pró-atividade.  Tais resultados apontam que 

fatores culturais da organização podem influenciar o comportamento pró-ativo, sendo 

que na amostra pesquisada políticas organizacionais que visam dar autonomia aos 

trabalhadores, abertura para expor sugestões e capacidade de inovar são fatores 

organizacionais que favorecem o comportamento pró-ativo. Em outro estudo (Veiga, 

2010), o valor organizacional autonomia também foi o principal preditor de pró-

atividade. 

A variável pró-atividade começou a ser estudada em meados da década de 

1990 nos Estados Unidos e na Alemanha (Veiga, 2010). Mas, as pesquisas relativas a 

esse construto ganham força nos últimos quinze anos (Kamia & Porto, 2007). 

Para melhor compreensão do construto, faz-se necessário primeiramente 

conhecer o que é o comportamento pró-ativo. Para Veiga, Porto e Laboissière (2010) o 

comportamento pró-ativo pode ser visto como o conjunto de comportamentos extra-

papel em que o trabalhador de forma espontânea, promoverá mudanças em seu 

ambiente de trabalho, desse modo, antecipa e soluciona problemas e visa metas de 

longo prazo, beneficiando assim a organização. 

O comportamento pró-ativo contribuirá para uma efetividade organizacional, 

sendo assim os comportamentos espontâneos do trabalhador por mudanças no ambiente 

de trabalho, a implementação de novas ideias e a visão de metas em longo prazo que 

irão beneficiar a organização (Kamia & Porto, 2007). 
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De acordo com Kamia e Porto (2007), esses comportamentos apresentados 

pelos trabalhadores, são restritos à organização, e podem se manifestar no contexto de 

trabalho em diferentes formas envolvendo, portanto, três dimensões básicas: primeiro 

uma busca ativa por oportunidades de mudança; segundo planejamento e execução de 

ideias; e por fim, enfrentamento de ideias. 

Pode-se observar que tanto Kamia e Porto (2007) quanto Veiga e 

colaboradores (2010) vão ressaltar no comportamento pró-ativo, os atos espontâneos 

voltados para a organização, direcionados para a mudança do ambiente de trabalho, 

visando metas em longo prazo e o beneficiamento da organização.  

Para medir o comportamento pró-ativo, no Brasil, foi desenvolvido e validado 

a Escala de Comportamento Pró-ativo nas Organizações – ECPO por Kamia e Porto 

(2007). A ECPO é formada por 29 itens e apresenta alfa de Cronbach de 0,95. Em outro 

trabalho, Veiga, Torres e Bruno-Faria desenvolveram uma versão reduzida composta 

por 13 itens e com alfa de Cronbach de 0,94 (Veiga; Torres & Bruno-Faria, no prelo). 

Considerando a relevância de se conhecer algumas variáveis organizacionais 

tendo em vista compreender melhor o funcionamento de uma organização, o objetivo 

geral do presente estudo é investigar as relações entre valores organizacionais e a 

emissão de comportamentos pró-ativos entre trabalhadores de um curso preparatório 

para vestibulares, da cidade de Uberlândia, MG. 

 

2. Método 

2.1 A organização 

 

A organização pesquisada foi prestadora de serviços do ramo da educação, da 

cidade de Uberlândia – MG e está no mercado há 14 anos. Começou suas atividades por 

iniciativa de um grupo de amigos que tinham a intenção de preparar alunos sem 

condições financeiras para arcar com o custo de um cursinho particular. A ideia era criar 
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um cursinho alternativo, onde não seriam cobradas mensalidades, somente o material 

didático a preço de custo. A ideia se concretizou, e hoje essa instituição funciona como 

uma entidade de utilidade pública, ou seja, é uma organização tutelada pelo Estado, que 

é orientada “pelos valores e crenças de seus membros, o que possibilita a mobilização 

de pessoas sem a motivação econômica ou administrativa. Convivem, nesse setor, 

motivações filantrópicas e altruístas, crenças, confissões, ativismo político, interesses e 

causas de várias ordens” (Bastos, 2003). Apesar de hoje não possuir em seus membros 

os fundadores, o projeto sobrevive com os mesmos princípios e objetivos. 

Atualmente o curso funciona em um espaço cedido pela Prefeitura Municipal 

de Uberlândia, em uma escola municipal de ensino fundamental no período noturno. 

Conta com 250 alunos distribuídos em cinco salas de aula e cerca de 80 funcionários, 

denominados pela organização como colaboradores, divididos em diversos cargos, tais 

como coordenadores, administradores, professores, monitores e secretaria. É importante 

salientar que todos os colaboradores trabalham com regime de voluntariado. 

 

2.2 Amostra 

  

Nessa pesquisa foi utilizada uma amostra de conveniência composta por 18 

colaboradores, de diversos setores da organização, foram entrevistados coordenadores 

(n=01), Diretores (n=01), administradores (n=09), professores (n=05), monitores (n=01) 

e secretariado (n=01), sendo 10 homens e 08 mulheres, com tempo de serviço variando 

de 01 mês a 09 anos. A escolaridade da amostra variou de segundo grau completo 

(n=03), superior incompleto (n=12) e superior completo (n=03). Quanto à idade dos 

participantes a amostra variou entre 18 e 28 anos. A amostra pesquisada corresponde a 

22,5% da população.  

 

2.3 Instrumento 
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A primeira parte correspondente à medida de valores organizacionais é o 

Inventário de Perfis de Valores Organizacionais – IPVO que foi desenvolvido por 

Oliveira e Tamayo (2004) possui 48 itens e avalia oito dimensões dos valores 

organizacionais: autonomia, bem-estar, realização, domínio, prestígio, conformidade, 

tradição e preocupação com a coletividade. Para responder ao IPVO é utilizada uma 

escala de resposta likert de seis pontos. 

A segunda parte do instrumento possui 13 itens e é responsável por mensurar o 

comportamento pró-ativo. A medida de pró-atividade foi elaborada por Veiga, Torres e 

Bruno-Faria (no prelo) e para respondê-la é utilizada escala de resposta likert de cinco 

pontos. Por fim, a terceira parte é um espaço para pesquisa dos dados demográficos. 

 

2.4 Procedimento de coleta de dados 

 

Com relação ao procedimento de coleta de dados, os colaboradores foram 

abordados individualmente em seu dia especifico de trabalho, lhes foi explicado o 

objetivo da pesquisa e solicitado a participação dos mesmos, os interessados assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE. Para não atrapalhar o 

desenvolvimento de seu trabalho no dia, foi permitido que os colaboradores 

respondessem o instrumento em casa, de maneira que teriam mais tempo para responder 

com calma as questões. O questionário foi entregue depois de uma semana em uma 

reunião geral onde estavam presentes todos ou a grande maioria, dos colaboradores da 

instituição. 

Para a análise dos dados foram feitas analises estatísticas descritivas como 

média e desvio padrão para todas as respostas com o uso do programa SPSS versão 18.0 

  

3. Resultados 

Nesse tópico serão apresentados os achados do estudo. 
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Analisando o inventário de perfis de valores organizacionais e pró-atividade 

(Tabela 02) nota-se que a prioridade axiológica desta organização, segundo os 

trabalhadores pesquisados, é a “Preocupação com a coletividade” (média = 5,34; moda 

= 5,57; e desvio padrão = 0,58). Por sua vez, o valor organizacional menos presente foi 

o “Domínio” (média = 3,03; moda = 2,67; desvio padrão = 0,71). 

Considerando os desvios padrão, observa-se que para todos os valores 

organizacionais houve percepção compartilhada, pois o desvio padrão foi menor que 

0,90. Com exceção da dimensão “tradição” que não apresentou uma percepção 

compartilhada (desvio padrão = 1,00). 

 

Tabela 02 – Valores organizacionais e Pró-atividade. 

Fator Média  Moda D.P. 

VALORES ORGANIZACIONAIS    

Autonomia 4,79 5,00 0,60 

Bem-estar 4,55 4,17 0,91 

Realização 5,21 5,20 0,52 

Domínio 3,03 2,67 0,71 

Prestígio 5,13 5,00 0,60 

Conformidade 4,73 4,86 0,74 

Tradição 3,94 4,60 1,00 

Preocupação com a coletividade 5,34 5,57 0,58 
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Pró-atividade 3,67 4 0,97 

 

No que diz respeito à pró-atividade pode-se afirmar que a maioria dos sujeitos 

investigados se dizem pró-ativos, devido a média apresentada ser de 3,67, valor acima 

da média da escala de respostas (que varia de 1 a 5), reforça-se que a moda foi de 4. 

Porém o comportamento pró-ativo parece ser discrepante entre os sujeitos analisados, 

pois o desvio padrão para esta categoria foi superior a 0,9, como ilustra a Tabela 2. 

 

Tabela 03- Valor organizacional autonomia  

Autonomia 

Item Descrição Média Moda D.P. 

1 Esta organização estimula os empregados a enfrentarem 

desafios....  

 4,83  4 0,92 

13 Esta organização incentiva o sucesso profissional dos 

empregados. ... 

 5,28  6  0,89 

23 Esta organização valoriza os empregados curiosos...  4,56 4 0,92 

26 Esta organização procura se aperfeiçoar 

constantemente. .. 

 5,00 6 1,02 

29 Esta organização valoriza empregados que buscam 

realização no trabalho. ... 

 4,67 4 1,02 

30 Para esta organização, é importante ser criativa. Ela 

gosta de ser original. 

 5,11 6 1,23 

40 Esta organização deseja que o empregado tenha uma 

vida profissional variada. ... 

 4,44 4 1,46 

46 Esta organização incentiva o empregado a ser criativo...  4,50 6 1,46 
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De acordo com a Tabela 03, que aponta o grau de autonomia na organização, 

observa-se que os itens 13, 26, 30 e 46 apresentam moda igual a 6, ou seja, a maioria 

das respostas acerca destes itens foi a mais alta possível. Destes itens o que apresenta 

maior média é o item 13, que avalia o grau de percepção do trabalhador ao incentivo da 

organização ao sucesso profissional. Neste item, também nota-se um desvio padrão 

baixo (< 0,90), o que indica que há uma percepção compartilhada dos colaboradores 

com relação ao que este item avalia na organização. 

 

Tabela 04 – Bem-estar  

Bem-estar 

Item Descrição Média Moda D.P. 

5 É muito importante, para esta organização, ajudar 

seus empregados. ... 

 5,39 6 0,698 

9 Esta organização oferece oportunidades de diversão 

aos empregados. ... 

 5,28 6  1,274 

14 Nesta organização, os empregados são premiados....  3,56 5  1,756 

22 Para esta organização, é importante manter clubes 

destinados ao lazer dos empregados. ... 

 3,67 6  1,879 

32 Esta organização preocupa-se com a qualidade de 

vida dos empregados. ... 

 4,61 6  1,720 

48 Esta organização propõe atividades que dão prazer ao 

empregado. ... 

 4,83 6  1,465 

 

Na Tabela 04 que mede a percepção dos trabalhadores de quanto à organização 

busca o bem-estar dos mesmos, observa-se que a média e moda são altas (média > 3 e 
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moda > 5), sendo que os itens 5 e 9 possuem as maiores médias (5,39 e 5,28 

respectivamente), porém o item 5 possui desvio padrão baixo (0,658), mostrando que 

tem-se uma percepção mais compartilhada sobre a visão de que a organização acha 

importante realizar seus colaboradores e zelar pelo bem-estar dos mesmos.  

 

Tabela 05 – Valor organizacional realização  

Realização 

Item Descrição Média Moda D.P. 

4 Esta organização valoriza a competência... 5,44 6 0,78 

8 Esta organização acha que é importante ser 

competente. Ela quer demonstrar o quanto é capaz. 

5,50 6 0,70 

20 Nesta organização, é importante que os empregados 

conheçam bem o trabalho que fazem. ... 

5,28 6 0,75 

24 Esta organização gosta de empregados que mostram 

suas habilidades. ... 

4,89 5 0,96 

36 Para esta organização planejar metas é essencial. ... 4,94 5 0,87 

 

Ao analisar a tabela 05, verifica-se que os itens 4, 8 e 20 apresentam moda 

igual a 6, sendo que os itens apresentam média alta (5,44; 5,50; 5,28, respectivamente). 

Destes a maior média (5,50) corresponde ao item 8, que avalia o quanto a organização 

valoriza a competência, de acordo com a percepção dos trabalhadores avaliados. 

Todos os itens da tabela demonstram em seus resultados, que há percepção 

compartilhada, ou seja, desvio padrão <0,90, exceto o item 24, que avalia o 

desenvolvimento de competências e valorização das habilidades dos colaboradores por 

parte da organização (desvio padrão = 0,963). 
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Tabela 06 - Valor organizacional domínio. 

Domínio 

Item Descrição Média Moda D.P. 

10 É importante para esta organização ser rica. ...  2,22 1  1,73 

18 Esta organização busca o domínio do mercado. ...  2,56 1 1,33 

37 Esta organização acha importante ser competitiva...  3,61 4  1,53 

39  O prazer para esta organização é obter lucros. ...  2,11 1 1,67 

42 Esta organização considera a segurança dos negócios 

muito importante. .... 

 3,39 3  1,50 

45 Esta organização estimula, nos clientes, o desejo de 

adquirir novidades.... 

 4,33 5 1,41 

 

Analisando Tabela 06 nota-se que a maior média corresponde ao item 45 

(média = 4,33). Item este, que mede o quanto a organização considera a segurança do 

mercado importante e está atenta a concorrência, sendo este item que também apresenta 

maior moda (moda = 5). Deste mesmo modo, o item 37, que avalia a importância da 

competitividade para ganhar novos mercados, também apresentou moda alta (moda = 

4). Para todos os itens da tabela o desvio padrão está acima de 0,90, o que indica a 

existência de uma baixa percepção compartilhada dos colaboradores nos itens 

analisados. 

 

Tabela 07 – Valor organizacional Prestígio 

Prestígio 
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Item Descrição Média Moda D.P. 

7 Esta organização influencia outras organizações. Ela 

tem muito prestígio. 

 5,33  6 0,84 

25 Esta organização tem prestígio na sociedade. ...  4,78  6  1,11 

33 Esta organização tem prestígio. ...  5,39  6  0,85 

35 35. Esta organização tem influência na sociedade. ...  5,06  5  0,87 

 

Analisando organizacional dimensão “Prestígio” (Tabela 07), observa-se que 

os quatro itens que avaliam tal variável possuem valores de média maior que três e 

dentre esses itens, três deles possuem moda igual a 6 e desvio padrão baixo, ou seja, 

menor que 0,90. Exceto o item 25, que avalia a percepção dos funcionários a cerca do 

tanto que a organização tem prestigio na sociedade e dá importância ao reconhecimento 

social, porque neste item em específico, verifica-se desvio padrão igual a 1,11, 

indicando, portanto, que para este quesito há discordância entre as respostas analisadas. 

 

Tabela 08 – Valor organizacional conformidade 

Conformidade 

Item Descrição Média Moda D.P. 

11 Para esta organização, é importante que os 

empregados se comportem de forma educada no 

ambiente de trabalho. ... 

 5,06 5  0,73 

17 Esta organização acha importante ter modelos de 

comportamento definidos. .... 

 4,67 5 1,41 

27 Esta organização acredita que as regras são  5,61 6 0,70 
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importantes. Para ela, os empregados deveriam 

obedecê-las. 

28 O respeito à hierarquia faz parte das tradições desta 

organização... 

 3,44 1 1,82 

34 Esta organização acredita que a cortesia é 

importante. ... 

 5,17 6 0,92 

41 Nesta organização, as regras de convivência são 

consideradas importantes. ... 

 4,89 6 1,23 

43 Esta organização acredita que os empregados devem 

aceitar o trabalho que têm a fazer. ... 

 4,33 4  1,41 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 08, que expressa os itens que 

avaliam a percepção de conformidade na organização estudada, há três itens com média 

alta e moda igual a 6, são eles os itens: 27,34 e 41, que investigam a relação da 

organização e dos colaboradores com relação a regras e boas maneiras. Nesses itens o 

desvio padrão se mostra baixo (< 0,90), exceto para o item 41, onde o desvio padrão 

apresentado foi de 1,23 (> 0,90), o que indica uma discrepância na percepção de como 

os sujeitos da pesquisa acreditam que esse item representa a organização estudada. 

Um item que merece ser comentado nesse fator é o item 28, que avalia o 

respeito à hierarquia. Neste item, a média das respostas foi 3,44, portanto acima da 

média (3), a sua moda foi igual a 1 e o seu desvio padrão igual a 1,82, ou seja, bastante 

elevado (> 0,90).  

 

Tabela 09 – Valor organizacional Tradição  

Tradição 
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Item Descrição Média Moda D.P. 

6 A tradição é uma marca desta organização. ...  4,72 5 1,27 

12 Esta organização preserva os costumes antigos. Ela 

respeita a tradição. 

 4,28 4 1,27 

19 Esta organização evita mudanças. Ela prefere 

manter sua forma de trabalhar. 

 3,28 2 1,49 

31 Esta organização procura manter práticas 

consagradas... 

 3,28 1 1,78 

47 O comportamento do empregado, nesta organização, 

deve mostrar respeito aos costumes. Para ela, a 

tradição deve ser preservada. 

 4,17 5 1,43 

 

Com relação à dimensão tradição (Tabela 09), pode-se observar que os itens 6 

e 47 apresentam moda igual a 5, sendo que o item 6, que avalia a continuidade dos 

costumes na organização, foi o que apresentou a maior média (4,72). Vale ressaltar que 

não houve percepção compartilhada com relação à tradição organizacional entre os 

trabalhadores investigados, pois o desvio padrão foi maior que 0,9 para todos os itens.   

 

Tabela 10 – Preocupação da organização com a coletividade. 

Preocupação com a coletividade 

Item Descrição Média Moda D.P. 

2 A sinceridade entre as pessoas é encorajada por 

esta organização... 

 5,28  5  0,82 

3 Para esta organização, todas as pessoas devem ser 

tratadas com igualdade. .... 

 5,33  6  0,90 
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15 Esta organização acredita no valor da honestidade. 

.. 

 5,72 6  0,461 

16 Para esta organização, é importante que todas as 

pessoas sejam tratadas de maneira justa. ... 

 5,50  6  0,70 

21 Esta organização acha importante ser fiel a seus 

empregados e clientes. ... 

 5,22 6 1,06 

38 Esta organização acredita que a pessoa deve ser 

honesta em qualquer situação. ... 

 5,00 6 1,57 

44 Esta organização considera a lealdade importante. 

... 

 5,33 6  1,02 

 

Quanto à variável preocupação com a coletividade, nota-se através da Tabela 

10, valores altos e superiores a 5, tanto para a média quanto para a moda.  

O item 15, que avalia a honestidade e compromisso da organização, foi o item 

que apresentou maior média, com o predomínio da moda 6. Indicando que de acordo 

com os trabalhadores investigados, este item é bastante característico dessa organização. 

Na análise de desvio padrão observa-se que quatro dos sete itens que avaliam a 

variável de preocupação com a coletividade, apresentaram valores maiores que 0,9, 

indicando assim, uma percepção não compartilhada entre os colaboradores dessa 

organização com relação a esses itens. São eles os itens: 3, 21, 38 e 44. 

 

Tabela 11 – Grau de comportamento pró-ativo da amostra pesquisada 

Pró-atividade 

Item Descrição Média Moda D.P. 

1 Participo ativamente da empresa ... 3,94 4 0,80 
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2 Ao planejar a implementação de melhorias no 

trabalho... 

3,78 4 0,80 

3 Ao planejar a implementação de melhorias no 

trabalho, penso em como ajudar os meus pares a se 

adaptarem às novas práticas. 

4,00 4 0,97 

4 Coloco minhas idéias de melhorias em prática 3,72 4 1,07 

5 Crio oportunidades para agir de forma a melhorar 

esta organização. 

3,72 4 1,12 

6 Dou novas sugestões para melhorar esta organização 3,67 3 0,97 

7 Efetuo mudanças visando a melhoria da organização. 3,33 3 0,84 

8 Busco aprender novos conhecimentos que trarão 

benefícios futuros para a organização 

4,11 4 0,96 

9 Melhoro os sistemas e práticas organizacionais. 3,39 3 0,91 

10 Não espero respostas prontas, busco ativamente por 

alternativas 

3,44 4 0,78 

11 Observo a rotina do meu setor de trabalho e penso 

em como poderia melhorá-la. 

3,50 3 1,09 

12 Se percebo que os sistemas ou práticas 

organizacionais podem ser melhorados coloco em 

prática novas ideias que tragam melhorias para a 

empresa. 

3,44 4 1,04 

13 Se percebo que os sistemas ou práticas 

organizacionais podem ser melhorados sugiro ... 

3,61 3 1,14 

 

Na tabela 11, que visa medir o grau de comportamento pró-ativo dos 

funcionários da organização, percebe-se que tanto a média quanto a moda se mostram 

elevadas (acima de 3 pontos), demonstrando um comportamento que visa maior 
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participação dos funcionários no quesito de trazer novas idéias e práticas para a 

melhoria do funcionamento e rendimento da organização. 

Porém vale notar que o desvio padrão também se encontra muito alto (maior do 

que 0,9) na maioria das respostas aos itens (9 dos 13 itens que compõem o 

questionário). 

 

Tabela 12 – Correlação de valores organizacionais com o comportamento pró-ativo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1- Autonomia -         

2- Bem-Estar 0,35 -        

3- Realização 0,37 0,03 -       

4- Domínio 0,07 -0,02 0,08 -      

5- Prestígio 0,22 -0,01 0,35 0,02 -     

6- Conformidade 0,30 -0,27 0,47* 0,33 0,25 -    

7- Tradição 0,14 0,37 -0,17 -0,14 0,34 0,10 -   

8- Coletividade 0,41 0,14 0,77** 0,01 0,16 0,29 -0,17 -  

9- Pró-atividade 0,20 -0,266 0,36 0,44 0,26 0,72** -0,13 0,35 - 

*p < 0,05    **p < 0,01 

 

Na tabela 12, que apresenta a correlação entre os valores organizacionais e o 

comportamento pró-ativo, observa-se uma correlação moderada de comportamento pró-

ativo com os valores organizacionais de realização (r=0,37; p<0,15), domínio (r=0,44; 

p<0,10) e preocupação com a coletividade (r=0,36; p<0,15), e apresenta uma alta 

correlação com conformidade (r=0,70; p<0,01).  

Ao analisar as correlações dos valores organizacionais entre si, se observa que 

o maior relacionamento ocorreu entre as dimensões preocupação com a coletividade e 

realização (r=0,78; p<0,01). 
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4. Discussão 

 

De acordo com a análise dos resultados, podem-se inferir alguns aspectos 

acerca da organização estudada. Com relação ao inventário de perfis de valores 

organizacionais, percebe-se que é uma organização que valoriza muito o coletivo. A 

partir das respostas dos respondentes, verifica-se que a prioridade axiológica da 

organização é preocupação com a coletividade. Faz-se tal inferência, pois esse foi o 

valor organizacional com maior média. Em contrapartida, o valor organizacional menos 

presente, segundo a amostra pesquisada, foi o domínio o que sinaliza que os 

trabalhadores avaliam que essa empresa não está tão interessada no domínio de mercado 

e em obter lucros. 

No que diz respeito ao comportamento pró-ativo, os trabalhadores apresentam 

grau médio superior desse construto, o que significa que eles buscam apresentar ideias 

para a organização, planejam implementação de melhorias. Vale ressaltar, que o item 

dessa variável com maior média foi aquele que versa sobre os trabalhadores buscarem 

novos conhecimentos. Por se tratar de uma instituição de ensino esse é um resultado 

esperado, haja vista que é o objetivo da organização agregar novos conhecimentos e isso 

implica que os colaboradores precisam estar atualizados quanto a sua prática e o 

conteúdo delas. 

A partir desse momento, será feita uma análise pormenorizada dos valores 

organizacionais. Os trabalhadores pesquisados percebem que a organização endossa a 

autonomia, ou seja, há grande preocupação em incentivar seus colaboradores a serem 

bem sucedidos na sua profissão. O desvio padrão desse fator foi baixo (0,60) o que 

denota percepção compartilhada do construto. Ao realizar uma análise detalhada dos 

itens, se verifica que em dois deles o desvio padrão é alto o que mostra que não há 

concordância sobre a empresa valorizar a criatividade e os empregados a enfrentarem 

desafios.                                                                                                                                                                                                                                                    
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Na análise das respostas ao fator “bem-estar”, que busca ver a percepção dos 

funcionários da organização sobre o quanto a empresa estaria preocupada com a 

satisfação e diversão dos mesmos na organização, nota-se que os colaboradores 

percebem que a organização dá importância à satisfação no trabalho. Diante dos 

resultados obtidos na tabela 04, os menores valores obtidos se referem aos itens que 

medem a premiação de funcionários e o investimento da organização em manter clubes 

de lazer para funcionários, essa informação, apesar de ser contrastante com as outras 

respostas ao mesmo fator, é condizente com o fato de a instituição ser mantida através 

de trabalho voluntário, e, portanto, prêmios e clubes não são o meio principal de 

satisfação dos funcionários. Outro ponto que vale ressaltar é que, pelo fato da 

organização ser mantida por trabalho voluntário, o fator bem-estar pode ser significante 

para a continuidade dos funcionários na empresa, já que não dependem dela para o 

próprio sustento. 

Ao analisar os valores organizacionais da organização, na dimensão 

“realização”, que trata da valorização à competência e o sucesso dos trabalhadores, 

primam pelo desempenho e competência. Desse modo, pode-se inferir que a partir dos 

resultados obtidos temos uma organização com alta valorização da competência dos 

seus colaboradores. Observa-se a percepção compartilhada entre o valor organizacional 

“realização” e os colaboradores, sugerindo que a organização consegue transmitir para 

seus colaboradores a importância de serem competentes desempenhando suas funções. 

A empresa, portanto, busca por competências e um bom desempenho para atingir seus 

objetivos. 

Ao analisar os valores organizacionais da organização, na dimensão 

“domínio”, que trata do quanto à organização espera obter controle sobre pessoas, 

recursos e boa colocação no mercado, pode-se inferir que a organização estudada está 

muito preocupada com a segurança do mercado e atenta à concorrência, desse modo, a 

organização também está atenta à competitividade para ganhar novos mercados. Ao 

considerar o fator domínio se observa que não há percepção compartilhada em todos os 
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itens. Pode-se inferir que esta empresa tem uma visão dividida quanto à busca de novos 

mercados e de concorrência, pois se trata de uma organização que tem um fundo social 

acentuado. 

Além disso, pode-se inferir de acordo com os resultados apresentados pela 

dimensão "prestígio", que trata do quanto à organização é prestigiada e respeitada pelos 

seus colaboradores e clientes, que a amostra divide opiniões a cerca do tanto que a 

organização se importa com o reconhecimento social de seu trabalho. Infere-se que para 

a grande maioria dos respondentes essa importância é máxima. Esse resultado contrapõe 

com a função que a organização desempenha na sociedade, visto que é uma instituição 

que tem um intuito de ajudar pessoas menos favorecidas. Diante disso, pode-se concluir 

que a organização desempenha suas funções e papel social independente do 

reconhecimento que ela por ventura venha receber da sociedade.  

Ainda, de acordo com a análise da dimensão “conformidade” pode-se inferir de 

que se trata de uma organização onde há uma valorização das regras e boas maneiras, de 

modo que a relação desses fatores com o comportamento dos colaboradores é positiva. 

Apesar disso, esses resultados também demonstram que os colaboradores da 

organização possuem certa divergência de opiniões a respeito de qual esfera deve seguir 

essas regras, seja por parte dos colaboradores, dos clientes e das outras organizações, 

pois no item que avalia esse quesito a grande maioria dos entrevistados indicou como 

essas características sendo muito parecido com a organização e algumas pessoas 

indicaram como pouco parecido, o que pode explicar esse grau de percepção não 

compartilhada nesse item. 

Ao mesmo tempo, é interessante o modo como, apesar da valorização do 

cumprimento das regras, segundo a amostra consultada, a hierarquia não é um fator 

presente e valorizado nesta organização. No item que avalia a hierarquia, a maioria dos 

entrevistados indicou que esse fator não se parece em nada com a organização, ao passo 

que alguns agregaram que existiria alguma hierarquia na organização. O que pode 

indicar que para essa amostra, os graus hierárquicos, caso existam, são sutis, 
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demostrando que a organização conduz seu trabalho de modo horizontal e as relações de 

poder e decisões são predominantemente igualitárias. 

De modo geral, os trabalhadores pesquisados demonstraram perceber alto grau 

de tradição na organização, especialmente, no que diz respeito à tradição como uma 

marca da organização e que se deve respeitar e preservar os costumes da mesma. No 

entanto, é importante ressaltar que nessa dimensão não houve percepção compartilhada 

entre os trabalhadores, sendo que além da percepção da importância da tradição para a 

organização, também foi possível observar que evitar mudanças e trabalhar sempre da 

mesma forma não é característico da mesma. Neste sentido, pode-se notar que apesar da 

organização valorizar a manutenção de seus costumes, ela também apresenta abertura à 

mudanças.  

Em relação à preocupação da organização com a coletividade, os trabalhadores 

indicaram que a honestidade e a honra a compromissos assumidos são característicos da 

organização. Porém, não houve percepção compartilhada quanto à presença de 

tratamento e oportunidades iguais para todos, à fidelidade a empregados e clientes, à 

honestidade e à lealdade a pessoas e organizações próximas. Considerando que valores 

organizacionais orientam o comportamento dos trabalhadores (Tamayo & Gondim, 

1996) e apresentam correlação significativa positiva com comportamentos de cidadania 

organizacional, satisfação no trabalho e comprometimento organizacional afetivo 

(Tamayo, 1998) torna-se importante pensar nos presentes aspectos que não 

apresentaram percepção compartilhada entre os trabalhadores tendo em vista a sua 

relação com outras dimensões desejáveis para a organização como as citadas, ou seja, 

com a emissão de comportamentos de cidadania organizacional, bom nível de satisfação 

e de comprometimento afetivo organizacional que influenciam o vinculo com a 

organização e o desempenho no trabalho (Siqueira & Gomide Jr., 2004). 

Através das respostas obtidas na escala de comportamento pró-ativo, escala 

que busca ver quanto os funcionários procuram dar sugestões e implementar práticas 
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que visem beneficiar a organização sem ter uma política organizacional que preveja 

alguma recompensa para tal comportamento, vê-se que nessa organização os 

funcionários buscam dar sugestões e implementar práticas que visam melhorar a 

organização. 

Ao analisar a tabela de correlação dos valores organizacionais com o 

comportamento pró-ativo percebe-se uma alta correlação entre o valor organizacional 

conformidade e o comportamento pró-ativo, demonstrando uma possível conexão entre 

o bom relacionamento e a cortesia entre os funcionários e a tomar atitudes que ajudem a 

organização de maneira espontânea. Também se demonstrou uma correlação moderada 

entre os valores organizacionais de domínio, realização e preocupação com a 

coletividade, que leva a conclusão de que a competitividade, a competência e o tratar de 

maneira honesta, tanto clientes como funcionários, podem influenciar também no 

comportamento pró-ativo dos funcionários. 

Já ao observar a tabela correlações, atentando-se às correlações entre os valores 

organizacionais, percebe-se uma grande correlação entre os valores de realização com 

preocupação com a coletividade e uma correlação média entre realização e 

conformidade. Através desses dados supõe-se que a percepção dos funcionários de que 

o bom desempenho no trabalho, qual a empresa presa, estaria altamente ligado à 

honestidade, o cumprir os acordos e o prestar um bom serviço a clientela, e 

moderadamente relacionado à cortesia e a boa convivência com os outros funcionários. 

 

5. Conclusão 

 

Ao finalizar o presente trabalho se observa que a prioridade axiológica da 

empresa foi a preocupação com a coletividade e o valor organizacional menos presente 

foi o domínio, o que significa que os trabalhadores percebem que a organização em que 

trabalham se preocupa com o coletivo, com o ser honesto com os clientes e 

colaboradores e a igualdade entre os membros, mas não está tão focada em conquistas 
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de mercado e obtenção de lucro, apesar de se preocupar com a concorrência, buscando 

excelência de seus resultados e ter destaque entre as organizações do mesmo ramo.  

No que tange à pró-atividade se observou que a despeito da média geral ser 

elevada, nem todos os trabalhadores apresentam alto grau dessa variável, isso significa 

que nem todos estão apresentando sugestões de melhorias, buscando novos 

conhecimentos para aprimorar suas atividades. Tal diferença pode ser explicada por 

aspectos tais como o fato da instituição ser mantida através de mão-de-obra voluntária, 

e/ou o fato de que os colaboradores se mostram mais eficientes/competentes quando a 

organização pontua as funções que o colaborador desempenhará. 

No que concerne aos relacionamentos entre os valores organizacionais e pró-

atividade, se observou correlação significativa entre conformidade e pró-atividade. Tal 

resultado indica que os trabalhadores perceberem que existem modelos claros de 

funcionamento da organização, respeito a normas, se associa com pró-atividade, isso 

denota que quanto mais clara a função do colaborador, mais o mesmo se esforça para 

desemprenhar a tarefa da melhor maneira possível, de modo a colaborar para novas 

ideias e melhoria para a organização.  

Para novos estudos, recomenda-se aumentar a amostra, para que se tenha uma 

visão mais clara das percepções dos funcionários a cerca dos valores organizacionais, 

pois não foi possível obter uma visão mais ampla de como os colaboradores percebem a 

organização estudada. Seria interessante também investigar os níveis de satisfação no 

trabalho dessa organização para corroborar a ideia de que devido o trabalho ser de 

cunho voluntário, os funcionários estariam automaticamente satisfeitos com suas 

atividades e com a forma da organização manejar o trabalho, visto que não há uma 

obrigatoriedade, uma remuneração e uma necessidade de desempenhar tal função.  
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1. Introdução 

 

A violência na escola constitui uma temática relevante e premente no Brasil 

contemporâneo. No entanto, de acordo com Sposito (2001), somente no início da 

década de 1980, a partir do processo de redemocratização do país, o debate sobre a 

relação entre a violência e a escola tornou-se objeto de estudo legítimo na esfera pública 

e acadêmica, ganhando a atenção do Estado e da imprensa escrita e eletrônica como um 

problema social. 

Os anos se passaram e, embora as pesquisas no âmbito nacional ainda não 

apresentem um quadro teórico analítico e interpretativo consolidado sobre a 

complexidade do fenômeno, questões fundamentais são levantadas e incitam o 

surgimento de novos estudos, como os de Abramovay (2002), Candau (2001), 

Guimarães (2005), Peralva (2000), Pino (2007), Schilling (2004), Sposito (2001) e 

Zaluar (1995) que contribuem de modo inigualável para a problematização do 

fenômeno da violência no contexto escolar. 

Zaluar (2000) e Peralva (2000), ao analisarem a violência urbana como 

fenômeno social crescente na realidade brasileira, afirmam, cada uma a seu modo, que a 

incapacidade de negociar as diferenças e os conflitos existentes nas relações sociais 

substitui a autoridade pelo uso da força, o que leva ao aumento da violência na 

sociedade e, por conseguinte, na escola. Nesse sentido, as autoras ressaltam o fato de 

que a lei, ao deixar de impor limites ao poder econômico próprio do modo de produção 

capitalista, gera a impunidade e fragiliza os processos democráticos e educativos. 
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Já Abramovay (2002), fundamenta seus estudos na análise das representações 

dos atores sociais da comunidade escolar acerca do fenômeno da violência, tecendo uma 

série de comentários a respeito dos tipos de violência que ocorrem com maior 

frequência nas escolas, bem como sobre as possíveis causas da prática de atos violentos. 

Spósito (2001), por sua vez, além de analisar as causas e as relações que 

produzem a violência como um componente da vida social, também examina as ações 

governamentais mais significativas empreendidas pelo poder público para superar a 

violência nas instituições de ensino. 

Seguindo a mesma direção, Candau (2001), ao encaminhar algumas reflexões 

sobre o sentido da escola na sociedade contemporânea, aponta algumas saídas para 

minimizar a violência presente no contexto escolar, tais como: a ênfase em práticas 

participativas na relação escola  comunidade e a construção da sociabilidade 

fundamentada na dignidade do ser humano e voltada para a formação da cidadania e da 

democracia. 

Há, ainda, uma variedade de artigos publicados em periódicos que, organizados 

em um conjunto de investigações temáticas (Guimarães, 1998, 2005; Guimarães & 

Paiva, 1997), apresentam os diferentes pontos de vista de especialistas sobre a violência 

nas escolas e, de um modo geral, esbarram em questões que dizem respeito à violação 

dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Se por um lado, todo esse arcabouço teórico promove avanços significativos 

para a compreensão do fenômeno da violência nas escolas brasileiras, por outro lado, 

ainda há profundas lacunas a serem investigadas. 

A partir de tais considerações, o presente trabalho objetivou analisar as 

expressões de violência que se manifestam na escola, aprofundando as discussões sobre: 

o modo como as crianças representam a violência e o impacto da experiência de 

violência nas relações que se instauram entre adulto/criança e criança/criança na 

instituição escolar. 
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Para efetivar esse estudo, utilizou-se o material empírico de uma pesquisa 

realizada anteriormente em uma escola pública de ensino fundamental localizada em um 

bairro periférico do município de Campinas – SP (Santos, 2002). 

Esse material empírico, composto por reportagens de jornais locais que 

noticiavam os acontecimentos de violência na escola; por desenhos e produções escritas 

das crianças; e, ainda, por diários de campo, onde foram registradas as observações das 

situações recorrentes e/ou peculiares, bem como as conversas informais com os diversos 

atores sociais envolvidos no processo da pesquisa, foi devidamente organizado a partir 

de categorias de análise. 

O instrumental analítico-interpretativo em que se ancorou a presente produção 

teórica – o referencial teórico-metodológico de Vigotski, fundamentado nas premissas 

do materialismo histórico e dialético de Marx (2004, 1999) e Engels (1999) – 

possibilitou lançar um olhar para o real que fosse além das aparências e desvelasse a 

essência das contradições, mostrando que buscar respostas para as questões colocadas 

ao objeto de investigação daria a possibilidade de compreender as diferentes formas que 

o fenômeno da violência suscita, não apenas as formas físicas que chamam a atenção 

pela sua dramaticidade, mas principalmente as formas simbólicas que aparecem como 

ameaça real ou imaginária à própria existência humana. 

Tendo em vista a problemática central desse estudo, optou-se primeiramente em 

(re)colocar a questão da relação entre a violência e a sociedade brasileira 

contemporânea na literatura especializada no assunto. Posteriormente, procurou-se 

situar os aspectos conceituais que o termo violência suscita. Por fim, coerente com a 

linha de pensamento que orienta esse trabalho, abordou-se os modos de expressão da 

violência no contexto escolar e seu impacto nas relações que se instauram nesse espaço 

institucional. 

 

Algumas vozes sobre a violência 
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O fenômeno da violência está tão entranhando na cotidianidade das pessoas que 

pensar e agir em função dele deixou de ser uma ato circunstancial para se transformar 

numa forma de ver e de viver o mundo. 

Como a violência é um problema intensamente presente no cenário brasileiro, 

grupos organizados da sociedade civil, estudiosos e setores ligados ao Estado estão 

discutindo o fenômeno da violência em proporções cada vez maiores, embora nem 

sempre da mesma forma. 

Nesse movimento, há aqueles que percebem a complexidade do fenômeno e não 

se arriscam a elaborar proposições simples, principalmente por defenderem a ideia de 

que não existe uma violência, mas violências que devem ser compreendidas em seus 

contextos e situações particulares. 

Em relação a esse aspecto, Velho (1986, p. 3) enfatiza que somente o estudo de 

um conjunto de fatores contextualizados historicamente poderia contribuir para a 

explicação desse fenômeno – embora aponte para a existência de uma variável ligada à 

pobreza, à miséria e à desigualdade na distribuição de renda como patamar básico e 

universal a partir do qual se poderia encaminhar a questão da violência. 

Já Paoli (1982), Benevides e Ferreira (1983) afirmam que a questão chave que 

dá sentido ao problema da violência é a noção de cidadania , uma vez que a reprodução 

continuada da falta de participação social, econômica e política, estrutura o tema em um 

terreno próprio. 

De acordo com essas autoras, no interior da sociedade civil, enquanto há uma 

minoria que reconhece o conteúdo substantivo da cidadania como discurso e se sente 

em condições de reivindicar o direito ao poder, há uma maioria que, pela ausência de 

uma concepção efetiva de cidadania, é desprovida do poder e de uma identidade 

coletiva reconhecida. 

Por conseguinte, como as histórias de conflitos dessa maioria não emergem no 

plano público, mas submergem no plano privado, as tramas e os dramas do cotidiano se 

desenvolvem soterrados e obscurecidos, como se não fizessem parte da História da 

humanidade. 
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As consequências desse processo se configuram a partir do fortalecimento das 

relações de desigualdade e opressão pela internalização dos estereótipos, pelo 

impedimento do exercício real dos direitos civis e pela insistência em manter os 

cidadãos isolados, vulneráveis e sempre no limite da capacidade de resistência. 

Nessa direção, segundo Zaluar (2000, 1995), a violência acaba sendo decorrente 

do exíguo espaço de representação, participação, escolha e decisão deixado pelo Estado 

e pelas as classes dominantes às classes oprimidas. 

Nesse quadro, o Estado assentado nos paradigmas defendidos pelas classes 

dominantes, para conter qualquer movimento ascendente das classes populares, legitima 

discursos repressivos que passam pela justificativa pública de que o pobre está propenso 

a praticar direta ou indiretamente a violência e por isso é um indivíduo perigoso. 

Desse modo, ao definir previamente os autores do fenômeno da violência, difusa 

ou não, apreendida no meio social, as atenções da grande maioria da população se 

voltam principalmente para o flagelo do assalto e do homicídio da realidade urbana, 

deixando de transparecer como violência a ausência de moradia, o analfabetismo, as 

consequências do desemprego, a resignação ao salário mínimo, a migração, as inúmeras 

lutas cotidianas e a utilização da legislação para perpetrar as profundas injustiças 

sociais. 

Consequentemente, esta aproximação superficial e excludente do problema, em 

que a violência é pensada mais no seu sentido criminal, leva essa parcela da população a 

previamente eleger e estereotipar um tipo e um autor de comportamento, colocando sob 

o julgamento e suspeitas permanentes, os indivíduos pertencentes as classes sociais 

economicamente desfavorecidas. São estes indivíduos que costumam ser apontados 

como autores de atos de força contra a pessoa e o patrimônio, e apenas eles é que são 

encontrados nas prisões e são alvos dos noticiários da imprensa escrita e televisiva. Na 

verdade é um perfil que, seja do ponto de vista físico, seja do comportamental, aparece 

como sendo o responsável pela violência. 

Por outro lado, segundo Cardoso (1986), pode acontecer da violência estabelecer 

uma distinção entre os “homens que praticam a violência” e os “homens de bem”, sendo 
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estes últimos referendados pelo conjunto da sociedade. Nesse caso, os “homens de 

bem”, sendo na verdade homens “sem bens” usam sua dignidade de trabalhadores como 

emblema representativo do distanciamento com relação ao mundo da violência. 

De acordo com a autora, estas representações preconceituosas, inspiradas em 

discursos e práticas classistas, racistas e sexistas e baseadas em pontos de vista 

extrínsecos à teoria, suscitam posturas altamente discriminatórias, sobretudo em relação 

às classes populares, uma vez que é fato: a violência está presente em todas as classes 

sociais indiscriminadamente. 

Velho (1986, p. 3) reitera a proposição de Cardoso (1986) ao afirmar que “a 

violência não é desencadeada necessariamente pelas pessoas pobres, miseráveis, mas 

por grupos que ocupam posições diferentes na hirarquia social”. 

Portanto, segundo Cardoso (1986), para pensar o problema da violência e de sua 

contenção, é preciso que haja, em primeiro lugar, um momento de análise em que se 

relativizem duas chaves discursivas: a que pede segurança e punição e a que identifica-

se com a defesa dos direitos humanos; afinal, a popularização destes dois discursos 

estruturados obscurece perguntas e dificulta análises em torno da questão da violência, 

visto que aqueles que se identificam com a defesa dos direitos humanos de uma 

sociedade mais democrática, por ter um discursos que procura as causas da violência, 

não conseguem incorporar a ideia de que, exatamente, a classe mais sujeita à violência 

de todos os tipos, pronuncia-se a favor de medidas drásticas de punição, de medidas que 

lhes parecem autoritárias e inaceitáveis. 

Além desses estudos destacados, convém lembrar que existem outros mais 

isolados realizados por jornalistas, historiadores, criminologistas, juristas... – que por 

reconhecerem o tratamento desigual advindo de preconceitos em relação a determinados 

segmentos sociais, e ainda, por perceberem que qualquer iniciativa em relação ao 

fenômeno da violência tem sido pouco porosa aos interesses da coletividade, não se 

preocupam em fazer uma análise do problema, mas preferem denunciar a absurda 

passivamente da classe política e das autoridades que somente percebem o fantasma da 

violência, quando são, diretamente atingidas por ele. 
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Desse modo, o discurso da violência ao ser permeado por um viés moralizante 

marcado pela indignação, pela denúncia e, basicamente, por uma reivindicação de 

soluções, difunde-se de um lado, mas banaliza-se de outro, de forma a perder seu tom 

polêmico e totalizante. 

É por isso que, particularmente, no território institucional, ou verifica-se uma 

postura de banalização e omissão, na medida em que a problemática é considerada  

como elemento natural presente nas relações que se instauram entre os sujeitos 

pertencentes às classes sociais consideradas desfavorecidas socioeconomicamente, ou 

reina a cumplicidade e a impunidade por parte da polícia ou outros órgão 

governamentais, que através de práticas discricionárias tratam de forma desigual uma 

classe social privilegiada no âmbito social, econômico e político. 

De qualquer forma, em meio a essa pulverulência de debates, embora esteja 

havendo um inegável aumento da produção intelectual em torno do assunto, ainda 

comparecem com frequência nas publicações ora discussões que privilegiam as vias de 

enfrentamento criminológico da problemática, ora suposições fundadas em 

preconceitos. 

 

Violência: delimitando contornos conceituais 

 

A violência está presente hoje nas principais discussões que se travam na 

sociedade não porque pertence somente ao mundo contemporâneo e ao 

desenvolvimento dos espaços urbanos. 

Segundo Maffesoli (1987) esse modo de pensar preconceituoso é decorrente de 

certo alarmismo jornalístico e político que leva a crer que a época atual é vulnerável aa 

violência. 

Obviamente a vida urbana passa a impressão de que traz consigo uma parte 

sombria que atormenta o corpo social. No entanto, o fenômeno da violência atinge todas 

as classes sociais, indiscriminadamente, criando, tal como disse Odália (1985, p. 10) 

uma espécie de democracia da violência. 
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De acordo com Maffesoli (1987, p. 13), basta estarmos atentos ao que mostra a 

história da humanidade para perceber que a violência “é a herança comum a todo e 

qualquer conjunto civilizacional”, uma vez que este fenômeno é claramente perceptível 

desde as sociedades primitivas até as sociedades mais modernas. 

Por outro lado, também não é o caso de perguntar se atualmente a violência 

existe em maior ou menor proporção. 

O problema que se coloca, segundo esse autor é o de reconhecer que a violência 

não é um fenômeno novo, uma vez que reaparece periodicamente com mais intensidade 

e expressa um mecanismo de crise, do qual a anomia (Durkheim, 1982) é a 

manifestação. Esse estado de crise, por sua vez, caracteriza-se pelo enfraquecimento dos 

vínculos sociais, acarreta movimentos que não são habituais nos indivíduos ou nos 

grupos e que, por isso mesmo, levam à desagregação social. 

Nesse sentido, existe um movimento dialético que engendra o fenômeno da 

violência; afinal, com o enfraquecimento da trama social e dos vínculos que lhe são 

inerentes, esse fenômeno tende a ser continuamente estendido sob pena de, num 

movimento inverso, destruir os fios da própria trama que o constitui. 

Desse modo, Durkheim (1978) inscreve a violência na cena da história como um 

mal que é correlato da anomia e do desequilíbrio pessoal. Tanto é que em sua obra Da 

divisão do trabalho social afirma: “para que a anomia tenha fim, é preciso que exista ou 

que se forme um grupo onde se possa constituir o sistema de regras sociais que faz falta 

atualmente” (Durkheim, 1978, p. 5). 

De acordo com esse autor, “uma regra (social), com efeito, não é somente uma 

maneira habitual de agir, mas é, antes de tudo, uma maneira de agir obrigatória, 

submetida, à alguma medida, ao arbítrio individual” (Durkheim, 1978, p. 5). 

No entanto, de acordo com esse autor, somente uma sociedade constituída que 

goza de supremacia moral e material, indispensável para fazer a lei para os indivíduos e 

que tem a continuidade e a perenidade necessária para manter a regra além das relações 

efêmeras que a encarnam diariamente, é capaz de se colocar acima das tendências 

particulares – de tal modo que as regras sociais possam ser respeitadas  e as pessoas 
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possam ceder aos interesses particulares em conflito atribuindo a cada um os limites que 

lhe convém. 

É por isso que, nos dias atuais, como os laços que unem os homens em 

sociedade estão se tornando mais frágeis e mais frouxos, produzindo um 

enfraquecimento na estrutura social, a sociedade vai se constituindo por indivíduos 

desorganizados e por um Estado hipertrofiado. Por outro lado, de acordo com Durkheim 

(1982), embora a violência seja atribuída a um estado de anomia, que surge de tempos e 

tempos e com tendência a se desenvolver, a embarcação social sempre resiste em meio 

às turbulências e navega. 

No entanto, embora Durkheim, forneça pistas interessantes a partir do conceito 

de anomia para se pensar o fenômeno da violência, as raízes do positivismo clássico que 

ancoram o seu pensamento impossibilitam maiores avanços nessa discussão. 

Atentando para esse aspecto, em relação a discussão de natureza conceitual, Pino 

(1995), ao formular o problema com clareza no marco teórico do materialismo histórico 

e dialético, traz novas contribuições com vistas a superação de celas conceituais 

cristalizadas em estereótipos. 

De acordo com Pino (1995), a violência é um fenômeno que pertence aos 

assuntos humanos, não pode ser considerada um fenômeno natural , uma manifestação 

do processo vital ou fenômeno irracional, uma vez que a violência é sempre justificada 

para alcançar o fim que busca. Nesse sentido, “(…) to say that violence is the result of 

the releasing of instinctive tendencies when people lose rational control is the same as 

saying that violence is not a human attribute, but this is patently false” (Pino, 1995, p. 

13). 

No que diz respeito a esse aspecto, Marx e Engels (1999) assinalaram tempos 

atrás que a essência da violência é regida pela categoria meio-fim, e por ser aplicada 

somente às questões humanas tem a característica de estar o fim sempre em perigo de 

ser sobrepujado pelos meios que justifica e que são necessários para atingi-lo. 

Além disso, segundo Pino (1995) a violência não envolve a irracionalidade, pois 

“only a rational being can act irrationally”. 
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Portanto, para esse autor, “(…) the key to the enigma of the so-called irrationally 

of violence (...) is not the lack of reason, but rather the presence of a reason judged to be 

sufficiently strong to justify breaking the socially established limits and rules”. 

Portanto, Segundo Pino (1995), para pensarmos a violência é necessário 

considerer os seguintes aspectos: 

 

Acting violently is an exclusively human characteristic and is, thus, the result of 

reason, not instinct; violence is not only restricted to the means utilized, but also 

to its relationship with the desired ends, thus situating it in the area of ethics and 

human rights; once ethical principles and human rights are violated by 

individuals or social institutions without punishment, one paves the way for a 

multiplicity of violent actions and their legitimacy (Pino, 1995, p. 14) 

 

Expressões da violência na escola 

 

Após problematizar os aspectos conceituais relacionados a temática da 

violência, o foco recai no campo educacional, uma vez que no contexto escolar ressoam 

as expressões de violência que ocorrem em diferentes cenários sociais. 

Em uma pesquisa realizada anteriormente em uma escola pública de ensino 

fundamental, localizada na periferia do município de Campinas (Santos, 2002), 

constatou-se que por trás do (aparente) emudecimento, da dispersão e do não-

envolvimento da maioria das crianças nas atividades propostas em sala de aula, não 

havia falta de motivação, imaturidade, resistência ou conformismo, tal como 

justificavam os diversos profissionais envolvidos nos processos escolares, mas havia 

diferentes modos de linguagem – atitudes, expressões, gestos, desenhos, o jogo 

simbólico, a linguagem oral e escrita, e o próprio silêncio – que as crianças faziam uso 

para dramatizarem a violência física/simbólica que viviam no meio social/familiar. 

Essa pesquisa abordou, através de dados empíricos, desde casos de crianças 

que iam à escola para aprender a ler e a escrever com o intuito de identificar os nomes 
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de outras crianças e jovens que estavam marcadas para a morte na “lista” das gangues 

do bairro, até crianças que revelavam através do jogo simbólico o que ocorria no 

submundo das prisões, e que marcava a realidade dramática de suas famílias. 

Nesse quadro, os diferentes modos de linguagem, ao mesmo tempo em que 

apontavam para os matizes da violência, também acenavam para o pedido de socorro 

feito por essas crianças, uma vez que eram proibidas de falar por causa da “lei do 

silêncio” imposta à comunidade em que residiam. 

Portanto, a violência emerge na escola nas mais diversas situações e sob as mais 

distintas formas, adquirindo materialidade. Os gestos, os desenhos, o jogo simbólico e 

as produções orais e escritas, transformam-se em canais imprevisíveis de expressão das 

múltiplas linguagens das crianças abafadas pelo medo de quem não pode falar. 

Esses diferentes modos de linguagem, além de representarem uma possibilidade 

de expressão e um indício do processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo das 

crianças, ainda possuem inigualável relevância no processo de constituição da 

subjetividade humana. 

De acordo com Vigotski (1994), como a imaginação traz as marcas da vivência 

histórica e social das crianças, no contexto escolar, as brincadeiras e as produções orais 

e gráficas das crianças mostram quão frágeis são as demarcações que separam fantasia 

do jogo da vida real. 

Como nos desenhos, no jogo simbólico e nas produções orais e escritas 

conhecimento e imaginário, experiência e simbolização estão imbricados, no cotidiano 

escolar surgem as mais impactantes e desumanas situações de violência, o que evidencia 

que a fantasia dessas crianças está assentada em fatos reais que assolam a sociedade. 

Com efeito, a relação que se instaura entre imaginário e violência, visível nos diferentes 

modos de linguagem, impõe-se aos objetivos pedagógicos, redimensionando-os. 

Nessa ambiência, como a violência praticada por jovens e crianças assusta, 

incomoda, provoca conflitos e questiona o pensar e o fazer pedagógicos (Arroyo, 2007), 

professores e especialistas não sabem como intervir diante da complexidade de toda 

essa situação. 
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Assim, no momento em que as relações que se instauram no espaço escolar se 

tornam tênues, conflituosas e obsoletas, muitos profissionais da educação ora insistem 

em manter em vão a concentração dos alunos nas atividades escolares através de 

conteúdos que normalmente tem pouco ou nada a ver com o cotidiano da vida real 

deles, ora optam por recorrer a práticas autoritárias baseadas em mecanismos punitivos 

que resultam na reclusão dos alunos no próprio espaço institucional. 

De certa maneira, a escola e a sociedade, historicamente, trabalharam com 

modelos ideais de crianças e jovens, classificando e estigmatizando de forma opressora 

aqueles que não correspondiam a esses modelos.  

Contudo, de acordo com Arroyo (2007), o estereótipo criado na sociedade 

contemporânea “alunos violentos” promove embates ao abordar os processos de ensino 

e aprendizagem e de constituição da subjetividade humana. Se anteriormente os alunos 

eram classificados por parâmetros de rendimento intelectual, com a redefinição dos 

critérios de segregação e marginalização de jovens e crianças, tendo como sustentáculo 

aspectos éticos e morais, lobistas clamam, via de regra, pela intervenção da polícia 

através da ronda escolar e para a construção de muros altos e a instalação de 

alambrados, arames farpados e outros artefatos de proteção no contexto escolar 

Nas últimas décadas, se por um lado a escola, sob o discurso da 

democratização do ensino, mostrou-se disposta a incluir os jovens e as crianças ditos 

violentos, por outro lado, ao ignorar os diferentes contextos de desigualdade social e a 

diversidade cultural, legitimou mecanismos de exclusão ainda mais embrutecedores.  

É imprescindível destacar que, quando crianças e jovens são excluídos do 

direito a vivenciar efetivamente processos de escolarização, e são submetidos a lutar 

pela concretização da cidadania em contextos extremamente desumanos, o pensar e o 

fazer pedagógicos se contradizem e maculam o seu referencial histórico e social. 

Nesse sentido, convém indagar: Qual é o papel que a instituição escolar vem 

consolidando na sociedade brasileira contemporânea e no processo de formação de 

humana? Quais as expectativas das crianças marcadas pela violência em relação a 
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escola? Qual é o significação atribuída por essas crianças às experiências vivenciadas na 

instituição escolar? 

 

2. Considerações Finais 

 

É possível depreender do processo de investigação que a violência deixa marcas 

na linguagem e por ser um fenômeno próprio da cultura, que vai além do 

descumprimento das leis e dos limites admissíveis socialmente, reduz as relações a um 

estado imprevisível, de “transgressão” das normas sociais, caracterizado pelo 

sentimento de medo e terror. 

Nesse sentido, as crianças analisadas fazem uso de diferentes modos de 

linguagem não apenas para fazerem um pedido de socorro, mas também para 

sinalizarem uma experiência silenciada de violência, que se refere ao drama 

familiar/social que vivenciam. Como o fenômeno da violência não pode ser analisado 

superficialmente, dado a sua complexidade, o grande desafio que se instaura é o de 

compreender que as raízes da violência são indiscutivelmente marcadas pelas condições 

históricas, sociais, culturais, políticas e econômicas de determinada sociedade. 

Por fim, a pesquisa mostra, fundamentalmente, dois aspectos: o primeiro refere-

se ao fato de que, nas tramas em que educação escolar é tecida, as vozes silenciadas e 

audíveis das crianças desvelam uma realidade enigmática e surrealista, marcada pela 

violência, que passa despercebida para a escola. O outro aspecto refere-se à falta de 

compreensão por parte do Estado e da sociedade em compreenderem a intrincada trama 

que envolve o fenômeno da violência, o que contribui para mascarar objetivos de 

natureza ideológica e depreender do processo de investigação que a violência deixa 

marcas na linguagem e por ser um fenômeno que pertence à ordem da cultura e que vai 

além da violação das leis e dos limites aceitos pela sociedade, traduz, no mundo 

contemporâneo, a réplica da secular exclusão social, das condições de miséria humana e 

das ínfimas possibilidades de vida a que milhões de crianças e jovens estão brutalmente 

submetidos. 
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