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Prezados Colegas,

No período de 18 a 20 de abril realizamos o VII Encontro Paranaense de Psicologia Escolar e
Educacional e Fórum de Educação Especial das IES do Paraná. O evento foi promovido pela Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, em parceria com o Programa Multidisciplinar de pesquisa
e apoio a pessoa com deficiência e necessidades educativas especiais, Programa de Pós-graduação em
Psicologia e Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. O Encontro
contou com pesquisadores do Paraná e de outras regiões do Brasil, além de ser abrilhantando com a
presença de pesquisadores do México e Cuba.
O evento teve como objetivos:
- Apresentar e divulgar conhecimentos técnico-científicos produzidos nas Instituições de
Ensino Superior e resultante de práticas profissionais desenvolvidas nos âmbitos da Psicologia
Escolar/Educacional e da Educação, com ênfase no Estado do Paraná;
- Incrementar ações que contribuam para políticas públicas de enfrentamento ao fracasso
escolar e para a Educação Especial;
- Propiciar condições para o estabelecimento de diálogos e interlocuções entre os profissionais
que atuam na área de educação, na docência e como técnicos;
- Proporcionar aos acadêmicos dessas IES subsídios teórico-práticos para intervenção no campo
da Educação.
- Divulgar e fortalecer a representação no Paraná da ABRAPEE e, de modo mais abrangente,
da ABRAPEE nacional, já que se trata de uma entidade que tem acompanhado a formação e a atuação de
psicólogos que se voltam ao campo educacional.
- Problematizar a realidade da política educacional brasileira e seus efeitos na educação
paranaense a partir da relação entre a psicologia e a pedagogia.
A temática Psicologia escolar e educação especial: políticas públicas, fundamentos teóricos
e intervenções práticas em prol do desenvolvimento humano levou alunos, professores e profissionais
a refletirem sobre os rumos da educação e possibilidades de enfrentamento diante do cenário difícil
vivenciado no país. Em todas as atividades propostas o público demonstrou interesse pelos conteúdos
desenvolvidos; as exposições proporcionaram debates e com certeza, as temáticas discutidas foram levadas
2

3

para os campos de estudo e atuação de psicólogos e demais profissionais interessados na relação entre
Psicologia e educação.

Fruto desse evento, o leitor, agora, pode ter acesso a resumos e textos completos elaborados
pelos participantes, que contribuíram para o sucesso do Encontro Paranaense.
Boa Leitura.

Profa. Dra. Sonia Mari Shima Barroco
Coordenadora Geral do VII Encontro Paranaense de Psicologia Escolar e Educacional e
Fórum de Educação Especial das IES do Paraná

Prof. Dra. Marilda Gonçalves Dias Facci
Presidente da Comissão Científica
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PROGRAMAÇÃO
18/04/2018 - MANHÃ

8:00 às 11:00 – Minicursos
MC 1 – Pobreza e exclusão escolar: desafios para a Psicologia e a Educação Me. Clarice Regina Catelan
Ferreira (UNIPAR - Cascavel)
MC 2 – Teoria Histórico-Cultural, desenvolvimento da linguagem e problemas de escolarização Dra. Carla
Salati Guirelo Pires (UESB-BA – Vitória da Conquista)
MC 3 – Adolescência e domínio da tecnologia: (des)motivação para o Ensino Médio? Dra. Zaira Fátima
de Rezende Gonzalez Leal (UEM - Maringá) Me. Flávia Caroline Santos Cardoso Pereira (UEM Maringá)
MC 4 – Contribuições de Daniil B. Elkonin para a Educação Infantil. Dra. Lucineia Maria Lazaretti (UEM
- Maringá)

18/04/2018 - TARDE
14:00 às 17:00 - Minicursos
MC 5 – Alfabetização e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) Dra. Dorcely Bellanda Garcia
(UNESPAR - Paranavaí) Me. Ana Paula da Paz Tavares (UEM, Prefeitura de Maringá - Maringá)
MC 6 – Estratégias metodológicas na educação de deficiente físico neuromotor Me. Fernanda de Carvalho
Polonio (UEM, Prefeitura de Maringá - Maringá) Dra. Nerli Nonato Mori (UEM - Maringá)
MC 7 – Avaliação Neuropsicológica infantil Dra. Yulia Solovieva (Universidad Autónoma de Puebla México)
17:00 às 17:30 - Lançamento de livros Coordenação: Nilza Sanches Tessaro
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17:30 – 18:30 - Assembleia da Representação Regional da ABRAPEE-Paraná Coordenação: Dra. Alayde
Maria Pinto Digiovanni (UNICENTRO - Irati)

19/04/18 - MANHÃ
8:00 às 8:45: – Solenidade de Abertura
8:45 às 10:00 - Conferência 1: Psicologia e Educação Especial: desafios e proposições
Dra. Alexandra Ayach Anache (UFMS – Campo Grande)
Moderadora: Dra. Alayde Maria Pinto Digiovanni (UNICENTRO - Irati)
10:00 às 10:15 – Intervalo
10-15 às 12:00 – Mesas redondas simultâneas
Mesa Redonda 1: Políticas Públicas para a Educação na América Latina
Dra. Alayde Bongiovani (UNICENTRO-Irati),
Dra. Marilene Proença Rebello de Sousa (USP - São Paulo)

Mesa Redonda 2: Inclusão no ensino superior: das políticas às práticas
Dra. Lucia Terezinha Zanato Tureck (UNIOESTE– Cascavel)
Dra. Roseneide Maria Batista Cirino (UNESPAR - Paranaguá)
Dra. Celma Regina Borghi Rodriguero (UEM - Maringá)
Dra. Tania dos Santos Alvarez da Silva (UEM - Maringá)

19/04/18 - TARDE
13:30 – 14:00 Fixação de pôsteres 14:00 às 15:45 – Mesas redondas simultâneas
Mesa Redonda 3: Sentido da prática pedagógica e o sofrimento/adoecimento do professor
Dra. Marilda Gonçalves Dias Facci (UEM - Maringá)
Aldenor Batista da Silva Junior (UFMS – Campo Grande)
Armando Marino Filho(UFMS)
Mesa Redonda 4: A queixa escolar e a medicalização
Dra. Nilza Sanches Tessaro Leonardo (UEM - Maringá)
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Dra. Adriana Fátima Franco (UEM - Maringá)
Dr. José Alexandre de Lucca (UNICENTRO - Irati)
Mesa Redonda 5: Orientação profissional e educação para o trabalho
Dr. Marcos Maestri (UEM -Maringá)
Me. Patrícia Maria de Lima Freitas (Uningá - Maringá)
Dr. Marco Antônio Rotta Teixeira (UEM - Maringá)
Mesa Redonda 6: Autismo e escolarização
Dra. Maria de Jesus Cano de Miranda (UEM - Maringá)
Dra. Maria Lidia Szymanski (UNIOESTE - Cascavel)
Me. Fernanda Santos de Castro (Colégio Santa Cruz - Maringá)
15:45 às 16:15 - Intervalo e Apresentação de Pôsteres
16:15 às 18:00 – Mesas redondas simultâneas
Mesa Redonda 7: Raça, Gênero e Educação
Dra. Roselânea Francisconi Borges (UEM - Maringá)
Dra. Angela Fátima Soligo (Unicamp - Campinas)
Dra. Marivânia Conceição Araújo (UEM - Maringá)
Mesa Redonda 8: Ciência, Docência e Marxismo
Dra. Lizia Helena Nagel (Unicesumar - Maringá)
Dra. Graziela Lucchesi Rosa da Silva (UFPR – Curitiba)
Dra. Lígia Regina Klein (Curitiba)
Mesa Redonda 9: Formação e Atuação de Psicólogos Escolares/Educacionais
Dra. Rosana Aparecida Albuquerque Bonadio (UEM - Maringá)
Dra. Maria da Apresentação Barreto (UFRN – Natal)
18:00 às 19:30 – Fórum1: Diretrizes Curriculares do curso de Psicologia Coordenadoras: Dra. Marilene
Proença Rebello de Souza (USP - São Paulo/Presidente da ABRAPEE)
Dra. Angela Fátima Soligo (Unicamp - Campinas)
Debatedor: Me. Antonio Alexandre Pereira Junior (Faculdade Guairacá - Gaurapuava)
18:00 às 19:30 – Fórum2: Fórum da Educação Especial das IEES do Paraná Coordenação: Dra. Lucia
Terezinha Zanato Tureck (UNIOESTE –Cascavel/Fórum de Educação Especial das IEES)
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20/04/2018 - MANHÃ
07:30 – 08:00 Fixação de pôsteres
8:00 às 9:45 – Conferência 2: O desenvolvimento das funções psicológicas superiores e o processo de
avaliação: desafios para o psicólogo escolar Dra. Yulia Solovieva (Universidad Autónoma de Puebla México) Moderadora: Dra. Marilda Gonçalves Dias Facci (UEM - Maringá)
9:45 às 10:15 – Intervalo e Apresentação de pôsteres
10:15 às 12:00 - Mostra de filmes
Filme 1 - Debatedora: Me. Marlene Simionato (PPI - UEM)
Filme 2 Debatedora: Silvia Maria Cintra (UFU - Uberlândia)

20/04/2018 - TARDE
14:00 às 15:45 – Mesas redondas simultâneas
Mesa Redonda 11: Processos educativos para a Educação Infantil
Dra. Marta Chaves (UEM - Maringá)
Dra. Tamara Cardoso André (UNIOESTE - Foz do Iguaçu)
Dra. Cinthia Magda Fernandes Ariosi (UNESP - Presidente Prudente)
Mesa Redonda 12: Alfabetização e desenvolvimento do psiquismo
Dr. Fernando Wolff Mendonça (UEM - Cianorte)
Dra. Fátima Aparecida de Souza Francioli (UNESPAR - Paranavaí)
Dra. Maria Angélica Olivo Francisco Lucas (UEM - Maringá)
Mesa Redonda 13: Ensino e aprendizagem de Ciências e Matemática
Dra. Silvia Pereira Gonzaga de Moraes (UEM - Maringá)
Dr. Carlos Petronzelli (NRE- Maringá)
Dra. Clélia Maria Ignatius Nogueira (UEM - Maringá)
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16:00 às 17:00 - Conferência 3: Psicologia, Políticas Públicas e Educação Especial: em defesa da
acessibilidade à formação humana
Dra. Sonia Mari Shima Barroco (UEM - Maringá)
Moderadora: Dra. Silvia Maria Cintra (UFU - Uberlândia)
17:00 às 17:30 – Solenidade de Encerramento
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A PEDAGOGIA PROGRESSISTA DE SNYDERS E SUA INFLUÊNCIA NO CENÁRIO
EDUCACIONAL BRASILEIRO

Larissa da Silva Ribeiro- larissa_srib@hotmail.com
Fátima Aparecida de Souza Francioli
Este trabalho visa apresentar algumas reflexões referentes às tendências pedagógicas que fizeram e continuam
fazendo parte da história da educação brasileira, desde a Proclamação da República (1889) até os dias atuais.
O objetivo é dimensionar como a teoria de educação de Georges Snyders influenciou tais tendências visto que
há aproximações teóricas entre elas. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico de caráter
descritivo e interpretativo, tendo como referencial de análise a perspectiva crítica da educação brasileira apoiada
num referencial materialista dialético. Neste sentido, apresentaremos inicialmente a historicidade das tendências
pedagógicas historicamente implementadas no Brasil, com o intuito de demonstrar a influência dos ideais
progressistas de George Snyders no que se refere à superação e a luta pela autonomia do ensino do nosso
país. No decorrer do estudo será possível observar referências e apropriações de ideias snyderianas em obras
de autores brasileiros, que estudam e escrevem sobre educação. Os resultados da pesquisa indicam que se faz
necessário uma reflexão acerca da importância de estudos voltados as obras snyderiana, uma vez que esta
concepção pedagógica crítica e dialética tem potencial para promover uma compreensão atualizada das
questões escolares emergentes no cenário educacional brasileiro.
Palavras-chave: educação; concepções pedagógicas; pedagogia progressista.
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AS APROPRIAÇÕES DOS ESTUDOS NEUROPSICOLÓGICOS DE LURIA NOS
ÚLTIMOS DEZ ANOS

Marília DaefiolHerrero Gomes
Silvana Calvo Tuleski

As premissas tomadas nesse trabalho são: os estudos da troika, formada por Lev Vigotski, Alexander
Romanovich Luria e Alexei Leontiev, sua proposta de formar uma nova Psicologia, contrapondo-se à
Psicologia Clássica da época, e, principalmente, a ciência neuropsicológica seguida por Luria. A partir
da investigação feita por Tuleski (2010), foi possível notar uma tendência de alguns estudiosos da
Neuropsicologia e das Neurociências de interpretar Luria desconsiderando suas bases marxistas e a
influência que Vigotski exerceu sobre seu pensamento, sendo, também, distanciado dos preceitos
adotados pela Psicologia Histórico-Cultural (PHC). Essas “tendências interpretativas” desencadearam
uma série de consequências: a distorção da obra luriana é a mais contundente. E, decorrente dessa
distorção e da desconsideração do materialismo histórico-dialético, nota-se a biologização de problemas
de cunho sociocultural, levando, por exemplo, a concepções patologizantes do não-aprender e ao
processo crescente – e tão atual – de medicalização. Defende-se, aqui, que para que haja compreensão da
totalidade da obra de Luria, deve-se considerar sua associação à PHC e seus principais conceitos (como
a ontogênese, sociogênese, microgênese e filogênese, os signos e instrumentos, as funções psicológicas
superiores e outros conceitos), sua ligação com os fundamentos marxistas – que se pautam no
materialismo histórico-dialético, formando assim o método utilizado pela psicologia soviética – que
embasam sua concepção do funcionamento cerebral, principalmente as três unidades funcionais
postuladas por ele. Dessa forma, buscamos sistematizar as interpretações da obra do autor em questão,
publicadas no intervalo 2006-2016, verificando se tais estudos estão de acordo com os preceitos
enunciados e seguidos por Luria e pela PHC e compreendendo como as pesquisas atuais se apropriam
dessa teoria. A investigação é de natureza bibliográfica, nas bases de dados Scielo e Capes, inclui artigos
publicados no intervalo selecionado, abrangendo um período posterior à pesquisa de Tuleski (2010). Para
a busca foram utilizados os seguintes descritores: Luria X Neuropsicologia; Luria X Vigotski; Luria X
Vigotsky; Luria X Vygotski; Luria X Vygotsky; Luria X Psicologia Histórico-Cultural; Luria X
Psicologia Sócio-Histórica. Dessa forma, permaneceram quarenta e sete textos para análise, sendo que
eles cumprem os critérios de serem artigos acadêmicos, publicados entre 2006 e 2016 e escritos em
português. A pesquisa encontra-se em andamento e a análise realizada até o momento proporcionou
algumas considerações parciais. A primeira delas é que, assim como apontou Tuleski (2010), os artigos
que discutem a obra luriana e a PHC tendem a não mencionar o materialismo e quando o fazem, não se
detendo muito a essa questão. Outro ponto levantado é o fato de a teoria desenvolvida por Luria e Vigotski
ser aproximada diversas vezes do interacionismo piagetiano, o que é possível pela desconsideração de
sua base epistemológica. Pode-se mencionar também a utilização do conteúdo de cunho biológico da
obra luriana, o que demonstra uma incompreensão de seu postulado de unidade biológico-social do
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funcionamento cerebral. Por último, é relevante apontar que nenhum dos artigos separou a obra de Luria
da de Vigotski, o que certo avanço em relação ao panorama apontado dez anos atrás.
Palavras-chave: Luria; neuropsicologia; materialismo histórico-dialético; psicologia histórico-cultural.
Fonte de financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR: UM ESTUDO DE CASO SOBRE ALGUNS ASPECTOS
DA INCLUSÃO ESCOLAR
Rosangela Trabuco Malvestio da Silva- rosangela.silva@fainsep.edu.br
Na sociedade atual, cujo discurso sobre inclusão é grande, percebe-se que alguns pais tem sofrido com
uma exclusão camuflada, quando não conseguem matricular seus filhos com necessidades especiais, em
escolas regulares. Estas justificam que não tem um currículo apropriado às necessidades destes alunos,
espaço físico, dentre outros aspectos, demonstrando o despreparo das escolas para a inclusão. Diante do
exposto o objetivo deste texto é destacar a necessidade da elaboração de um currículo adaptado às
necessidades dos alunos de inclusão matriculados nas escolas regulares, a fim de que estes recebam um
ensino de qualidade. A metodologia adotada é a pesquisa qualitativa, com foco em um Estudo de Caso,
realizado em uma escola de Ensino Fundamental na cidade de Maringá-PR. O estudo está pautado em
um primeiro momento em documentos oficiais, leis e referenciais teóricos na área de Educação Inclusiva
e da Psicologia Histórico-Cultural, que contribuem para a análise dos dados levantados no estudo de
caso. Considerando a trajetória histórica sobre a inserção de alunos inclusos no ambiente escolar, podese citar como marco a Lei nº 12.796, de 1996 que trata sobre a inclusão de alunos em escolas regulares.
Mesmo com a lei, muitos pais ainda precisam buscar seus direitos para garantir uma vaga, conquistando
um ensino de qualidade. Neste sentido o segundo momento ressalta os estudos de Vygotsky (1989), que
contribui para compreender a necessidade da inclusão no Ensino Regular, destacando que alunos, mesmo
em níveis de desenvolvimento diferentes, devem se relacionar, pois com a mediação dos colegas o aluno
incluso tem a oportunidade de desenvolver algumas capacidades intelectivas a níveis mais elevados. Na
sequência realiza um estudo de caso de um aluno de 8 anos, oriundo de outro Estado, incluso no Ensino
Regular na cidade de Maringá-PR, à luz da Teoria Histórico Cultural. Diante dos aspectos abordados,
depreende-se que a escola pode assumir com qualidade e responsabilidade a inclusão escolar no Ensino
Regular, mesmo que ainda existam falhas nos cursos de formações continuada, faltem materiais didáticos
e os espaços físicos ainda são inadequados. Ao final este estudo, conclui-se que esta pesquisa pode
contribuir para conscientizar os pais sobre os direitos da criança inclusa à um ensino de qualidade,
considerando os aspectos positivos que resultam da interação do aluno incluso com outras crianças.
Palavras Chave: família; escola; currículo; adaptação
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ADOLESCÊNCIA E TRABALHO: o Ensino Médio brasileiro e a formação omnilateral.
Rafaela Batista Santarosa
Záira Fátima De Rezende Gonzalez Leal
Este trabalho parte de uma perspectiva de adolescência como uma fase socialmente e historicamente
construída, um período forjado por demandas da sociedade capitalista. Para a Psicologia HistóricoCultural a principal característica da adolescência é o desenvolvimento das Funções Psicológicas
Superiores, do pensamento em conceito e da capacidade de abstração, que permitem a compreensão da
complexidadade da realidade social, possibilitando ao adolescente a compreensão do conhecimento,
potência espiritual, que se converte, pela produção, em potência material. Assim, no ensino médio a
educação precisaria explicitar a interdependência entre conhecimento e trabalho e ser mais incisiva
quanto aos conceitos teóricos, à ciência vinculada ao processo produtivo, ao invés de repassar conteúdos
compartimentados e adestrar em técnicas. Nessa proposta, o trabalho não é antagônico nem
complementar ao processo educativo, mas nele se insere, pois, pelo conteúdo e pelo método, é um
elemento constitutivo do ensino. Assim, quando Marx fala da formação omnilateral, propõe a superação
dessa condição por uma educação de jovens comprometida com o desenvolvimento pleno, a recuperação
da integralidade do homem por meio do trabalho em seu sentido formativo, criador de cultura e de
aperfeiçoamento humano, que supere as relações de exploração e geração da pobreza. O estudo foi
elaborado a partir de revisão bibliográfica da Psicologia Histórico-Cultural articulada com autores do
materialismo histórico dialético, Pedagogia Histórico-Crítica e das concepções de educação para o
Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil, abrangendo uma visão histórica da adolescência em
seus nexos com o mundo do trabalho. A escola, ao transmitir os conteúdos clássicos sistematizados, é
possibilitadora de desenvolvimento das mais altas aptidões humanas, mas estando inserida na sociedade
capitalista, tende a reproduzir e aprofundar a alienação do homem de sua capacidade produtiva e a divisão
de classes. Dessa forma, mudanças no Ensino Médio que se desdobraram historicamente em nosso país,
mesmo com alguns avanços, como a possibilidade de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio,
seguem nesse sentido e tendem a representar a subordinação do ensino ao poder econômico, ao invés da
preocupação com a formação omnilateral e o desenvolvimento humano. O que temos no Brasil, ao longo
da história, mesmo com alguns avanços, é um Ensino Médio dual, construído para mera reprodução do
sistema capitalista, em que ciência e trabalho estão desvinculados, em uma formação unilateral esvaziada
de sentido, que mantém o pensamento no nível empírico, cotidiano, e promove uma compreensão
naturalizada das relações sociais, reproduzindo formas de trabalho que exploram o trabalhador e o
alienam de suas capacidades, ao invés de potencializá-las. As discussões sobre o Ensino Médio englobam
profundas questões sociais e de desenvolvimento humano e, por isso, a Psicologia Histórico-Cultural é
essencial na análise desse contexto, por conceber o homem inseparável de sua cultura e assim enfatizar
a importância de uma intervenção educativa pensada para promover o desenvolvimento humano pleno.
Palavras-chave: adolescência; Ensino Médio; formação omnilateral.
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ADOECIMENTO/SOFRIMENTO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E RELAÇOES
DE TRABALHO: A PESQUISA NA SCIELO
Marina Beatriz Shima Barroco Esper
Marilda Gonçalves Dias Facci
Este trabalho tem como objetivo discutir, a partir dos pressupostos da Psicologia HistóricoCultural, como as produções bibliográficas discorrem sobre o adoecimento/sofrimento do
professor universitário, por meio de pesquisas em periódicos da Scientific Electronic Library
Online - SciELO. Em um primeiro momento discorreremos sobre alguns conceitos da Escola de
Vigotski, tais como formação humana e trabalho, sentido e significado, patopsicologia, buscando
analisar como ocorre o processo de adoecimento. Em seguida apresentaremos a pesquisa
realizada na Scielo com diversas palavras-chave e suas combinações, com o intuito de se alcançar
o maior número de trabalhos. Como resultados, nas palavras-chave “Adoecimento Professor”
encontramos 17 artigos; “Mal-Estar Docente” 10 artigos; “Síndrome de Burnout + Professor”
quatro artigos; “Adoecimento + Professor Universitário” 2 artigos; “Trabalho + Professor
Universitário” 60 artigos e “Produtivismo” (56 artigos).Verificamos um total de 149 trabalhos,
sendo que 15 deles encontravam-se repetidos, sendo então, 134 artigos. Destes trabalhos,
verificamos que 100 artigos tratam de assuntos que não se enquadram na temática do
sofrimento/mal-estar/adoecimento do professor universitário. Por outro lado, tivemos o resultado
de 18 artigos que tratavam da temática em questão focando-se nos professores da educação básica
e encontramos 16 artigos que se tratavam especificamente do professor universitário. Estes,
portanto, foram selecionados para análise por estarem alinhados com a temática pesquisada.
Nestes trabalhos verificamos que é frequente a análise do sofrimento/adoecimento do professor
a partir da compreensão historicizada de sobrecarga e precarização do trabalho docente. Os
autores relatam também que a lógica de mercado inserida nas universidades, o individualismo e
a competitividade são fatores agravantes do sofrimento/adoecimento dos professores; e que o
processo de adoecimento e sofrimento do docente tem sido naturalizado, trazendo dificuldades
para o processo de enfrentamento. Podemos concluir que pouco se tem examinado sobre o
sofrimento/adoecimento do professor universitário a partir de uma visão marxista,
especificamente. Entendemos que há a necessidade da análise desta problemática a partir desta
visão, compreendendo que a universidade é uma instituição social e portanto, ela reflete e
reproduz o modo de sociedade na qual ela está inserida, levando os professores a um modo de
trabalho estranhado, conforme discussão apresentada por Marx. Assim, há a necessidade de se
compreender que os fatos são produzidos em uma sociedade permeada pela divisão de classes e
pelo acirramento do trabalho, pelo divórcio entre sentido e significado, o que conduz a um
processo de alienação e consequentemente ao sofrimento do trabalhador, atingindo os
professores.
Palavras-chave: professor universitário; adoecimento; psicologia histórico-cultural; ensino
superior.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICOCULTURAL
Letícia Coleoni Marques
Luíza Sharith Pereira Tavares
Rosa Maria Rodrigues Barros
Záira Fátima de Rezende Gonzalez Leal
Marilda Gonçalves Dias Facci
A música constitui-se em uma linguagem universal, sendo um dos instrumentos para a
compreensão da evolução da sociedade. Ao lado das demais expressões artísticas fornece à
História registros importantes das manifestações da cultura de cada povo, registrando seus
hábitos, emoções, religiosidade, mitos e, se bem utilizada, torna-se um instrumento para
compreensão interdisciplinar dos conteúdos apresentados no currículo da Educação Básica. A
partir da Lei Nacional 11.769/2008, o ensino da música nas Escolas de Educação Básica tornouse obrigatório, constituindo-se em integrante do currículo, os professores a refletir sobre o ‘fazer
arte’ na escola, que compreende as artes visuais, a dança, o teatro e a música. Nessa perspectiva,
a música é compreendida como uma área do conhecimento que requer estudo, prática, reflexão e
diversidade, devendo estar inserida no Projeto Político Pedagógico da escola, nos planejamentos
pedagógicos, sendo trabalhada interdisciplinarmente, a fim de fomentar avanços significativos no
desenvolvimento sócio cognitivo e humano das crianças e adolescentes. As Diretrizes Nacionais
para a operacionalização do Ensino da Música na Educação Básica (CNE/CEB nº12/2013 de
04/12/2013) apresentam a emergência de um currículo que contemple uma matriz de conteúdos
para o ensino da música, constituindo-se em um instrumento que contribua para o trabalho do
professor no desenvolvimento da educação musical na Educação Básica e, sobretudo na Educação
Infantil. Observando as particularidades e especificidades da Educação Infantil, questiona-se:
qual o papel da música no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento da criança na
Educação Infantil? É notório que o lúdico na Educação Infantil se constitui em estratégias que
promovem um aprendizado qualificado para a criança, além do desenvolvimento de habilidades
fundamentais para esse nível. Tendo como foco a linguagem escrita, o trabalho com músicas no
processo de ensino-aprendizagem, o uso de dinâmicas com a musicalidade proporcionaria à
criança condições para atingir avanços na escrita e na leitura, bem como a compreensão da
importância destas na comunicação. A emergência na atualidade por uma qualificação no
processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil justificou a realização da pesquisa, pois
se trata de um assunto relevante, que deve ser colocado em pauta para discussões no espaço
escolar e na formação dos professores, haja vista as persistentes dificuldades destes em
desvincularem-se do paradigma da Pedagogia Tradicional, que minimiza o potencial do Lúdico,
da Música e da Arte como um todo. Ressalte-se que o educando traz para a escola um conjunto
de atitudes e valores provenientes de suas interações sociais, de elaboração e comunicação de
informação, que requerem um diagnóstico psicoeducacional que possa perspectivar o potencial
dinâmico de aprendizagem da criança, pressupondo o seu nível de desenvolvimento. Objetivouse entender as contribuições da Música no processo de ensino-aprendizagem e deste para o
desenvolvimento humano, contextualizando-a com as demais disciplinas que compõem o
currículo da Educação Infantil, tendo como referencial teórico a Psicologia Histórico-Cultural,
utilizando-se as obras de Vigotski e colaboradores que referenciam sua teoria.

Palavras-chave: Currículo; música; ensino-aprendizagem; psicologia histórico-cultural;
educação infantil.
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ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS NA EDUCAÇÃO: PESQUISA SOBRE PROJETOS DE
LEI NO ESTADO DO PARANÁ

Lorena Gonzalez Donadon Leal – UEM
Marilda Gonçalves Dias Facci – UEM
O campo educacional é uma área de atuação do psicólogo escolar, reafirmada por lei desde a
regulamentação da profissão de psicólogo pela Lei 4.119, de 1962. No início, as atividades do
psicólogo escolar eram baseadas em uma visão psicometrista, com viés clínico, com o objetivo
de enquadrar “alunos problema” ao sistema educacional. Contudo, na atualidade, muitas
atividades são realizadas a partir de uma visão crítica, que leva em consideração as
multideterminações do ser humano. Desde 2000 tramita no Brasil um projeto de lei acerca da
inserção dos psicólogos e assistentes sociais na escola, denotando a importância da atuação desses
profissionais no âmbito educacional. Tendo isso em vista, o objetivo deste trabalho é apresentar
um levantamento de artigos que tratam da atuação dos psicólogos na escola e Projetos de Lei
sobre a inserção e atuação do psicólogo na rede pública de educação. Para tanto, a referência
teórica adotada é a Psicologia Histórico-Cultural, tendo como leitura base textos de Vigotski,
Luria e Leontiev. Foi realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica buscando relacionar a
atuação do psicólogo escolar e a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, a partir da
Psicologia Histórico-Cultural. Além disso, foi feita uma pesquisa documental de projetos de lei
sobre a inserção do psicólogo na educação e concursos para o cargo de psicólogo nos municípios
do estado do Paraná no período de 2007 a 2017. Utilizou-se o banco de dados SCIelo para o
levantamento de artigos e o site Leis Municipais, para levantamento do panorama da
regulamentação da atuação e concursos no campo da psicologia escolar. Quantos aos resultados
iniciais foram selecionados 30 artigos usando como palavra-chave Psicologia Escolar, que serão
analisados na segunda parte da pesquisa. O levantamento de leis, por sua vez, resultou em uma
tabela contendo códigos de 69 municípios que possuíssem as palavras psicólogo ou psicologia
separadas por temas, destacando as que tratassem de educação. Apenas 27 municípios possuíam
leis sobre a área da educação contendo as palavras psicólogo ou psicologia. Foram levantadas
também as leis que continham descrição do cargo de Psicólogo e editais de concursos. Com essa
pesquisa pretende-se reforçar a importância da atuação do psicólogo na educação com vistas a
auxiliar a escola no cumprimento de sua função de socialização dos conhecimentos.

Palavras-chave: Psicologia escolar; atuação do psicólogo educacional; Psicologia HistóricoCultural.
Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq)
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A ENTREVISTA INICIAL COM OS PAIS NA AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL:
UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL
Daiane de Oliveira Neves
Glaucia Rodrigues da Silva
Rafael Barbosa da Silva de Oliveira
Marilda Gonçalves Dias Facci

A entrevista inicial com os pais é utilizada como uma das ferramentas na realização da avaliação
psicoeducacional. O objetivo deste estudo consiste em analisar a entrevista inicial com os pais no
processo de avaliação psicoeducacional, tendo como referência a periodização do
desenvolvimento humano e sua relação com o processo de escolarização. Para tanto, a coleta de
dados foi realizada tomando como referência um texto de L. S. Vigotski que trata do diagnóstico
do desenvolvimento infantil e também produções teóricas que tem como foco a periodização do
desenvolvimento humano. Essa pesquisa foi fundamentada na Psicologia Histórico-Cultural,
amparada no método materialista histórico-dialético, que compreende o homem como síntese de
múltiplas determinações, cuja singularidade é constituída na relação do homem com o mundo.
Os resultados alcançados demonstraram que a entrevista inicial com os pais deve ser realizada
considerando, além do desenvolvimento biológico, o social e cultural. Discute-se, a partir do
estudo de Vigotski, que a entrevista inicial com os pais não deve se limitar a um roteiro fixo e
estático de perguntas ao indivíduo, entretanto o autor propõe etapas que devem ser exploradas no
decorrer da entrevista, são essas: a queixa, os momentos conhecidos e os momentos omitidos. A
primeira etapa, de investigação da queixa, envolve conhecer sobre o(s) motivo(s) que
levou(levaram) a procurar a intervenção psicológica. A segunda etapa, dos momentos
conhecidos, é caracterizada pelas peculiaridades hereditárias e ambientais e a história do
desenvolvimento uterino e extrauterino. Nesta etapa da entrevista o psicólogo não deve
compreender os acontecimentos isolados em ordem cronológica, e sim, os fatos colocados na
exposição de causa e efeito revelando a história do desenvolvimento. Finalmente, a terceira etapa
da entrevista, a dos momentos omitidos, deve levar em consideração a educação da personalidade
do indivíduo, sendo importante compreender o processo de desenvolvimento da personalidade e
não utilizar os dados para determinar a causa da queixa, ou seja, compreender o contexto e as
mediações realizadas para que o desenvolvimento ocorresse, de quais formas a criança foi
aprendendo e se apropriando dos conhecimentos que já foram produzidos socialmente. O autor
russo deixa claro que devemos estar sempre atento ao desenvolvimento real e próximo do aluno.
O papel do psicólogo é olhar para a história do sujeito, verificar as regularidades que existem no
decorrer do desenvolvimento para confirmar ou refutar suas hipóteses sobre a queixa, por meio
dos fatos que são analisados dialeticamente do externo para o interno. Faz-se imprescindível o
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entendimento, na entrevista inicial com os pais, do desenvolvimento das funções psicológicas
superiores e da periodização do desenvolvimento, pois propicia uma apreensão da essência da
sintomatologia, evitando diagnósticos errôneos embasados em uma perspectiva biológica.
Concluiu-se que a entrevista com os pais deve ter como principal interesse compreender o
processo da formação da personalidade da criança, o processo de escolarização e também, as
potencialidades do aluno. Por essa razão destaca-se que a investigação da queixa não deve ser
realizada apenas com os pais, mas também com a criança e com os profissionais das instituições
envolvidas na avaliação das queixas escolares.
Palavras-chave: Entrevista Inicial com os pais; Avaliação Psicoeducacional; Psicologia
Histórico-Cultural.
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AUTISMO E ESCOLARIZAÇÃO
Maria de Jesus Cano Miranda Universidade Estadual de Maringá (UEM)
O presente estudo, apresentado em atividade de Mesa Redonda no VII Encontro Paranaense de
Psicologia Escolar, na Universidade Estadual de Maringá, (UEM), em 19/04/2018, na cidade de
Maringá/PR, é resultado de acompanhamento e estudos sistematizados sobre o processo de
escolarização de pessoas que apresentam diagnóstico de autismo nos diferentes níveis de ensino
desde a educação infantil ao nível superior. O objetivo principal é discutir aspectos que
fundamentam o processo de escolarização da criança e da pessoa autista, tendo em vista a
perspectiva da escola inclusiva. Os objetivos específicos estão assim delineados: Analisar para
compreender como se efetiva o processo de escolarização da criança e da pessoa com autismo,
bem como, refletir sobre ações educativas conscientes e criativas, no processo de escolarização
da criança e das pessoas com autismo e seus desafios. O principal questionamento do estudo
refere-se à indagação: como possibilitar a aprendizagem e desenvolvimento em crianças e pessoas
que apresentam autismo, nos diferentes níveis de ensino, tendo como meta o aprimoramento e
desenvolvimento de suas potencialidades no processo de escolarização? Uma vez que, ainda, nos
dias de hoje, sabe-se que trabalhar com aluno autista em sala de aula, é uma situação desafiadora
na área de educação, pois são poucos os profissionais que conhecem e estudam sobre esta
síndrome e, por outro lado, são muitas crianças que ainda estão sem diagnósticos e orientações
adequadas para o trabalho pedagógico. Dessa forma, a escola e seus profissionais precisam
compreender como se apresentam os sintomas da criança autista para oportunizar a ela um
ambiente favorável ao processo aprendizagem. A base das discussões fundamenta-se nos
pressupostos da Teórica Teoria Histórico Cultural formulada por Vygotsky (1989), o qual
acredita na possibilidade de essas crianças se desenvolverem de uma maneira diferente das
demais, utilizando-se de métodos e recursos específicos, pois não vê a deficiência pelo lado
orgânico, mas afirma que os impedimentos para o desenvolvimento dessas pessoas são as
restrições sociais. Assim enfatiza que a atividade educativa, intencional, interativa e significativa
favorece e impulsiona o desenvolvimento das mesmas. A metodologia adotada para esta atividade
será uma exposição dialogada com recursos de multimídia. A sistematização dos conteúdos
abordados seguirá uma linha sequenciada dos conceitos, causas, características e principais tipos
de autismo, atuação do professor de sala de aula e atuação do professor especialista, atuação da
equipe multidisciplinar e envolvimento da família. De acordo com pensamento do autor
Vygotski, todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem
ser compensadas com ensino apropriado, pois, o aprendizado adequadamente organizado resulta
em desenvolvimento, o caráter negativo de um defeito age como um estímulo para o aumento do
desenvolvimento e da atividade. Assim, em consonância com o autor, entendemos que o
aprendizado é considerado aspecto fundamental para que o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores dos alunos que apresentam diagnóstico de autismo.
Palavras Chave: AUTISMO; ESCOLARIZAÇÃO; ESCOLA INLUSIVA;
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A PSICOLOGIA EDUCACIONAL NAS AÇÕES AFIRMATIVAS E
DIVERSIDADES NO ENSINO SUPERIOR

Aurivar Fernandes Filho
Fernanda Denise Satler

O presente trabalho tem como objetivo relatar o trabalho dos psicólogos educacionais da
Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e as possibilidades de atuação do/a psicólogo/a educacional numa instituição
de ensino superior federal, com ênfase nas ações afirmativas e diversidades. A SAAD é um
órgão executivo central, integrante da Administração Superior da UFSC. O órgão é uma
referência das ações afirmativas no Brasil e foi criada em 2016 com o objetivo de auxiliar no
desenvolvimento de propostas, implementação, consolidação e monitoramento das politicas de
ações afirmativas e diversidades no âmbito da UFSC, contribuindo para a concretização e o
fortalecimento de seu papel social. Dentre as coordenarias vinculadas à SAAD, duas delas
possuem em seu quadro de técnicos educacionais, psicólogos: Coordenadoria de Diversidade
Sexual e Enfrentamento da Violência de Gênero (CDGEN) e Coordenadoria de Acessibilidade
Educacional (CAE). Tais profissionais atuam junto à comunidade universitária com
alunos/as/es, técnicos/as/es educacionais e professores/as. A CDGEN tem como objetivo o
estabelecimento das políticas de enfrentamento às violências (gênero e LGBTfobia). Para
concretização do objetivo dessa coordenadoria foi criado o projeto CDGENCuida –
transformando o espaço num local de escuta, acolhimento, apoio e recebimento de denúncias
relacionadas à LGBTfobia e violência contra a mulher na universidade. Com base nessas
atividades, o psicólogo educacional atua no acolhimento/acompanhamento das vítimas e
realiza mediação nos casos encaminhados - via ouvidoria ou busca espontânea. Mais que isso,
promove campanhas, eventos e elaboração de materiais educativos/informativos a respeito das
diversidades, preconceito, violência contra a mulher e a LGBTFobia, bem como o
acompanhamento da oferta de cursos e formação para a comunidade da UFSC. Já o psicólogo
da Coordenadoria de Acessibilidade Educacional desenvolve ações que visam à formação e
assessoramento de professores e técnicos da instituição, participando da construção de
estratégias pedagógicas para uma docência acessível e para a promoção da acessibilidade
educacional, a partir das demandas dos(as) estudantes com deficiência. Supervisiona ainda os
estagiários(as) que prestam auxílio a estes estudantes, sejam nas atividades de vida diária, de
ledor e/ou transcritor, de locomoção, ou ainda de mediação pedagógica e organização da rotina
acadêmica, ressignificando a experiência de estágio junto a este público e construindo
condições de autonomia aos estudantes, a partir do modelo social da deficiência. Assim, a
atuação da Psicologia no ensino superior, com enfoque nas ações afirmativas e diversidades,
apresenta-se como um campo fértil e amplo de possibilidades, no desenvolvimento de práticas
que promovam uma reflexão-ação voltada à eliminação de preconceitos, discriminações,
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barreiras e vulnerabilidades em relação à diversidade de gênero e/ou das pessoas com
deficiência.
Palavras-chave: Psicologia educacional; diversidades; ações afirmativas; ensino superior.
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A REPRESENTAÇÃO DOS ENUNCIADOS DOS PROBLEMAS E O DESEMPENHO
DE ALUNOS SURDOS
Beatriz Ignatius Nogueira Soares
Clélia Maria Ignatius Nogueira
Maria Emília Melo Tamanini Zanquetta

Este trabalho apresenta uma experiência realizada em um Colégio Bilíngue para Surdos, em que
nove alunos surdos resolveram nove problemas de estruturas aditivas divididos igualmente em
três blocos, um para problemas de Composição, um para os de Transformação e um de
Comparação, segundo o estabelecido pela Teoria dos Campos Conceituais de Gerard Vergnaud.
Os problemas diferiam quanto à apresentação: o primeiro se restringia apenas ao enunciado, o
segundo recebia um diagrama e o terceiro uma ilustração. Problemas de Composição de duas
medidas em uma terceira, são aqueles em que dada uma (ou mais) das partes e o todo, busca-se
a outra parte, como, por exemplo: Laura tem 7 bonecas loiras e 8 bonecas de cabelo vermelho.
Quantas bonecas Laura tem? Problemas de Transformação (quantificada) de uma medida inicial
em uma medida final são aqueles que dado o estado inicial e a transformação, busca-se pelo
estado final ou os em que são dados os estado inicial e final e busca-se a transformação, como,
por exemplo: A cachorra do Jorge teve filhotes e ele já doou 5 cachorrinhos e ainda restam 8.
Quantos cachorrinhos Jorge tinha antes da doação? Os problemas de Comparação - Relação
(quantificada) de comparação entre duas medidas- são aqueles em que dado o referente e o
referido, busca-se a relação ou os que são dados o referido e a relação e busca-se o referente,
como por exemplo: Gabriel tem 9 carrinhos e Jorge tem 4 carrinhos mais do que Gabriel.
Quantos carrinhos tem Jorge? A hipótese de apresentar enunciados de problemas utilizando
diferentes formas de representação emergiu da teoria de Vergnaud, que considera que um
conceito tem diferentes representações e a possibilidade de se utilizar apoios visuais para a
compreensão dos enunciados na concepção de surdez como experiência visual, o que, significa
que todos os mecanismos de processamento da informação se sustentam na experiência visual.
Além disso, diferentes estudos apontam que mesmo os surdos alfabetizados apresentam muita
dificuldade para ler particularmente porque não existem sinais para todas as palavras escritas e
assim, os surdos ao realizarem a leitura, procuram estabelecer uma correspondência termo a
termo entre as palavras escritas e os sinais, aparecendo muitas lacunas que eles completam para
entender o texto, alterando, em muitas vezes, o significado e dificultando a interpretação de
problemas verbais em Matemática. Daí a questão de investigação: a apresentação de problemas
com apoio visual facilitaria a compreensão dos enunciados e a consequente resolução? A
investigação realizada objetivou identificar, dentre três formas de apresentação de problemas, a
saber: Língua Portuguesa escrita/ leitura em Libras; Língua Portuguesa escrita/diagrama e
Língua Portuguesa escrita/ilustração, qual as crianças surdas preferem. Os resultados apontaram
que o aspecto visual é determinante para a compreensão dos enunciados de problemas de
Matemática pelos surdos e permitiram também identificar que, com o apoio visual, os sujeitos
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tiveram desempenho similar ao de crianças ouvintes estabelecido em investigações realizadas
considerando-se idade, nível de escolaridade e hierarquia de dificuldades dos problemas.
Palavras-Chave: ensino de Matemática para surdos; problemas de estruturas aditivas; Teoria
dos Campos Conceituais; experiência visual
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS NO ESTADO DO PARANÁ
Dorcely Isabel Bellanda Garcia
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR.
dorcelygarcia@hotmail.com
As Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) participam da ‟reestruturação do sistema
educacional” no contexto da política de inclusão em âmbito nacional implementada a partir de
2006, de modo a possibilitar a educandos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação condições de acesso e permanência no ensino
regular sem distinção em relação aos demais alunos. Trata-se de uma das frentes da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva lançada pelo Ministério
da Educação (MEC), em 2008, no sentido da efetivação da Educação Especial (EE) em todos
os níveis de ensino. No Estado do Paraná, há documentos legais cujas disposições apresentam
aspectos próprios ou dissonantes no que diz respeito ao público-alvo das SRM quando
comparados aos propostos por outros estados da Federação ou aos estabelecidos pelo MEC.
Dentre esses documentos, destacam-se a Instrução N.º 07/2016-SEED/SUED, da
Superintendência da Educação (SUED) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED),
que caracteriza a SRM como ‟uma oferta de natureza pedagógica que complementa a
escolarização no ensino comum na rede pública estadual de ensino para estudantes com
deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e
os transtornos funcionais específicos”; a Deliberação N.º 02/2016-CEE/PR, que ‟dispõe sobre as
Normas para a Modalidade Educação Especial, no Sistema Estadual de Ensino do Paraná”. Este
trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo cujas fontes são
documentos normativos na área educacional sobretudo os ligados à EE, bem como estudos que
envolvem essa temática. Tem como objetivo compreender como as políticas públicas referentes
ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) em SRM na educação básica têm sido
encaminhadas no Estado do Paraná. Diante da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, busca-se compreender o que dispõem a Instrução N.º
07/2016-SEED/SUED e a Deliberação N.º 02/2016-CEE/PR e o que tais documentos apresentam
em termos de encaminhamentos para a modalidade EE na educação básica nas SRM. Esses
documentos especificam o público-alvo da EE, a avaliação para o ingresso dos alunos nas SRM,
assim como os critérios para a organização física, a organização pedagógica e o funcionamento
dessas salas. Observa-se que esses documentos dão o respaldo legal para a educação inclusiva,
porém a permanência, a acessibilidade pedagógica e a apropriação dos conteúdos continuam
sendo um desafio a ser enfrentado, em um contexto educacional cujas políticas públicas primam
pelo ‟conviver juntos” e pelo acolhimento social em detrimento de um ensino que garanta aos
educandos com ou sem deficiência o acesso ao conhecimento e, consequentemente, promova a
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humanização entendida para além da incorporação da cultura, mas que, sem ela, não pode ser
viabilizada.
Palavras-chave: Atendimento educacional especializado; salas de recursos multifuncionais;
políticas públicas.
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL AO
ENFRENTAMENTO DA QUEIXA ESCOLAR NA
EDUCAÇÃO BÁSICA

Willian Gabriel Tavares Costa
Ana Paula Alves Vieira
Záira Fátima de Rezende Gonzales Leal
Psicólogas e psicólogos são chamados a avaliar e diagnosticar crianças, com a demanda de que
estas têm transtornos psicológicos que as impedem de aprender. É para o enfrentamento dessa
realidade que a psicologia histórico-cultural se apresenta, tendo este trabalho o objetivo de
contribuir para o processo de avaliação psicológica de crianças com dificuldades escolares a
partir dos pressupostos da teoria supracitada. Trata-se de um estudo bibliográfico. Ao longo
deste trabalho, foram realizadas leituras e discussões de algumas obras de autores russos
propositores desse enfoque psicológico, bem como a seleção e análise de experimentos
presentes nas obras desses autores. O principal objetivo da seleção desses experimentos foi
propor alternativas para o processo de avaliação psicológica, buscando conhecer o
desenvolvimento atual (real) da criança avaliada e, para além disso, conhecer os processos
psíquicos que estão na zona de desenvolvimento potencial, ou seja, aqueles que ainda são
compartilhados com os adultos e que com a direção desses podem ser internalizados. É
principalmente sobre o desenvolvimento potencial que se busca atuar, com o fim de enfrentar
e superar as dificuldades escolares. Foi possível verificar até o momento que o uso dos
experimentos pelos autores russos possibilitou a eles compreenderem e formularem as leis do
desenvolvimento. Cada experimento foi realizado pelos autores considerando a realidade
cultural de cada criança, bem como sua história e a história de sua sociedade. Para este trabalho,
além de preservar as considerações dos autores, buscamos adequar cada experimento às
demandas que foram aparecendo ao longo do processo avaliativo, a fim de garantir um processo
de avaliação adequado à realidade da criança. Este trabalho está sendo desenvolvido em
colaboração com outras pesquisadoras da mesma IES. Verifica-se até o momento a necessidade
de maiores estudos sobre os processos de avaliação psicológica, bem como de suas finalidades.
Palavras-chave: Avaliação psicológica; queixa escolar; psicologia histórico-cultural.
Agência Financiadora: Fundação Araucária.
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CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: ANÁLISE DA
COMPREENSÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES
Leisa Aparecida Gviasdecki De Oliveira
Janaina Damasco Umbelino
Consideramos que a alfabetização nos últimos anos é tema de muitas pesquisas com
contribuições relevantes para a educação, principalmente, no âmbito da atuação do professor e
no que diz respeito à relação do ensino da leitura e escrita. Muitas são as teorias que buscam
compreender e elucidar os percursos pelos quais a alfabetização perpassa. Essas correntes
pedagógicas acabam contribuindo na maneira de o professor conceber as concepções e as
abordagens metodológicas que sustentam a sua prática. Compreende-se que a alfabetização
evidencia-se em uma instância de via dupla e os termos alfabetização e letramento não devem
ser considerados sinônimos, contudo, esse processo ocorre de maneira indissociável e
independente, pois, podemos considerar o processo de alfabetização como as habilidades
necessárias para ler e escrever e o letramento como condição do sujeito incorporar nas práticas
sociais o uso da leitura e da escrita. Este trabalho é resultado de pesquisa de iniciação científica,
cujo objetivo foi identificar as concepções de alfabetização e letramento de professoras/es
alfabetizadores em uma escola da rede Municipal de Francisco Beltrão – PR, realizada no ano
de 2017, voltada, especialmente em compreender como tais concepções são concebidas durante
o processo de ensino da leitura e escrita. Fundamenta-se na perspectiva histórico-cultural da
linguagem e do desenvolvimento humano, pela qual a alfabetização é fenômeno cultural,
relaciona-se ao uso da linguagem e ocorre, por meio de processos de internalização mediados
pela interação social. Foram utilizados como aportes teóricos para a investigação os estudos de
Mortatti (1999; 2000; 2006), Soares (1999), Smolka (2012), Vygotsky (2001) e Ferreiro
(1999). A metodologia constitui-se de estudos bibliográficos sobre as concepções de
alfabetização e letramento; coleta e análise do material referente às concepções de alfabetização
e letramento dos alfabetizadores, com vistas a identificar suas relações com o ensino da leitura
e escrita. As entrevistas foram realizadas por meio de questionários semi-estruturados, com 14
alfabetizadores que atuam em turmas de 1° e 2º ano do 1º ciclo da rede municipal de ensino. O
critério utilizado para a seleção da escola foi definido mediante ao maior número de
alfabetizadores. Os resultados apontam que os alfabetizadores desenvolvem o processo de
alfabetização sem conhecimento teórico, o que resulta em uma prática empírica desprovida do
conhecimento sobre a aquisição da leitura e escrita. É importante considerar que o modo como
são compreendidos os processos de alfabetização e letramento compõem elementos
metodológicos de ensinar e aprender em sala de aula, bem como o processo histórico de
apropriação da linguagem e formação do pensamento teórico. Embora existam muitas teorias
que buscam compreender e explicar tais processos, vemos em muitas práticas pedagógicas a
ausência da compreensão sobre as concepções de alfabetização que sustentam as ações dos
professores e o ensino da leitura e da escrita é concebido sem uma fundamentação, o que revela
a dicotomia entre a teoria e a prática. Dessa forma, as concepções de alfabetização e letramento
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dos professores não considera a atividade intelectual da criança, necessária para compreensão
e apropriação da escrita como sistema simbólico de mediação com a realidade e de
desenvolvimento humano.
Palavras-Chave: Concepções de alfabetização e letramento; Perspectiva histórico-cultural;
Práticas pedagógicas.
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DEBATENDO SOBRE O FRACASSO ESCOLAR E A SOCIEDADE
MEDICALIZADA A PARTIR PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Lorena Vechiatto 1
Nilza .S T. Leonardo
Conforme Patto (1987), os aspectos sócio-políticos do anos 1960 e 1970 eram encobertos por
meio de teorias, como por exemplo, a da carência cultural, que se baseava em estereótipos e
preconceitos, de modo que o indivíduo pobre passava a ser considerado como tendo todo tipo
de defeito (agressividade, desinteresse etc) por outro lado, a classe rica era identificada com
altas qualidades. A psicologia, com métodos e técnicas de avaliações de habilidades e de
personalidade, legitimava esse discurso, com os resultados negativos dos testes e com o fracasso
dos alunos na escola. Como solução foi proposto o programa de educação compensatória, que
supriria as faltas culturais das crianças pré-escolares, além de prevenir futuros problemas de
aprendizagem, portanto, qualquer fracasso que se apresenta-se após essa medida seria devido
a incapacidade da criança ou de seus pais. Nas instituições atuais de ensino há resquícios dessa
teoria de maneira transvestida e sofisticada, por meio dos discursos médicos. Os programas de
educação compensatória parecem ter sido substituídos por medicamentos, que com o processo
da medicalização transformamos problemas não médicos em problemas médicos, com
características de doença e desordem orgânica, uma forma de controle social para regular e
normatizar o comportamento do homem. Trata-se de um estudo bibliográfico, em que
objetivamos fazer uma discussão a respeito da medicalização como alternativa de resolução do
insucesso escolar e também refletirmos a atuação do psicólogo escolar neste processo. Para isso,
foi utilizada a teoria histórico-cultural, de base materialista histórico- dialética, que compreende
que o papel da escola é transmitir os conteúdos científicos, permitindo a criança a apropriação
das experiências humano sociais produzidas ao longo da história e o desenvolvimento das
funções psicológicas superiores (atenção, memória, abstração etc). Como resultados
destacamos que as queixas de dificuldade de aprendizagem e comportamento precisam ser
analisadas a partir de vários aspectos, sobretudo o econômico, que visa mais a formação de
mão de obra trabalhadora, a manutenção dos bens de produção e o conhecimento nas mãos de
uma classe. Para isso, as disfunções sociais tornaram-se disfunções orgânicas e as justificativas
de aculturação passam a ser camufladas por justificativas de ordem orgânica, que possuem o
uso de medicamentos como solução. Ao psicólogo escolar caberia o papel de fazer uma análise
da essência da problemática, superando as explicações que ficam pautadas apenas na aparência
dos fenômenos; articular as lutas que ocorrem dentro da escola com as lutas na sociedade;
questionar os modelos que são impostos e procurar caminhos para além daqueles apresentados,
por meio do resgate da função social da escola e ruptura com a concepção adaptativa.
Palavras-chave: Fracasso escolar; medicalização; psicologia histórico-cultural.
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DESAFIOS NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO ENSINO MÉDIO PARA O
ENSINO SUPERIOR
Leticia Cavalieri Beiser de Melo- leticiamestradouem@gmail.com
Záira Fátima de Rezende Gonzalez Leal
A intensa ampliação de matrículas no ensino médio no Brasil, a partir de meados da década de
1990, bem como o aumento na oferta de cursos de ensino superior no século XXI, permitiram que
um número maior de jovens tivesse acesso a um curso de graduação. Esse incremento no número de
universitários trouxe consigo novos desafios para as instituições deste nível de ensino e para os
docentes que nelas atuam, tendo em vista a heterogeneidade dos estudantes recebidos, tanto em
relação ao domínio de conteúdos da educação básica, quanto ao nível de autonomia, organização,
responsabilidade, entre outros aspectos do desenvolvimento dos calouros. O período de conclusão
da educação básica e início da formação profissional é um período em que as mudanças parecem ser
mais intensas, tanto pelas diferenças que caracterizam a educação básica e o ensino superior, pelo
momento do desenvolvimento psíquico dos estudantes, bem como pelo lugar de importância da
formação profissional dentro da organização social em que vivemos. Em função das exigências
concretas do mercado de trabalho, que tem ditado os rumos da organização do ensino no mundo
globalizado, nota-se uma crescente busca pela formação no ensino superior e, como
desdobramento desse movimento e de acordo com a lógica do capital, abrem-se novas instituições
de ensino superior e cursos de graduação e pós-graduação. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que
muitos lutam por aprovação nos vestibulares para iniciarem a graduação, deparamo-nos com um
grande número de desistência/abandono dos cursos pelos estudantes, já no primeiro ano do ensino
superior, ficando evidente a existência de problemas no processo de transição de um nível de
ensino ao outro. Na tentativa de lançar luz sobre esse fenômeno, o presente estudo teórico tem
como objetivo discutir o processo de transição do ensino médio ao ensino superior, enfocando
algumas dificuldades encontradas pelos estudantes e os desafios que se impõem às instituições e
docentes de nível superior ao receberem os calouros. Para tanto, realizamos a busca e a leitura de
artigos acerca dessa temática, a fim de levantar alguns pontos a serem discutidos, a partir do
referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural. Por meio deste breve levantamento, concluímos
que embora o processo de transição compreenda vários fatores, no âmbito da docência no ensino
superior é necessária maior preocupação com a dimensão pedagógica, enquanto que às instituições
(universidades, centros universitários e/ou faculdades) cabe a elaboração e implementação de
estratégias que possam auxiliar docentes e estudantes durante o período de transição, o que por sua
vez pode contribuir no processo de inserção dos novos universitários e provavelmente na diminuição
da evasão no ensino superior.

Palavras-chave: Transição; ensino médio; ensino superior.
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DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA E O CONHECIMENTO DOS ALUNOS EM
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO.
Érika Matos Baranovski
Leila Pessôa Da Costa
Dados das avaliações sobre o nível de proficiência na alfabetização, entre elas a Prova e a
Provinha Brasil, apontam os baixos índices obtidos pelos alunos. A Base Nacional Comum
Curricular – BNCC estabelece que, ao final do segundo ano do Ensino Fundamental, os alunos
devem se apropriar do sistema de escrita alfabética articulada com habilidades de leitura e
escrita desenvolvidas em práticas de letramento diversificadas. Considerando que, com o
ensino de nove anos os alunos ingressam mais cedo na escola, indagamo-nos sobre qual é o
conhecimento desses alunos sobre esse objeto social? É possível alfabetizar as crianças com
dois anos de escolarização? Adotamos nesse trabalho a pesquisa qualitativa a partir de um
estudo de caso, que teve como público alvo dezenove alunos provenientes de duas classes de
1º ano do Ensino Fundamental de uma escola situada na região noroeste do estado do Paraná.
A escolha das crianças que participaram dessa pesquisa foi feita pelas professoras de cada uma
das turmas, tendo como critério a seleção de alunos que tivessem mais dificuldades no processo
de alfabetização. Considerando que não é apenas o método que alfabetiza, mas os
conhecimentos que a criança traz para a escola além do conhecimento e a mediação do
professor nesse processo. Assim, essa pesquisa objetivou verificar quais são os conhecimentos
desses alunos em fase inicial de alfabetização, sobre o sistema de escrita e desta forma
contribuir para a organização do trabalho pedagógico. Para a análise do conhecimento dos
alunos sobre a escrita elaborou-se um material composto por fichas de leitura de palavras,
frases e textos, figuras com cenas do cotidiano e embalagens de produtos, além do recurso do
desenho como forma de registro para algumas crianças. As tarefas propostas foram realizadas
em encontros individuais, registrados em gravações de áudio transcritas posteriormente. Foram
feitas anotações no diário de bordo da pesquisadora das entrevistas com as crianças e da análise
dos registros realizados pelos alunos. Percebeu-se com esse trabalho a importância de avaliar
os conhecimentos que a criança tem sobre esse objeto cultural, para que o ensino se desenvolva
a partir do que os alunos já sabem contrariamente ao que normalmente ocorre na escola, quando
ao avaliar, potencializam o que não sabem. Observou-se também durante a pesquisa o temor
dos alunos no enfrentamento das dificuldades que são esperadas no processo de aprendizagem,
o que acaba por restringir a busca pelo conhecimento e com isso obter novos níveis de
desenvolvimento, além da ausência do prazer que esse processo traz. Considerando que a
leitura e a escrita são objetos a serem apreendidos e ferramentas importante para o
desenvolvimento cognitivo e na busca de novos conhecimentos, esse processo não pode ser um
fardo nessa faixa etária, mas um período pleno e enriquecedor para o desenvolvimento.

Palavras-chave: ensino fundamental; alfabetização; leitura e escrita; psicogênese; avaliação.
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DESENVOLVIMENTO DA ADOLESCÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL
Flávia Caroline Santos Cardoso Pereira
Záira Fátima De Rezende Gonzalez Leal
O presente trabalho, de caráter bibliográfico, objetiva discutir adolescência e processo de
desenvolvimento a partir dos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural. A análise se deu
com foco principal na obra de Vygotski sobre adolescência e textos relacionados a essa fase na
periodização do desenvolvimento, que vem trazer uma contribuição para a análise da
adolescência em uma perspectiva dialética, como sujeito social e histórico. A Psicologia
Histórico-Cultural busca a compreensão da totalidade constitutiva do adolescente em seu
processo de desenvolvimento, deste modo, compreende a adolescência com uma fase de
transição fundamental para o desenvolvimento humano, sem considera-la simplesmente como
uma etapa natural entre infância e a vida adulta, mas sim como um processo sócio-históricocultural, voltando-se para a compreensão de como se constitui historicamente este período de
desenvolvimento e sua gênese. Consideramos que nessa perspectiva devemos ver o
desenvolvimento do homem e a relação indivíduo-sociedade como ponto de partida e questionar
como o meio social age sobre o sujeito para criar nele as funções superiores de natureza social,
considerando a materialidade e historicidade. Portanto, são as tarefas que o meio impõe ao
adolescente que promoverão a possibilidade de desenvolvimento, que não se dá como um
processo linear e natural. A partir desta análise torna-se possível compreendermos que o
adolescente é um ser ativo, social e histórico, que se se constitui em movimento a partir das
relações sociais. Neste período ocorrem mudanças no desenvolvimento psíquico trazendo
elementos novos a este, o que permite a análise em uma perspectiva dinâmica, considerando o
desenvolvimento das potencialidades, levando em conta as tarefas principais e saltos
qualitativos. Apontadas estas considerações, a Psicologia Histórico-Cultural traz contribuições
importantes para a compreensão da adolescência como um período em que estão presentes
saltos qualitativos e transições importantes, que permite momentos de superação do
desenvolvimento.
Palavras-chave: Psicologia histórico-cultural; adolescência; desenvolvimento;
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DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE
Gesilaine Mucio Ferreira – DPD/UEM
Este trabalho, de caráter bibliográfico e documental, objetiva analisar a defesa do respeito à
diversidade pelas recomendações internacionais e pelas políticas públicas brasileiras para a
educação a partir do final do século XX. Em consonância com as recomendações da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) presentes
na Declaração de Salamanca (1994), no Relatório Nossa Diversidade Criadora (1995), na
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (2001) e na Convenção sobre a proteção e
promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005), o Brasil aprovou legislações e
documentos com orientações inclusivas visando o acesso e a permanência dos brasileiros no
ensino comum, em todos os níveis e modalidade da educação escolar, sem discriminação étnica,
racial, social, política, cultural, religiosa, de gênero ou de deficiência. Destacam-se as
resoluções que estabelecem diretrizes nacionais para a educação indígena (Resolução
CNE/CEB n° 5/2012), a educação do campo (Resolução CNE/CEB n° 2/2008), a educação das
relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
(Resolução CNE/CP n°1 /2004), a educação em direitos humanos (Resolução CNE/CP n°
1/2012) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência) – Lei n° 13.146/2015. Todavia, a partir de estudos de Noma e Lara (2009),
Carvalho (2010) e Santos (2010), evidenciou-se que o debate da diversidade na atualidade não
está desvinculado das condições materiais, sociais e políticas e das lutas travadas pelos homens
na contemporaneidade. Se, por um lado, o respeito à diversidade, previsto nos documentos
internacionais e nacionais, representa conquistas sociais dos grupos minoritários, por outro,
também expressa a criação de uma nova sociabilidade, pautada nas diferenças, como forma de
reprodução do processo de mundialização econômica e política do capital. Economicamente,
aceitar as diferenças e a diversidade cultural representa a criação de novos nichos de mercado
que favorecem a expansão do capital, pois os bens culturais também são transformados em
mercadorias. Em termos políticos, com a instituição do Estado Neoliberal e o esfacelamento
dos direitos sociais, fomenta-se a individualização dos direitos e o empoderamento dos
cidadãos para a resolução dos problemas sociais. As diferenças e as singularidades tornam-se
as bases para os indivíduos se agruparem para gerir seus problemas e reivindicar direitos
perante o Estado. Este, legitima esta nova sociabilidade com políticas públicas de focalização,
geralmente implementadas por meio da parceria público-privada e do fomento ao Terceiro
Setor. Isso evidencia que econômica e politicamente, as políticas para a diversidade tendem a
reproduzir as relações sociais excludentes do capitalismo. Entretanto, se nesta perspectiva, o
Estado representa os interesses dominantes, contraditoriamente, ao fazer concessões para
amenizar as tensões sociais, por meio de políticas de focalização, possibilita aos grupos
minoritários fazer uso de suas conquistas parciais como instrumento de aquisição do saber
sistematizado, de problematização acerca de suas condições históricas, de conscientização e de
luta contra-hegemônica.
Palavras-chave: documentos internacionais; políticas públicas; educação; diversidade.
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DSM-V E O DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE
Elis Bertozzi Aita, Marilda Gonçalves Dias Facci
Financiamento: Fundação Araucária/CAPES.
No presente texto, temos como objetivo discutir sobre o diagnóstico do Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade tal como está proposto pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais, que está em sua 5ª edição (DSM-V). O DSM foi criado nos Estados Unidos
e é o manual usado em praticamente todos os países ocidentais, incluindo o Brasil. Também é o
manual de referência utilizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no que tange a
classificação de doenças. Este manual influencia enormemente a forma com que a saúde mental
é vista nestes países. O que vemos atualmente é que, um adulto, por exemplo, que procura
atendimento psiquiátrico, tem grandes chances de sair do consultório médico com o diagnóstico
de Transtorno Bipolar. Uma criança, na mesma situação, possivelmente será diagnosticada com
TDAH. A bipolaridade e a hiperatividade são os transtornos mais incidentes hoje e o que colabora
para isto ocorra é que tais categorias nosográficas descritas pelos manuais, como o DSM, são tão
generalistas que seriam capazes de enquadrar os comportamentos de qualquer pessoa.
Especificamente sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o diagnóstico
recomendado pelo DSM-V é eminentemente clínico, baseado na descrição do quadro patológico
propostas por este manual. Ao examinar os critérios diagnósticos estabelecidos, vemos que o
DSM-V traz uma série de questões que, em geral, suscitam respostas subjetivas e bastante
genéricas, possibilitando que o diagnóstico seja feito de maneira muito superficial. A
subjetividade das respostas aos diferentes critérios elencados pelo DSM aponta para a própria
fragilidade do suposto transtorno ali explicitado. Ao elencar tais comportamentos na categoria de
sintomas, o DSM os define como comportamentos patológicos e não como comportamentos
típicos e esperados de crianças que estão em fase de desenvolvimento. Esta visão patologizante
do comportamento infantil, proposta pelo manual, tem como consequência um diagnóstico
superficial feito precocemente, para um transtorno que tem como indicação de tratamento
majoritariamente a administração de medicamentos como a ritalina (metilfenidato). Concluindo,
entendemos que a patologização do comportamento humano, que tem nos manuais
classificatórios sua expressão, escamoteia os determinantes políticos e sociais que contribuem
para a construção, no caso do TDAH, do fracasso escolar. Ideologicamente, biologizam-se
questões que são de cunho sociais. Neste contexto, o debate crítico sobre o aumento crescente de
diagnósticos e da medicalização da educação é fundamental. Destaca-se a importância de
identificarmos e desvelarmos as demandas sociais que este processo de medicalização da vida
vem atender, e desvelar o processo de produção das dificuldades de aprendizagem, bem como de
seu enquadramento enquanto sintomas de um transtorno.
Palavras-chave: diagnóstico; DSM-V; transtorno do déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH); psicologia histórico-cultural.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROCESSOS
CRIATIVOS PARA INCLUSÃO ESCOLAR
Beatriz Moreira Bezerra Vieira
Daiane de Oliveira Neves
Débora Lopes de Castro dos Santos
Glaucia Rodrigues da Silva
Sonia Mari Shima Barroco
O projeto “Educação especial e tecnologia assistiva: formação de professores e processos
criativos para inclusão escolar”, realizado com apoio da Universidade Estadual de Maringá
(UEM, 2017-2018) está inserido em um contexto da universalização do ensino e da qualidade
deste para os alunos com deficiência, e na compreensão de que as Instituições de Ensino
Superior (IES) possuem o compromisso de disponibilização de seu acervo teóricometodológico para além das fronteiras da universidade. O projeto, vinculado ao Programa
Universidade Sem Fronteiras (USF) promovido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (Seti) financiado pelo Fundo Paraná, visa contribuir com práticas que
possibilitem melhorias na escolarização de pessoas com deficiência e/ou necessidades
educacionais especiais. Para tanto, focaliza na formação de professores para o enfrentamento e
atendimento da diversidade do desenvolvimento humano, bem como o acompanhamento de
proposições e de implementação e execução de ações que possam ser eficazes para a inclusão
do aluno com deficiência, em prol do ensino e da aprendizagem de maior qualidade. O objetivo
principal é fornecer subsídios teóricos-metodológicos para professores e profissionais que
atuam direta e indiretamente no atendimento educacional de alunos com deficiência, à luz da
perspectiva da Teoria Histórico-Cultural (THC). Partindo da concepção de desenvolvimento
humano como um processo arrastado pela educação, esta teoria busca enfatizar o papel do
professor enquanto polo fundamental dos processos de ensino-aprendizagem, como aquele que
deve guiar intencionalmente a atividade da criança. O desenvolvimento do projeto no ano de
2017 se deu a partir de levantamento junto ao Núcleo Regional de Educação de Maringá (NRE),
considerando os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios sob sua tutela,
sendo os municípios selecionados para comporem os trabalhos Sarandi, Mandaguaçu e
Paiçandu. A proposta executada foi um curso presencial de formação, ministrado com o
conteúdo do desenvolvimento do psiquismo humano na criança com e sem deficiência, sob a
THC. O público-alvo foi professores, com foco na instrumentalização destes profissionais
oriundos de oito colégios estaduais desses municípios, bem como profissionais das Secretarias
Municipais de Educação que trabalham em áreas afins. Além disso, foram realizadas discussões
de casos, palestras e oficinas para a comunidades escolar com temáticas emergentes do
contexto educacional. Como resultados, evidenciou-se a pertinência das ações desenvolvidas
nos colégios e com o grupo de professores do curso de formação, uma vez que se compreende
que o professor atua de modo prático, impactando na aprendizagem e desenvolvimento dos
alunos e observando problemas e desafios no processo. Por fim, este trabalho buscou impactar
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na sensibilidade, compromisso com as mudanças coletivas, e domínio de recursos teóricometodológicos que permitem a compreensão dos processos de organização do ensino e do
desenvolvimento integral de alunos com e sem deficiência.
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural; educação especial; formação de professores;
desenvolvimento humano.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA NO CURSO DE
PEDAGOGIA DA UNESPAR
Maria Luiza Munhoz2
Dorcely Garcia Bellanda
O objetivo desta pesquisa, de cunho qualitativo e quantitativo, que se encontra em andamento,
é investigar e analisar como ocorre a inclusão de alunos com deficiência nas Instituições de
Ensino Superior (IES), em particular na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) Campus de Paranavaí, no Curso de Pedagogia. Dessa forma, buscam-se respostas para as
seguintes perguntas, no que diz respeito ao acesso e permanência dos educandos com
deficiência no Ensino Superior: Existem alunos em situação de inclusão no curso de
Pedagogia? Quais são as condições para o acesso, inclusão e permanência desses educandos
no ensino superior, nesta instituição? Quais as condições de acessibilidade arquitetônica e
pedagógica? Para responder tais questões, utilizou-se pesquisas bibliográficas e de campo.
Parte da pesquisa de campo, aproveitou-se de informações existentes no Núcleo de Educação
Especial na Perspectiva Inclusiva (NESPI), vinculado ao Centro de Educação em Direitos
Humanos (CEDH) da UNESPAR. Tais dados foram coletados pelo respectivo núcleo em 2017,
onde os acadêmicos da instituição responderam ao Cadastro de Acessibilidade elaborado e
aplicado pelos integrantes do NESPI, em todos os cursos de graduação do Campus. Após o
levantamento do número de alunos com deficiência no curso de Pedagogia, está sendo realizada
entrevista semiestruturada com tais educandos e com a Coordenadora do referido curso sobre
as questões elencadas acima. No NESPI constam registros de dois alunos com deficiência no
respectivo curso: um aluno com deficiência sensorial auditiva (surdez) e outro com deficiência
física neuromotora (DFN). A análise parcial da pesquisa bibliográfica aponta o direito da
inserção de alunos com deficiência na rede regular de ensino em todos os níveis, por meio de
políticas públicas inclusivas. Foram estudados leis e documentos legais, dentre eles: a Lei nº
13005 de junho de 2014/ meta 4 (quatro) do Plano Nacional de Educação; Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) de 2013; Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, dentre outros. Foi
ressaltada a temática do ensino superior analisando o documento da UNESCO que retrata a
Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação ocorrida em 1998.
Palavras-chaves: educação inclusiva; ensino superior; curso de pedagogia, a5. Educação
Especial e Inclusãocessibilidade e permanência.
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EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO BRASIL, SUPORTE PARA A
DINÂMICA CAPITALISTA PRODUTIVA

Paulo de Assis Chaves Filho
Será analisado por meio desta pesquisa a educação em tempo integral. Será feito estudo
bibliográfico da legislação e implantação dessa modalidade de ensino demonstrando que
a legislação da prioridade as famílias de baixa renda ou que precisam trabalhar, serão
levantados dados junto ao MEC e Planalto em suas plataformas da internet. Será
demonstrado que o Sistema escolar de educação integral privilegia a matricula das
crianças que os pais precisam trabalhar ou que estejam e vulnerabilidade. Desta forma o
atendimento pela escola inibe o conflito de classes por preencher o vazio temporal
imposto pelos postos de trabalho, junto ao ambiente familiar, o aumento de horas de
atendimento das crianças é proporcional a carga horária de trabalho dos pais. Portanto, é
importante a discussão na esfera publica de alternativas de atendimento que evidenciem
não só o processo de aprendizagem da criança como também sua constituição como
Sujeito.
Palavras-chave: Trabalho, Real, Integral.
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EFETIVAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL: UMA
EXPERIÊNCIA DA PSICOLOGIA EM RESIDÊNCIA TÉCNICA
Maynara Helena Flores Martins*
Sonia Mari Shima Barroco**
O presente trabalho pauta-se em uma experiência de estágio (2017-2019) que atende as
necessidades do Programa de Residência Técnica da Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Estado do Paraná (RESTEC-SETI/PR), com o propósito de pesquisar e desenvolver ações
acerca dos Direitos Humanos (DH), tendo como público alvo Pessoas com Deficiência ou
Necessidades Educacionais Especiais. Justifica-se pelo fato de que, após a segunda Guerra
Mundial, em 1948, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela
Organização das Nações Unidas. Embora fosse uma forma (necessária) de conter o horror
em que pode se tornar a vida humana, desde lá partimos do pressuposto de que a garantia
formal não faz com que os DH sejam efetivados na prática. O desenvolvimento da
Residência Técnica (RT) conta com estudos teóricos e intervenções práticas. Pelo já
estudado, considera-se que o exposto em leis, declarações, políticas, etc., que tentem
salvaguardar a vida dos homens é absolutamente necessário; no entanto, é “apenas” um
primeiro passo. As suas implementações ou integrações na cotidianidade da vida requer
longa trajetória de luta, como a prática bem atesta. O objetivo deste é, pois, analisar a
efetivação desses direitos por meio da modalidade da Educação Especial no Ensino
Superior. No Brasil esta Declaração serviu como orientação para a elaboração e
promulgação da Constituição Federal em 1988, que reconhece direitos essenciais e
inalienáveis, e inaugura várias dimensões acerca dos DH. Contudo, somente em 6 de julho
de 2015 foi instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência (LEI Nº 13.146), com vistas a
assegurar e promover direitos e liberdades fundamentais ao cidadão brasileiro, visando a
sua inclusão social e cidadania. Este prevê o acesso à educação em todos os níveis, o que
pode favorecer ao público alvo o alcance de níveis mais elevados de desenvolvimento.
Porém, destaca-se que inúmeras ações e pesquisas nessa direção são anteriores à Lei.
Defende-se, pois, que justamente por isto é que o Estatuto foi possível de ser formulado e
aprovado. Como exemplo, cita-se, como pioneiro, o Programa Multidisciplinar de Pesquisa
e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades especiais (PROPAE), que foi proposto
em 1994, com o intuito de ofertar serviços e ações voltados no âmbito da Educação Especial
à comunidade em geral e aos alunos do ensino superior na Universidade Estadual de
Maringá (UEM). É neste contexto que encontramos possibilidades de intervenção no âmbito
da Psicologia e de gestão pública, buscando atender às exigências de ambos programas,
Propae e Residência Técnica (RT). A principal ação que está sendo desenvolvida é a
fomentação de DH da PCD com estratégias para romper barreiras de acessibilidade que
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ultrapassam limites arquitetônicos (que são inúmeros), como as barreiras atitudinais. Para
tanto, conta-se com uma proposta que é desenvolvida por meio de palestras, oficinas, cursos,
entre outros. Contudo, o que fica marcado como ponto fundamental para enfrentamento
destas barreiras é o convívio cotidiano, visto que nele possa ser evidenciados: acolhimentos,
encorajamentos, estranhamentos, críticas, proposições, etc., de tal modo que o previsto na
Declaração, em leis e em políticas públicas para a educação, a saúde, a assistência social
não sejam letras mortas, mas possibilidades para a vida. Avalia-se como resultados que as
ações da RT junto ao Propae têm sido eficazes no empenho em enfrentamento às barreiras
atitudinais, em prol da observação dos DH. Conclui-se que que a Psicologia, no âmbito dos
DH e em interface com a Educação Especial, deve atuar na significação do real para este
público-alvo, no convívio cotidiano - que é prenhe de contradições que precisam ser
identificadas, compreendidas e transformadas.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Pessoa com deficiência; Educação Especial;
Psicologia.

Instituição financiadora: Secretaria de Ciência e Tecnologia do Paraná
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EXPERIMENTOS REALIZADOS PELOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL: CONTRIBUIÇÕES PARA AVALIAÇÕES
PSICOEDUCACIONAIS
Keuri Caroline Bonato da Costa
Marilda Gonçalves Dias Facci
Ana Paula Alves Vieira
Este trabalho tem como objetivo expor resultados iniciais de uma pesquisa em andamento
que tem como foco a análise e compreensão do processo de avaliação psicoeducacional. A
metodologia utilizada foi teórico-bibliográfica conceitual, que consistiu na sistematização
dos experimentos formulados por autores da Psicologia Histórico-Cultural (PHC) - Vigotski
e Luria - com enfoque nos conceitos: memória, auto-análise, auto-consciência, imaginação
e controle da própria conduta. Como fonte secundária, também foi sistematizado um
instrumento de avaliação elaborado por autores da Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, no México, que elaboraram um método para a avaliação intelectual com o intuito
de auxiliar no diagnóstico de transtornos de aprendizagem. A realização dessas
sistematizações faz parte de uma pesquisa financiada pela Fundação Araucária – PIBIC –
AF, intitulada Estudos sobre avaliação psicológica a partir da Psicologia Histórico-Cultural,
que está vinculada a uma pesquisa aprovada pela Fundação Araucária na Chamada Pública
nº 001 /2016 - Programa de Pesquisa Básica e Aplicada denominada Avaliação Psicológica
das queixas escolares: ampliando fronteiras para a compreensão das dificuldades no
processo de escolarização. Os resultados obtidos mostram que os experimentos realizados
pelos autores da PHC foram essenciais para analisar o desenvolvimento dos processos
psíquicos. Dessa forma, essa teoria tem muito a contribuir com o processo de avaliação
psicoeducacional, a qual deve ter como objetivo analisar a história do desenvolvimento
psíquico da criança, inserida em um contexto social, tendo como pressuposto que o
desenvolvimento se dá por meio da apropriação da cultura no processo educativo. Percebeuse que existe convergência de pressupostos entre os autores clássicos da teoria histórico
cultural com as pesquisas elaboradas pelos pesquisadores do México, já que estes últimos
trazem princípios e métodos para a avaliação intelectual, considerando a atividade
contextualizada do sujeito e a mediação por instrumentos e signos. Conclui-se que a
Psicologia deve se instrumentalizar para acolher e encaminhar queixas escolares a partir de
uma base teórica que não culpabilize o aluno pela sua dificuldade no processo de
escolarização, auxiliando na promoção do desenvolvimento da criança, e não
estigmatizando-a como portadora de algum transtorno ou déficit de modo totalmente
acrítico. Faz-se necessário que mais pesquisas e sistematizações sejam elaboradas a esse
respeito para que psicólogos, em parceria com outros profissionais da educação, contribuam
para o desenvolvimento infantil e para as atividades de ensinar, ressaltando a importância
em denunciar os processos de avaliação psicoeducacionais que tem um processo
culpabilizante e descontextualizado, oferecendo uma alternativa que entende o
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desenvolvimento infantil como eminentemente social, e considerando as funções psíquicas
e seu desenvolvimento por meio da atividade que a criança realiza.
Palavras-chave: avaliação psicológica; queixas escolares; Psicologia Histórico-Cultural.
Agência financiadora para a realização do estudo: Fundação Araucária/CNPq pela
chamada 05/2017 do Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC nas Ações
Afirmativas.
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FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA: O CAMPO DA ESCOLA E O ACOLHIMENTO
ÀS DIFERENÇAS
Maria da Apresentação Barreto - UFRN
Marilda Gonçalves Dias Facci – UEM
As demandas associadas ao fracasso escolar continuam sendo endereçadas aos psicólogos
que atuam nos espaços escolares. A formação de psicólogos, via de regra, não tem
conseguido responder a estas demandas no sentido de instrumentalizar os formandos para o
trabalho com a queixa escolar de modo a lidar com os ritmos diferentes de aprendizagem.
Ainda são escassas as experiências de formação que dão conta de mediar ações
favorecedoras da apropriação do conhecimento por parte de todos. Além dessas
dificuldades, observamos um descompasso entre a formação que alguns projetos
pedagógicos afirmam ser crítica, mas não dão conta de formar para uma atuação condizente
com a proposta. Justifica-se, portanto, os estudos que construam conhecimentos e nos façam
avançar nessa dimensão. Trataremos, portanto, dos resultados parciais de uma pesquisa que
investiga a formação em psicologia para atuar na area escolar no Estado do Rio Grande do
Norte. Um estudo exploratório, descritivo e explicativo e que tem uma amostra composta
pelas Instituições de Ensino Superior que formam psicólogos no RN. Os dados de análise
são as ementa das disciplinas que revelam conteúdos ligados à formação em psicologia
escolar, bem como um roteiro de entrevista que está sendo aplicado junto aos professores
que supervisionam estágio nessa área ou ministram essas disciplinas. O enfoque para a
discussão dos dados tem o aporte teórico da psicologia histórico-cultural que adota o método
materialista histórico e dialético para a explicação da realidade. Assim, nada mais oportuno
do que revisitar a formação e atuação no espaço e no tempo em que acontecem a fim de
problematizarmos as concepções de sujeito e de sociedade que servem de base para esses
processos. Os dados preliminares já nos indicam que na última década houve uma ampliação
da formação em psicologia numa ordem de 150%, pois até 2007 somente quatro instituições
formavam psicólogos no estado. Hoje já são 10 IES que oferecem essa formação. Em
relação as ênfases de formação que aparecem nos projetos pedagógicos, somente duas IES
priorizam a concentração de estudos ou formação com ênfase nos processos educativos.
Confirma-se então, o que historicamente já fora identificado: a formação para atuar na area
escolar não tem sido priorizada. Dados das entrevistas explicam que para garantir a procura
de alunos pelos cursos as IES enfatizam a formação voltada para a area clínica, pois esse
campo de atuação é o que mais atrai alunos. Um cenário no qual a formação profissional se
adequa às demandas do mercado e, portanto, precisa ser uma mercadoria atraente. Desnudase ser ainda atual o questionamento levantado na década de 1980: a quem nós psicólogos
servimos de fato? Concluindo compreendemos que é necessário problematizar sobre a
formação que estamos oferecendo e resgatar a importância de nos comprometermos, através
desta, com o processo de humanização.
Palavras-chave: Formação em Psicologia; Psicologia Escolar; Acolhimento às Diferenças.

52

53

IMPLICAÇÕES DA ATIVIDADE SOCIAL NA FORMAÇÃO DO SISTEMA
PSICOLÓGICO E O SOFRIMENTO/ADOECIMENTO DO PROFESSOR

Prof. Dr. Armando Marino Filho
UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
armandomarinof4@gmail.com
Este estudo considera que o sofrimento é condição da vida humana e se manifesta de
diferentes formas e intensidades. Está diretamente relacionado com a participação dos
indivíduos como sujeitos nas atividades e decorre, portanto, de condições sociais de
produção ideal e objetivação materializada em seus produtos. Inúmeras pesquisas revelam
que o sofrimento psicológico está diretamente relacionado ao adoecimento psíquico e
biológico, trazendo importantes prejuízos à saúde do trabalhador e às instituições sociais. O
conceito de “Sofrimento Psicológico” indica uma condição de ruptura no sistema de
orientação, execução e controle na atividade vital do sujeito, de modo que este precisa
sustentar contradições que ameaçam a sua integridade psicológica, biológica ou ambas.
“Adoecimento Psicológico”, por sua vez, indica o rompimento ou incapacidade de sustentar
e transformar as contradições que causam o sofrimento psicológico levando a processos
patológicos crônicos ou reiterativos do sofrimento e consequente dano biológico e ou
psicológico. Essa condição impede as relações necessárias à objetivação da pessoa
(personalidade) nas atividades vitais levando à manifestação de comportamentos
incongruentes com a atividade sociocultural. O método desse estudo deriva de atividades de
pesquisa de revisão bibliográfica, supervisão na área de psicologia escolar e saúde mental,
bem como, da prática em psicoterapia. Os instrumentos de pesquisa são os próprios da
observação, pesquisa participativa, entrevistas e intervenção psicoterapêutica – trabalho
realizado em clínica psicológica - com professores e alunos da rede municipal de ensino.
Tem como resultado a compreensão na qual as condições sociais de organização da
atividade, orientadas pelas condições políticas e econômicas, as relações de poder e
dominação, a especificidade da atividade pedagógica e a participação do professor como
sujeito das objetivações que efetivam a sua existência como pessoa, criam determinados
antagonismos que impedem, desviam ou interrompem o movimento das contradições que
levam ao seu desenvolvimento em sua atividade. O desenvolvimento psicológico, isto é,
cognitivo, afetivo e emocional implica nas possibilidades da constante superação das
contradições e trato do sofrimento produzido na própria atividade, portanto, das condições
de controle e prevenção do adoecimento. Sendo assim, compreendemos que o constante
desenvolvimento psicológico na própria atividade é o caminho para a superação das
contradições que levam ao adoecimento. O objetivo desta palestra, portanto, é apresentar,
em síntese, proposições sobre a inter-relação entre os processos de desenvolvimento do
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sistema psicológico de um indivíduo por meio das atividades sociais, e o
sofrimento/adoecimento na especificidade das suas condições de trabalho.
Palavras-chave: Atividade pedagógica, Adoecimento, Sofrimento psicológico.
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INVESTIGANDO AS QUEIXAS ESCOLARES: PROPOSTA DE AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA BASEADA NA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Ana Paula Alves Vieira
Marilda Gonçalves Dias Facci
Glaucia Rodrigues da Silva
Maria da Apresentação Barreto

Fernando Wolff Mendonça
Keuri Caroline Bonato da Costa
Willian Gabriel Tavares Costa
Patricia Barbosa da Silva
Záira Fatima de Rezende Gonzalez Leal

É grande a demanda que chega ao psicólogo para avaliar crianças que apresentam
dificuldades no processo de escolarização. Desta forma, o objetivo deste relato de
experiência é socializar algumas atividades desenvolvidas na avaliação psicológica de
alunos que apresentavam queixas escolares. As intervenções foram realizadas tomando
como referência os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural que possibilitam a
formulação de processos avaliativos qualitativos que contribuem para o desenvolvimento
da criança. Foram desenvolvidas avaliações psicológicas com quatro crianças (uma do 2º
ano, duas do 3º ano e uma do 4º ano) em uma escola municipal de Maringá, sugerida pelo
Centro Municipal de Apoio Especializado Interdisciplinar (CEMAE). A realização dessas
avaliações faz parte de uma pesquisa de doutorado e de uma pesquisa financiada pela
Fundação Araucária (Chamada Pública nº 001 /2016 - Programa de Pesquisa Básica e
Aplicada). Os objetivos gerais das avaliações realizadas foram: 1. Investigar a construção
da queixa, buscando conhecer suas origens e o lugar que a criança ocupa na escola e em
casa, estabelecendo a relação singular-particular-universal, entendendo essas instituições
(escola, família, etc.) como mediadores (particular) da criança (singular) com os produtos
da humanidade (universal); 2. Avaliar o desenvolvimento real da criança e também o que
se apresenta em sua zona de desenvolvimento próximo, buscando verificar as funções
psicológicas efetivadas e as que estão em formação; 3. Avaliar a atividade-guia, a fim de
verificar as condições para tal e analisar as neoformações dela decorrentes. As atividades
desenvolvidas foram as seguintes: entrevistas com os pais ou responsáveis; entrevistas com
os professores; desenhos da família e da escola; brincadeira de jogo de papéis; atividades
de formar conjuntos e sequência de objetos; jogo de pergunta e resposta com cartões;
atividade de memorização de lista de palavras e figuras a partir de recursos mnemônicos;
atividades de linguagem escrita e matemática; análise dos materiais escolares; jogos de
regras; e atividade de leitura. Também foram realizadas devolutivas com os envolvidos:
criança, escola, pais e psicóloga responsável pela escola. A partir desses procedimentos que
foram construídos e analisados com base na Psicologia Histórico-Cultural, foi possível
entender melhor as queixas e as potencialidades das crianças. A partir dos resultados da
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avaliação foi possível mostrar às crianças, aos professores e aos pais que os alunos podem
aprender se mediações adequadas forem realizadas. Conclui-se que a Psicologia deve se
instrumentalizar no acolhimento e nos encaminhamentos à queixa escolar a partir de uma
base teórica que não culpabilize o aluno pela sua dificuldade no processo de escolarização,
contribuindo para a promoção do desenvolvimento da criança no lugar de estigmatizá-lo
como portador de algum transtorno ou déficit. É necessário que se realizem mais pesquisas
e sistematizações a esse respeito para que os psicólogos, em parceria com outros
profissionais da educação, contribuam para o desenvolvimento infantil e para as atividades
de ensino.
Palavras-chave: avaliação psicológica; queixas escolares; desenvolvimento infantil.

Agência financiadora para a realização do estudo: Fundação Araucária de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná.

56

57

JARDIM DO CONHECIMENTO: ENSINO DE BOTÂNICA A PARTIR DO
ESTUDO DE CONCEPÇÕES
Thaís Soares Dias

O ensino da botânica é relevante, e em décadas anteriores já se pensavam a respeito de seu
ensino, todavia mesmo com discussões referentes a necessidade do ensino de botânica ainda
existem carências na abordagem, pois quando o professor decide abordar tal temática em
sala de aula, consiste no decorar de morfologias com poucas ou nenhuma relação com o
cotidiano dos alunos. No mundo moderno onde o verde das plantas é substituído pelo cinza
das construções de concreto, muitas crianças não possuem contato com as plantas, e mesmo
aqueles que possuem conhecimento prévio, não conseguem relacionar a sua importância na
sociedade. Mediante a importância do ensino de botânica de forma contextualizada, é de
extrema relevância o conhecimento das concepções alternativas dos alunos, como fator de
planejamento das atividades pedagógicas, pois as concepções são construídas a partir dos
primeiros ensinamentos que um indivíduo recebe, e os acompanham em todo lugar. Sendo
preciso que ocorram etapas para a construção do conhecimento. O objetivo deste trabalho
foi diagnosticar através do Estágio Supervisionado para a Docência em Ciência de um curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade Pública do Estado do Paraná,
as concepções alternativas apresentadas pelos alunos relacionadas a Botânica, e através
delas propor uma estratégia alternativa de ensino. Os dados da pesquisa para diagnosticar
as concepções alternativas dos alunos foram coletados antes da introdução do conteúdo por
meio de um questionário respondido por 27 alunos que cursavam o sétimo ano do ensino
fundamental no ano 2016 em uma escola pública do Estado do Paraná, com idade variável
(11 a 15 anos). O questionário era constituído de 05 questões, entre elas três discursivas e
duas objetivas. Por meio da observação de dados foram definidas as principais dificuldades
apresentadas pelos alunos, e a partir delas definida uma metodologia voltada para aulas
práticas a partir de coletas de amostras vegetais realizadas no jardim do colégio. No final da
sequência de aulas um segundo questionário foi aplicado com as mesmas questões iniciais
para verificar as concepções dos alunos. Foi possível observar no primeiro questionário que
muitos alunos possuíam a concepção alternativa que todas as plantas e folhas eram verdes,
e quando questionados se sementes são seres vivos 65% dos alunos responderam que não
eram vivas. Na análise de dados do segundo questionário, na questão que era relacionada a
respiração vegetal ocorreu uma mudança conceitual de 17%, onde apenas 7%
permaneceram com suas concepções o que incentiva a caminhada de inserir novas práticas
pedagógicas que trabalhe o real e o imaginário, através de materiais de fácil acesso. Em
minha visão de professora em formação, o estudo acima servirá como apoio para correções
e aprimoramentos da prática docente, ressaltando a necessidade de aulas que aproveitem o
conhecimento prévio dos alunos e não sejam exclusivamente dentro das salas de aulas. Pois
ao descer no jardim do colégio os alunos puderam visualizar que além da utilização para
atividades recreativas, o jardim era um espaço de aprendizagem que integrava a teoria dos
livros didáticos com o cotidiano.
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Palavras-chave: ensino fundamental; formação docente; ensino de ciências; estágio
supervisionado.
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LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN CUBA Y EL ENFOQUE HISTÓRICO
CULTURAL

Dra. Marlen Triana Mederos
Directora de Educación Especial, Ministerio de Educación de Cuba
Dr. Guillermo Arias Beatón
Facultad de Psicología Universidad de La Habana
MSc Ariel Zulueta Bravo
Facultad de Psicología Universidad de La Habana

En la mesa se tratará sobre los presupuestos teóricos de la Teoría y el Enfoque Histórico
Cultural que han servido de orientación y fundamentos al proceso de reorganización y
perfeccionamientos desde los años 70 y 80 del siglo pasado y los posteriores momentos de
continuos y sistemáticos perfeccionamientos que han sido trabajados por las instituciones
del Ministerio de Educación de Cuba, en conjunto con Universidades e instituciones
científicas del país. Se abordaran los aspectos específicos de la Evaluación y el Diagnóstico
más especializado, la función de tránsito de la escuela especial en Cuba, la educación inicial
y preescolar como base para el proceso de estudios conjuntos de los escolares con déficits
biológicos y sin ellos, las características esenciales de las escuelas especiales y los aspectos
relacionados con los métodos y medios culturales esenciales que garantizan la corrección y
compensación del desarrollo psíquico cuando existen déficits biológicos. El propósito es
mostrar aquella máxima de la pedagogía de los tiempos de Ponce de León y Comenio, de
que todos los seres humanos pueden aprender y que aquellos que lo necesiten, deben recibir
de los maestros y educadores, más ayudas o ayudas pedagógicas especiales, para que lo
consigan.

Palabras Claves: Educación Especial, Inclusión, Desarrollo psíquico humano, corrección,
compensación.

59

60

NIA – NÚCLEO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR
Caroline Andrea Pottker
caroline_pottker@hotmail.com
A educação inclusiva no Ensino Superior representa atualmente um desafio de âmbito
social, educacional e político, que nos move a uma reflexão sobre o ingresso de estudantes
com deficiência no Ensino Superior no Brasil. O processo inclusivo representa desafio,
desde a modalidade de Educação Infantil até o Ensino Superior, em instituições públicas
e privadas. Além disso, implica uma mudança de paradigma educacional, à medida que
exige uma reorganização das práticas escolares: planejamentos, formação de turmas,
currículo, avaliação e gestão do processo avaliativo. Orientações governamentais, bem
como o crescimento de ações pautadas na e para a inclusão no Ensino Superior, têm
levado as instituições de ensino superior a investirem em um ensino cada vez mais
inclusivo. Dessa forma, o Centro Universitário Ingá, em 2011 cria o Núcleo de Inclusão
Acessibilidade (NIA). É um serviço que proporciona acompanhamento psicopedagógico
e suporte ao aluno especial no ensino superior, promovendo estratégias pedagógicas de
ensino que propiciem o desenvolvimento e a aprendizagem do acadêmico.
Correspondendo a Lei 13.146 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que exige condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem para as pessoas
com deficiência na educação, com oferta de recursos que permitam a inclusão. Para
participarem do NIA, os estudantes são encaminhados pelos professores e coordenadores
dos cursos, os quais necessitam apresentar laudos médicos e avaliações psicopedagógicas
que comprovam necessidades educacionais especiais. Ao participarem do Núcleo, os
alunos têm direito a receberem acompanhamento psicopedagógico, bem como, são
oferecidas estratégias educacionais. Entre as ações desenvolvidas pelo núcleo estão:
Estudos dirigidos para nortear conteúdo de prova, tutoria com docente do curso,
calendário de provas especial/individual e com presença de professor-tutor, maior tempo
para execução da prova, proceder à leitura da prova e esclarecimentos, entre outras.
Atualmente o NIA atende 20 alunos com deficiências sensoriais e transtornos funcionais
específico, como dislexia e transtorno de atenção e hiperatividade. Constatamos que neste
último ano muitas medidas inclusivas foram adotadas pelos diversos cursos de graduação
da instituição, diminuindo o número de alunos que reprovam ou evadem-se do ensino
superior. Contudo, ainda existem barreiras e desafios a serem superados, como, as
estratégias oferecidas pelo NIA poder atingir um número maior de alunos que necessitam,
bem como, a melhor compreensão do corpo docente sobre as necessidades educacionais
especiais destes alunos que participam do Núcleo.
Palavras-chave: inclusão; ensino superior; educação especial.
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O BRINCAR E O SURGIMENTO DE NEOFORMAÇÃO NA CRIANÇA
DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Patrícia Gnoatto
Janaina Damasco Umbelino
A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e se trata de um período
indispensável para a formação humana e para o desenvolvimento de forma integral das
crianças de até 5 anos. Partindo dos documentos norteadores da Educação Infantil,
Constituição Federal, LDB, ECA/90, RCNEIs, e também dos teóricos e estudiosos da
Teoria Histórico-Cultural (Vigotski, Luria e Leontiev), nesta etapa de sua vida, a criança
se apropria do mundo da cultura e dos objetos por meio da atividade de “brincar”. Deste
modo, o presente estudo tem por objetivos compreender a atividade de brincar dentro da
perspectiva da Teoria Histórico-Cultural e qual a sua importância para a apropriação do
conhecimento e para o desenvolvimento infantil. Para tal, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica, com levantamento de textos e autores para discutirmos a temática. Ao
entendermos a criança como um ser histórico e cultural, possuidor de direitos, que se
desenvolve pela prática social e nas relações que estabelece com o mundo dos adultos, a
atividade do brincar se configura como a atividade principal nesta idade, uma atividade
especificamente humana capaz de gerar mudanças psíquicas importantes para o
desenvolvimento infantil. A brincadeira é também uma atividade social e está presente no
dia a dia das escolas, e é por meio dela que as crianças se apropriam e recriam as
experiências vividas pelos adultos. Ela faz parte da rotina diária das instituições de
educação infantil e adquire um papel educativo importante na interação dos sujeitos e na
construção do conhecimento, pois possibilitam que as crianças criem suas próprias
representações do mundo, assim elas assimilam e aprendem a viver no mundo social em
que estão inseridas. Sendo assim, a brincadeira corresponde à percepção do mundo dos
objetos e símbolos humanos pelas crianças, as quais determinam a forma e o próprio
conteúdo de seu brincar. Ao brincar e reproduzir o mundo social em que vivem, as crianças
incorporam o mundo dos adultos, os quais interferem direta e indiretamente, dando
significado às atividades que as mesmas reproduzem. A brincadeira desta maneira possui
papel fundamental para a apropriação e objetivação de conteúdos, conceitos, valores do
mundo adulto e a atuação do adulto na organização das atividades, dos materiais, e sua
interferência durante as mesmas são indispensáveis para que as crianças possam se
apropriar dos significados dos objetos ou descobrir com a sua ajuda o que os mesmos
significam. Dessa forma, compreendemos que ao contribuir para a apropriação do mundo
objetivo, promove o desenvolvimento de novas formas psíquicas, chamadas de
neoformações. Ao brincar as funções psíquicas se desenvolvem, na direção de tornaremse superiores, e são desenvolvidas novas estruturas da personalidade da criança e de sua
atividade principal, para Vigotski (1932/1995), é o surgimento dessas novas estruturas que
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demonstra o desenvolvimento infantil. Acreditamos que compreender as relações
entre a atividade do brincar e a formação de novas estruturas, contribuirá para o trabalho
dos professores de Educação infantil, pois destacaremos novos elementos para dar
atenção à organização do trabalho nesta etapa da educação básica.
Palavras-Chave: educação infantil; brincar; desenvolvimento; neoformações.
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O DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES ESPACIAIS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Leila Pessôa Da Costa
Sandra Regina D’antonio Verrengia
As noções a respeito da geometria são construídas desde cedo a partir das necessidades do
indivíduo em contato com o mundo que o cerca acarretando no desenvolvimento das
capacidades espaciais: coordenação viso motora, memória visual, percepção figura- fundo,
constância perceptual, percepção da posição no espaço, percepção das relações espaciais e
discriminação visual (MATOS; GORDO, 1993). A criança vivencia o espaço a partir do
seu corpo para depois diferenciar outros corpos e estabelecer relações entre eles, tais como:
longe/perto, maior/menor, na frente/atrás, igual/diferente, etc. Estudos sobre a construção
do espaço pela criança (PIAGET; INHELDER, 1993) destacam que a estruturação espacial
se inicia já nos primeiros meses de vida sendo paralela às demais construções mentais e a
construção do conceito de espaço pela criança acontece em dois planos: o da percepção e
o da representação, sendo que as primeiras condutas da criança são de natureza topológica
seguida, posteriormente, pelas de natureza projetiva e euclidiana. O projeto desenvolvido
teve como objetivo o de produzir material destinado ao ensino das Capacidades Espaciais
em Geometria para a Educação Infantil com vistas à melhoria do processo de ensino e de
aprendizagem deste eixo da Matemática, projeto que tem, como público alvo, educadores,
professores e alunos da Educação Infantil. A pesquisa adotada é experimental de natureza
qualitativa e se apoia nos princípios da Engenharia Didática, cujas variáveis, objetos desta
pesquisa, foram as atividades, os conteúdos e o nível de ensino. As etapas de
desenvolvimento constaram da análise preliminar sobre o desenvolvimento das
Capacidades Espaciais, seguida da elaboração de tarefas para o desenvolvimento dessas
capacidades com o apoio didático do professor/educador para a sua execução.
Posteriormente as tarefas foram aplicadas e sua adequação verificada tanto pelo grupo de
pesquisa, como pelos professores/educadores com o intuito de validar e/ou reestruturar o
material e procedimentos cujos resultados, após as revisões realizadas, foram validados e
organizados na publicação: A geometria na educação infantil: O que? Por que? Como? O
apoio didático do professor/educador, tanto na elaboração, como na execução e validação
das tarefas tiveram como inspiração os Círculos de Cultura (FREIRE, 1987) que trouxe à
tona princípios considerados pela equipe do projeto como essenciais à educação: o diálogo,
a participação, o respeito ao outro e essencialmente o trabalho em grupo, capaz de superar
a “consciência ingênua” e alcançar a “consciência crítica”, visto que se realiza no grupo e
parte do pressuposto de que a construção do conhecimento se faz de forma coletiva sendo
essa construção a força motriz capaz de operar mudanças na prática pedagógica. Além de
ser o grupo um local de produção de mudanças, ele também possibilita apreender as
percepções e opiniões dos professores sobre o material, além de evidenciar o seu
conhecimento sobre o tópico a ser desenvolvido e sua concepção de ensino e de
aprendizagem.
Palavras-chave: geometria; sentido espacial; educação infantil; ensino e aprendizagem;
círculo de cultura.
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O ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA E O DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DA
CRIANÇA
Fatima Aparecida de Souza Francioli¹
O desenvolvimento da escrita começa muito antes da criança entrar na escola. Isto se explica
quando entendemos que o sistema alfabético, desenvolvido a milhares de anos pela humanidade,
só pode ser apropriado pela criança num curto período de tempo porque durante os primeiros anos
de seu desenvolvimento, antes de ingressar no processo de alfabetização, ela percorreu diferentes
estágios que prepararam o caminho para a escrita. Na década de 1920, na União Soviética,
pesquisadores da psicologia histórico-cultural investigaram os estágios da escrita primitiva da
criança e constataram que a mesma percorre cinco estágios que antecipam a escrita convencional.
São eles: estágio dos rabiscos ou fase dos atos imitativos; estágio da escrita não-diferenciada;
estágio da escrita diferenciada; estágio da escrita por imagens e o estágio do desenvolvimento da
escrita simbólica. Esses estágios permitem que, sob a influência de condições externas, a criança
mobilize sua escrita primitiva convertendo-a em processo cultural complexo, constituindo, assim,
uma nova estrutura psíquica. Cumpre, portanto, assinalar que na perspectiva histórico-cultural a
aprendizagem da criança, no período da alfabetização, é um momento decisivo no seu
desenvolvimento intelectual, isto é, nesse período, as funções psíquicas da criança estão apenas
iniciando o círculo básico do desenvolvimento. Não resta dúvida que a entrada da criança na
escola provocará saltos qualitativos no seu desenvolvimento psíquico, pois a linguagem escrita é
mais abstrata que a linguagem oral porque não apresenta entonação e se realiza sem um
interlocutor. É preciso explicar que escrever sem um interlocutor significa escrever fora de uma
situação em que o ouvinte ou o falante estejam ausentes, isso exige da criança que escreve o uso
da imaginação – para quem escrevo? O que devo escrever? Imaginemos o momento que a criança
compreende a relação básica que constitui o sistema alfabético, ou seja, a relação entre grafema e
fonema, ou seja, ao estabelecer essa relação de maneira correta ela poderá registrar os sons da sua
fala e do seu pensamento e também poderá ler o registro feito por outras pessoas. Nesse caso, o
ato de escrever auxilia o desenvolvimento da memória, porque em algum momento a criança
transformará sua escrita em um signo auxiliar de memória, ao tentar usar os signos que a fez
escrever. Essa assertiva confirma que as relações entre o domínio da língua escrita e o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores é central para a análise pedagógica,
entendida como um momento privilegiado de passagem dos processos psicológicos espontâneos
aos processos psicológicos dirigidos pelo próprio indivíduo por meio do uso dos sistemas de
signos. Nesse sentido, cabe à linguagem escrita reorganizar os processos psíquicos e aperfeiçoar
o reflexo da realidade produzindo novas conexões nas estruturas mentais.
Palavras-chave: linguagem escrita; alfabetização; psicologia histórico-cultural; processos
psíquicos.
_______________________________________
¹ Professora do Colegiado de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Ensino:
Formação Docente Interdisciplinar da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – Campus
de Paranavaí/PR.
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O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO
Gabriela de ContoBett
Maria Lúcia Lemes Ribeiro
Os Conselhos Tutelares (CT), cujas atribuições estão definidas no art. 136 do Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069⁄90), foram criados com a finalidade de
desjudicializar o cotidiano de crianças e adolescentes, haja vista o histórico da legislação e da
assistência à infância no país, marcado pela criminalização da infância pobre nos tribunais.
Trata-se de um órgão que tem como atribuição principal fiscalizar os direitos fundamentais de
crianças e adolescentes e fazer valer a legislação por meio da aplicação de medidas protetivas,
entre outras aplicáveis aos pais ou responsáveis. Dentre os direitos fundamentais de crianças e
adolescentes encontra-se a educação, cuja violação pode se apresentar de diversas formas,
conforme previsto nas legislações ECA e Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB. São
atribuições do CT, diante de uma violação de direitos, a orientação dos pais ou responsáveis, a
requisição de serviços públicos e respectivos encaminhamentos, a aplicação de medidas
protetivas, o encaminhamento das situações de violações de direito ao Ministério Público e
autoridade judiciária, entre outras. Em pesquisa realizada no ano de 2017, observamos um alto
índice de acionamento do CT pelas escolas devido à evasão escolar e baixo índice de frequência,
caracterizando a violação de um direito fundamental e, portanto, passível de intervenção do CT
e da Justiça da Infância e Juventude. Diante disso, nosso objetivo neste trabalho é problematizar
o papel do Conselho Tutelar na garantia do direito à educação, a partir de suas atribuições e das
medidas previstas na legislação. O sistema de relações construídas entre Educação e Direito na
sociedade capitalista, deve contemplar a história subliminar, que nos traz os porquês da
obrigatoriedade da educação no país. Isso porque as garantias constitucionais são entendidas
aqui como fruto da luta de classes e são marcadas pelas contradições do sistema capitalista, o
que, por sua vez, exige reflexões sobre sua formulação e sobre tais contradições, as quais se
materializam no posicionamento do Estado sobre a educação. Ademais, a escola é produto das
realizações da humanidade, tem uma função na estrutura da sociedade e são inúmeros os fatores
que devem ser abordados para que seja possível compreender sua importância a ponto de se
tornar um direito. Função essa que deve ser alvo de reflexões, pois, como produto das realizações
da humanidade no decorrer da história, ao se considerar as relações de produção e reprodução
humana a partir do sistema capitalista, a escola passa a ser fruto também de delineamentos sócioeconômicos e políticos que marcam tanto sua condição de socialização dos conhecimentos como
de exclusão, conforme vem demonstrando estudos sobre o fracasso escolar, expresso nas
dificuldades de acesso e permanência de crianças e adolescentes nas escolas. Assim, propomos
a problematização do papel do Conselho Tutelar na luta pela resolução da violação do direito à
educação.
Palavras-chave: conselho tutelar; direito à educação; direito da criança e do adolescente;
fracasso escolar.
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O PAPEL DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR NA FORMAÇÃO DO HOMEM MODERNO:
UMA DISCUSSÃO A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL

Matheus Vieira Margente
Zaira Fátima de Rezende Gonzalez Leal
A instituição escolar é apresentada atualmente enquanto a salvadora absoluta de todos os
problemas das sociedades contemporâneas. Desde a violência urbana, perpassando pela
possibilidade de garantia do pleno emprego e, inclusive, sendo apresentada por alguns como
aquela que possibilitará a resolução de problema intrínsecos a atual organização dos meios
produtivos, como a miséria, a pauperização da classe trabalhadora, a luta de classes; enfim, os
elementos que compõe a “questão social” na sociedade do capital. Ademais, em tempos de
exacerbação das contradições sociais, todos os discursos e propostas, independentemente do
problema abordado, clamam sempre para os programas institucionais e políticas formais de
educação e ensino em todos os níveis, do infantil a pós-graduação. Porém, entre as falas que
enaltecem a necessidade de programas educativos que realmente possam formar e civilizar os
homens, existe sempre uma disparidade absoluta quanto para “qual necessidade” se deve
formar, e, ademais, qual classe social deve ser formada para qual função social. E é a partir
dessa contradição existente entre a necessidade de programas de ensino que possam formar
sujeitos sociais de um lado; e, para o que (e quem) formar de outro, que busca- se discutir neste
texto qual a importância do papel da instituição escolar na formação do homem moderno na
atual forma de sociabilidade e as possibilidades para a superação da mesma. Sendo assim,
buscar-se-á em um primeiro momento apresentar necessidade e a importância da instituição
escolar na atual sociedade, considerando as contradições inerentes a sua existência, tanto quelas
que garantem a reprodução da atual forma de sociabilidade e todos os seus elementos
intrínsecos, assim como aquelas que podem vir a representar os grilhões das possibilidades de
superação dessa mesma forma de organização social; apresentando também a compreensão do
desenvolvimento histórico- cultural dos sujeitos sociais e, ao final, qual o papel que a instituição
escolar deve desempenhar para que essas possibilidades (garantidas com o real
desenvolvimento civilizado dos homens), pode ter seu início, evitando assim a barbárie que
bate a porta no atual momento histórico. Toda a discussão será promovida com base nos estudos
recentes do autor sobre a “questão social” e o papel da instituição escolar no Estado brasileiro,
tendo como base para essas discussões, produções bibliográficas que tratem sobre este tema. A
discussão será orientada através da psicologia histórico-cultural, a qual subsidiada pelo
materialismo histórico dialético, lhe garante a real possibilidade de compreensão e análise do
fenômeno aqui abordado em toda a sua complexidade, desvendando as suas nuanças e
esclarecendo alguns elementos os quais a partir do método formal de análise, não podem ser
compreendidos.
Palavras Chave: Escola, desenvolvimento humano, teoria histórico-cultural, programas de
ensino.
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Autor do texto, aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPI/UEM,
linha 3: Desenvolvimento humano e processos educativos, orientando da Prof.ª Dr.ª Zaira
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2 – Coautora do texto e orientadora do respectivo autor; é professora do Departamento de
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O TRABALHO NA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: PARA ALÉM DO EMPREGO
Daniella Fernanda Moreira Santos- danii.fernanda@hotmail.com
Záira Fátima De Rezende González Leal
O trabalho, conforme Elkonin (1987), é a atividade principal da vida adulta, por meio da qual se
dá a relação ativa do homem com o mundo material e social, responsável por proporcionar
mudanças na personalidade e impulsionar o desenvolvimento do psiquismo como também aponta
Leontiev (2004). Portanto, o trabalho é, em seu caráter original, atividade promotora de
desenvolvimento humano. Contudo, essa atividade é deturpada no modo de produção capitalista,
em que o indivíduo produz a partir de uma necessidade que não é sua, um produto que não é seu,
tornando-se atividade alienada (Marx, 2008). Nesse cenário, a Orientação Profissional se
apresenta como uma prática psicológica capaz de instrumentalizar os indivíduos para lidar com
esse universo, compreender a importância do trabalho na constituição humana e assumir postura
ética de comprometimento social, como apontam Lassance e Sparta (2003). Contudo, isso só é
possível se a própria OP estiver respaldada em concepções críticas a respeito do trabalho alienado
e suas relações e, nesse sentido, as produções científicas acerca da OP têm papel essencial, pois o
conhecimento produzido e veiculado a partir delas fundamentarão as práticas nesse âmbito. Sendo
assim, este estudo objetivou verificar qual a definição de trabalho veiculada por artigos
relacionados à Orientação Profissional e, se entre elas, discute-se o trabalho como motor de
desenvolvimento humano. Para tanto, foi realizado uma revisão bibliográfica dos artigos
publicados na Revista Brasileira de Orientação Profissional online, periódico de grande circulação
e referência nessa área. O período abarcado pela pesquisa foi de 2015 até 2017, totalizando cinco
números, dos quais foram avaliados apenas os artigos em português, excluindo relatos de
experiência, resenhas e artigos em inglês. Foram obtidos 42 artigos, submetidos à análise
qualitativa, a partir da qual se constatou que apenas nove discutem o trabalho de forma direta, os
demais referem-se, principalmente, à apresentação ou avaliação de instrumentos para a orientação
profissional. Dos nove artigos, cinco apontam o trabalho como promotor de desenvolvimento
humano e apenas um define claramente o que considera “trabalho”. Verifica-se que no âmbito da
orientação profissional a principal preocupação tem sido referente ao aparato técnicoinstrumental em detrimento de discussões que deveriam fundamentar o uso desses
instrumentos e técnicas, que acabam por ser um fim em si mesmos. E, dos artigos que se referem
diretamente ao trabalho, boa parte (44, 4%) não evidencia a centralidade dessa categoria no que
concerne ao desenvolvimento dos indivíduos, tampouco realiza discussões críticas a respeito do
trabalho no sistema capitalista. Contata-se, dessa forma, a necessidade de produções científicas e
discussões de caráter crítico sobre o trabalho, que direcionem a Orientação Profissional a superar
a atuação adaptativa e se construir como prática capaz de auxiliar os indivíduos na busca de
respostas a respeito do mundo do trabalho e promover a conscientização e compreensão dessa
atividade a partir da sua totalidade e não apenas uma visão parcial e limitada da mesma.
Palavras-chave: trabalho; orientação profissional; psicologia histórico-cultural.
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O ADOECIMENTO DO PROFESSOR NO ENSINO SUPERIOR: DEMANDA
PARA A PSICOLOGIA ESCOLAR

Bruna Regina Braçal
Marilda Gonçalves Dias Facci
Muito se tem discutido sobre o adoecimento do professor, em todos os níveis de Ensino,
inclusive no Ensino Superior, produzindo a necessidade da Psicologia, de forma ampla, e
da Psicologia Escolar e Educacional, de forma mais específica, analisar essa problemática.
Considerando esse aspecto, temos como objetivo, neste trabalho discutir a respeito da
relação entre o adoecimento dos professores do Ensino Superior com as condições de
trabalho na qual estes estão submetidos, conseqüentes do modelo de produção capitalista.
Apresentaremos os resultados parciais de um projeto de Iniciação Científica, desenvolvido
no Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, utilizando da
metodologia de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Para o entendimento da
temática, utilizamosos aportes teóricos da Psicologia Histórico-Cultural. Essa perspectiva,
fundamentada no materialismo histórico-dialético, considera necessário levar em conta a
historicidade para compreender os fatos gerados pela forma como os homens se relacionam
com a realidade, por meio do trabalho. Também proporciona, entre outros pontos, a
compreensão de conceitos como a constituição da consciência e personalidade, a partir das
relações sociais estabelecidas; o trabalho como atividade principal do adulto; e, também,o
processo de alienação do trabalhador a partir da dissociação entre o significado e o sentido
da atividade pedagógica. As leituras de artigos a respeito das condições de trabalho dos
professores do Ensino Superior têm mostrado que as exigências que estes professores
vivenciam desde a sua formação acadêmica e na manutenção de seus projetos e atividades
desempenhadas, podem causar uma esfera de competitividade, transformação no
significado do saber científico, sobrecarga e, como consequência, adoecimento físico e
psíquico.Como resultado do estudo já desenvolvido é possível compreender que condições
de trabalho no contexto político-econômico capitalista tem prejudicado a realização da
atividade pedagógica dos professores universitários, tornando a atividade de ensinar carente
de sentido e prejudicando este sujeito para além do ambiente universitário, mas também sua
saúde. A título de conclusão analisamos que tomar conhecimento das condições em que os
professores universitários se encontram, possibilita à Psicologia um olhar não
individualizado do adoecimento psíquico dos docentes, entendendo-o como um fenômeno
histórico-social. Analisamos, ainda, que cabe a Psicologia Escolar e Educacional se atentar
para o sofrimento do professor, levando em conta que a relação que este realiza com a
atividade docente traz impacto no processo ensino-aprendizagem.
7

8
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO PRÉ-VESTIBULAR:
TEORIA E PRÁTICA

Marcos Maestri3
Bruna Regina Braçal4
Fernanda Cassim Trombini Rahmen5
Este artigo aborda a importância da orientação profissional no contexto pré-vestibular,
buscando realizar uma reflexão, por meio de breve resgate teórico, acerca dos conflitos
decorrentes da escolha da profissão e do ingresso no ensino superior. O objetivo é
instrumentalizar / subsidiar o jovem para desenvolver o autoconhecimento, superando e
lidando com possíveis entraves que possam ocorrer no processo da escolha profissional
por fatores externos e internos. A metodologia foi de revisão de literatura sobre aspectos
teóricos e práticos para uma intervenção em jovens pré-vestibulandos. Os resultados
apontam que são várias dúvidas e questionamentos quando o assunto é a preparação para
a entrada no ensino superior e o processo de escolha profissional. Diante disso, o trabalho
propõe, além de uma base teórica, uma atividade prática, composta de seis encontros,
orientados por psicólogo escolar, via técnica grupal. Concluiu-se que, a partir dessa
intervenção, visando o autoconhecimento e a ampliação do conhecimento sobre as
possíveis profissões a serem escolhidas, a tensão e os conflitos tendem a diminuir.
Palavras-chave: orientação profissional; pré-vestibular; escolha profissional.
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‘PAU
QUE
NASCE
TORTO
NUNCA
SE
ENDIREITA?’
UMA
PROBLEMATIZAÇÃO À NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR

Aldenor Batista da Silva Junior
Sonia da Cunha Urt
Thalita Ortiz Neves Dagher
Em ambientes sociais, os sujeitos experimentam coalizões que colocam em prova o desafio
da diversidade e a consociação no processo de compreensão do outro. É ígneo em nossas
práticas sociais a necessidade do uso da força e nas variadas vicissitudes em que se
apresenta, pode-se chegar naquilo que chamamos de violência. Sendo a violência que chega
até a escola, pouco conhecida e enfrentada, torna-se desencadeante de problemas relacionais
e perturbadora do desenvolvimento da aprendizagem. Desse modo, percebemos cada vez
mais a necessidade de compreender a sua originalidade e as formas como esta é
compreendida. O presente estudo inicia-se como título ‘Pau que Nasce Torto nunca se
endireita?’, dado este nome, compreendemos que para entender a sociedade devemos dar
atenção aos provérbios presentes dentro de um determinado contexto cultural, pois estes,
também carregam ideias, argumentos, dialoga e relaciona-se com perspectivas teóricas e
leituras da realidade social. Este trabalho é fruto do levantamento de produções, leituras e
discussões realizadas no grupo de estudos em Educação e Psicologia (GEPPE) em Mato
Grosso do Sul-Brasil durante a pesquisa intitulada “Violência e Preconceito na Escola”,
com financiamento do MEC. O estudo direcionou-se em torno da Psicologia Histórico
cultural de Vigotsky e seus interlocutores baseada materialismo histórico dialético como
eixo para a análise da constituição do sujeito, a violência que acontece na sociedade e
consequentemente na escola. Acredita-se que essa base teórica contribui para o estudo da
estrutura econômica e social que geram as condições para a violência na sociedade e, por
consequência, na escola, enquanto instituição social. Entende-se que a violência não se
passa por via biológica, muito menos, descolada dos contextos sociais e históricos que a
produz. Na escola, virilizou-se uma perspectiva idealizada de que as soluções estariam
centradas nas particularidades, distanciando-se das universalidades e da objetividade. Neste
trabalho, foi possível observar a articulação entre a lógica dos entendimentos que se tem a
cerca da violência e a implicação destes, observando por meio dos estudos levantados, o
quanto que as condições objetivas presentes são percebidas de forma segmentada,
influenciando na atuação do psicólogo e dos outros educadores frente aos casos escolares
de violência.
Palavras-chave: Violência; Violência na Escola; Naturalização; Psicologia Histórico
Cultural.
Agência Financiadora: Ministério da Educação (MEC).
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POBREZA E EXCLUSÃO ESCOLAR: DESAFIOS PARA A PSICOLOGIA E A
EDUCAÇÃO
Clarice Regina Catelan Ferreira
Professora e coordenadora do curso de Psicologia
Universidade Paranaense – UNIPAR
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Universidade Estadual de Maringá – UEM

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão inicial sobre a pobreza e a
exclusão escolar, discutindo alguns desafios vivenciados pela Psicologia e demais
profissionais da educação neste contexto. Para tanto, fez-se um breve levantamento
bibliográfico sobre a temática da pobreza conforme concepção adotada nas políticas
públicas atuais e sobre autores da Psicologia que se debruçam sobre esta temática
subsidiados pela Psicologia Histórico-Cultural. A pobreza constantemente é associada à
ideia de renda financeira deficitária que leva indivíduos a viver em condições de privação
econômica. Entretanto, estudos atuais têm proposto a concepção de Pobreza
Multidimensional (SEN, 2000), onde esta é considerada não somente como a ausência
concreta de poder financeiro para prover a aquisição de bens, mas a proposta é a
incorporação de elementos que remetem à compreensão da pobreza enquanto fator
constituinte de uma ordem simbólica, social, política e ideológica de privação (CRESPO,
2002). Autores como Ignácio Martin-Baró e Silvia Lane têm sido tomados como referências
ao estudo da pobreza em interface com o compromisso ético e político do Psicólogo, ao
propor um desvelamento das condições históricas associados à produção e manutenção da
pobreza e também ao considerar a atuação do Psicólogo como uma atuação política que
deve se voltar a um projeto de humanização. Destacamos a importância de que o psicólogo
e demais profissionais da Educação estejam atentos às questões relacionadas à pobreza e
busquem compreende-la a a partir de referenciais teóricos sólidos que lhe ofereçam
subsídios para uma prática contextualizada e coerente com a um projeto de humanização.
Palavras-chave: Psicologia; Psicologia Histórico-Cultural; Pobreza; Educação.
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PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE: SOBRE A PREVENÇÃO AO USO DE
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
Aline Spaciari Matioli6
Amanda de Lima Alves7
O campo de atuação em psicologia escolar é bastante vasto. O psicólogo escolar atua
sobre múltiplos temas, pois seu trabalho atinge questões específicas da aprendizagem,
desenvolvimento humano, inclusão, medicalização da educação, indisciplina, até os
temas transversais da educação, como a prevenção ao uso de álcool e drogas, violência,
questões de gênero, sexualidade, dentre outros. Isto demanda do profissional,
conhecimentos diversos, e a capacidade de apreender o universo escolar de forma crítica,
para que ali não se reproduzam as mazelas sociais e a ideologia dominante (Patto, 1984).
Na atuação enquanto psicóloga escolar, junto à equipe multidisciplinar de um dos campi
de uma instituição federal de educação, levantou-se uma demanda referente à prevenção
ao uso de álcool. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool é um dos principais
problemas de saúde pública a nível mundial, e sabendo que a adolescência é a principal
fase de experimentação de substâncias psicoativas (Formigoni, 2014), tornou-se
imperativo trabalhar o tema, haja vista o público da instituição, composto
majoritariamente por adolescentes. As publicações, compartilhamentos, comentários e
curtidas nas redes sociais dos estudantes apontaram para grande aceitação do consumo de
bebidas alcoólicas. Relatos de familiares e dos próprios estudantes nos atendimentos junto
à assistência estudantil confirmaram as observações, nascia, então, o projeto PROPAD,
Projeto de Prevenção do uso de Álcool e outras Drogas. Tal projeto atende às
prerrogativas do decreto 4.345 de 2002, que institui a Política Nacional Antidrogas,
orientado pelo princípio da responsabilidade partilhada entre Estado e Sociedade no
desenvolvimento de atividades antidrogas no país, que teve como objetivo conscientizar
os jovens sobre os efeitos nocivos do uso de substâncias psicoativas. Inicialmente um
projeto interno, realizado pela psicóloga do campus, em encontros quinzenais de duas
horas de duração, com grupos pequenos de estudantes onde se debatia o tema de forma
crítica. Os resultados da primeira versão do projeto foram positivos e ele assumiu novo
formato, na modalidade de extensão, com uma bolsista para ajudar nos trabalhos. O
projeto passou a atingir também a comunidade externa, escolas públicas da cidade e
região, além de instituições sociais. A metodologia consistiu na pesquisa bibliográfica
sobre o tema, base para as discussões nos grupos de debate e nas palestras, além da criação
de materiais lúdicos e informativos. Adotou-se paralelamente como estratégia de
aproximação dos estudantes, a análise de propagandas e letras de músicas, assim como o
uso de jogos para se abordar o tema, de forma a tornar a linguagem mais acessível e
próxima de suas vivências. É papel da escola, além da formação intelectual do estudante,
6
7
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o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à promoção do bem-estar holístico do
estudante, referentes à sua formação humana e cidadã. A discussão da temática contribuiu
para alteração nos comportamentos, hábitos e pensamento dos jovens sobre as
consequências do consumo precoce de bebidas alcoólicas, o que se refletiu na
disseminação dos conhecimentos junto aos familiares, com vistas a prevenção do abuso
de álcool e tudo o que a isto se soma, acidentes de trânsito, violência, agravos à saúde e
problemas sociais.
Palavras-chave: psicologia escolar; álcool; drogas; projeto de extensão.
Agência de fomento: Fundação Araucária.
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PSICOLOGIA ESCOLAR: A ARTE ENQUANTO
PROPULSORA DE
DESENVOLVIMENTO

Alyne Cristina Alburghetti Pereira
Barbara Pintro Bueno
Geovana Dominikoski Nascimento
Luana Passos Bertoldi
Renata França Albuquerque Carreira
Thabata Ludmilla Griehl
Griziele Martins Feitosa

A Psicologia não deve se sobrepor ao processo educativo, mas sim estar atuando em
conjunto com todos os profissionais, técnicos e especialistas da escola para não perder
de vista seus objetivos. Assim, o psicólogo escolar no interior da instituição vincula-se
ao atendimento das necessidades da escola contribuindo com seus conhecimentos às
diversas instâncias que viabilizam o processo pedagógico. Por este prisma, pensar com
a escola sobre a prática educativa e a prática psicológica parece ser fundamental.
Reconhecer a importância das relações sociais estabelecidas, na emergência e
desenvolvimento de determinados tipos de conflitos ou problemas, e articular os fatos
objetivos aos fenômenos psíquicos constituem-se num ponto de partida para a
proposição de alternativas de trabalho, reconhecer que a ciência psicológica pode
contribuir para que os indivíduos busquem maior consciência sobre si mesmos e o
mundo ao qual pertencem. A partir disso, como acadêmicas de estágio supervisionado
do nono período de psicologia da Faculdade União de Campo Mourão – UNICAMPO,
e utilizando da abordagem histórico-cultural, desenvolvemos uma proposta para um
colégio estadual da cidade de Campo Mourão – PR, inserindo a arte como instrumento
para o desenvolvimento psíquico, cognitivo e afetivo dos alunos, através de música,
trabalhos manuais, palestras, observações e sarau. Buscamos por meio da teoria,
práticas que pudessem nos dar suporte para trabalhar com os alunos, com o objetivo
principal de relacionar temáticas vividas diariamente com arte. Dessa forma, logo nos
primeiros encontros com os alunos, percebemos certa falta de atenção voltada aos
mesmos, um espaço onde pudessem ser ouvidos e acolhidos. Através dessa observação,
foram preparadas atividades que pudessem expor seus pensamentos, sentimentos e
suas visões de mundo. No decorrer dos encontros, os alunos apresentaram um
comportamento de acolhimento para com
o grupo de estágio, o que facilitou o
desenvolvimento das atividades, trabalhando temáticas como: sonhos e perspectivas,
escola e vida profissional, sempre contando com o apoio e colaboração dos professores,
da coordenação pedagógica e dos alunos, o que nos permitiu um contato direto com
cada um, bem como suas dificuldades. Por meio das discussões e das atividades
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culturais realizadas, constatamos que houve melhora no comportamento da maioria dos
alunos, o que foi surpreendente. Conversam mais uns com os outros, desenvolvem
atividades em equipe, passaram a ter uma visão de futuro diferente do que tinham
anteriormente, melhora em sua autoestima, entre outros aspectos. Utilizar a arte como
instrumento de apropriação da cultura desenvolvida coletivamente viabiliza o
desenvolvimento psíquico e possibilita novas formas de existência.
Palavras-Chave: Psicologia Escolar; Arte; Psicologia Histórico-Cultural.
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PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL E OS SERVIÇOS-ESCOLA NO
BRASIL

Jacsiane Pieniak (UEM/CAPES)
Maria da Apresentação Barreto (UEM/CAPES)
Marilda Gonçalves Dias Facci (UEM)
A Psicologia é constituída a partir da realidade histórica e concreta, da mesma maneira as
práticas referentes a ela. Por isso objetivamos, neste trabalho, traçar um panorama da
história da Psicologia e suas relações com a Educação no Brasil, compreendendo o
surgimento dos Serviços-Escola de Psicologia. Também pretendemos discorrer como as
pesquisas, na área da Psicologia Escolar e Educacional, vêm tratando do Estágio
Curricular. Em termos de procedimentos metodológicos, para a compreensão da temática,
realizamos revisão bibliográfica em estudos de alguns pesquisadores reconhecidos da
área da Psicologia Escolar e Educacional, assim como fizemos pesquisa no banco de
dados da Scientific Electronic Library Online – SciELO, sem corte de data, utilizando os
termos “Psicologia Escolar” e “Estágio”. Localizamos 19 artigos relacionados a essa
temática. Como com base na análise desses trabalhos, buscamos compreender,
principalmente, qual a concepção teórica de Psicologia está expressa nessas pesquisas.
Como resultado da investigação, percebemos a contradição inerente à sociedade
capitalista, no campo da Psicologia Escolar e Educacional, permeada por movimentos
ideológicos que buscam fazer uma análise individualista e particular dos fenômenos, e,
ao mesmo tempo, movimentos de superação da situação posta socialmente. Identificamos
que muitas vezes as intervenções realizadas estão mascaradas por uma visão crítica que
pode não passar de uma adesão, descomprometida com o discurso de transformação, sem
consistência teórica e filosófica necessária para a concretização da ação humana
transformadora. Como conclusão, entendemos que é necessário levar em conta a
historicidade dos fatos ocorridos na sociedade, que produzem determinados tipo de
intervenção nos estágios curriculares, assim como defendemos a realização de práticas
comprometidas com a emancipação humana e com a socialização dos conhecimentos
científicos, em prol do desenvolvimento de toda a comunidade escolar. Consideramos
que é necessário analisar o processo de formação humana e sua vinculação com o
processo educativo, conforme propõe a Psicologia Histórico-Cultural.

Palavras-chave: Psicologia Escolar e Educacional; Estágio Curricular; Psicologia
Histórico-Cultural.
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PROBLEMAS DE ENSINO: DA PATOLOGIZAÇÃO À CONSTRUÇÃO
DE SENTIDO DA ESCOLARIZAÇÃO.
André Cezar Ampessan
Juliana da Silva Araújo
A escola básica pública tem sido transformada em um ambiente de patologias através
das dificuldades de aprendizagem juntamente com a biologização social enquanto se
investiga as causas do fracasso escolar. Este trajeto se inicia com a Psicologia
Diferencial, área vinculada ao estudo das dificuldades de aprendizagem, que pretende
tradicionalmente explicar as diferenças de desempenho existentes entre os integrantes
das sociedades. Este trabalho tem a intenção de elencar brevemente, através de uma
revisão bibliográfica, a problemática acerca da patologização do cotidiano escolar e
articular com a construção de sentido da escolarização na criança. Percebe-se a
importância de recapitular algumas teorias outrora usadas, nos quais perpassam por
ideias de carência e diferença cultural, que reproduzem o reducionismo biológico e a
culpabilização das classes populares na produção do fracasso escolar. Procura-se,
então, adentrar ao nível de a escola se adequar à realidade desse corpo social. Porém,
essa concepção ainda se torna passível de questionamentos, podendo haver uma
interpretação exacerbada dessa colocação. Nessa conjuntura, transpõe-se a causa das
dificuldades de aprendizagem para um modelo intra-escolar, em que a análise do
fracasso escolar se volta para o sistema de ensino. Apesar disso, a atenção na relação
professor-aluno se destaca à medida que se necessita a compreensão sobre a formação
e condições de trabalho do docente com o intuito de não permitir que seja atribuída
responsabilidade ao professor igualmente como era na criança ou na família. Além da
necessidade de se desmistificar variados preconceitos percebidos dos profissionais do
contexto educacional enquanto justificativa do fracasso escolar, como a deficiência de
linguagem, desnutrição, carência afetiva e falsa gratuidade do ensino público, é papel
do psicólogo escolar também avaliar o sujeito como resultado de uma relação entre
pensamento e linguagem e a partir de seu desenvolvimento e contexto de interação
social, constatar a sua significação do mundo no sentido de desconstruir a
sintomatização dos problemas de aprendizagem e indagar se tais crianças não estão
sendo mal trabalhadas. Constata-se e reafirma, nessa situação, a indispensabilidade de
se reavaliar e fomentar uma reflexão crítica em torno da formação de todo o sistema
educacional, em nível político, social, pedagógico, cultural, profissional e da formação
de toda a equipe do contexto educacional. Do mesmo modo como se deve analisar o
papel do psicólogo escolar frente a todas essas dificuldades, com a proposta de atuar
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em equipe promovendo reflexões sobre o sentido da escolarização e a função da
desmedida medicalização, no qual a escola pública foi acometida na atualidade.
Palavras-chave: psicologia escolar; patologização; problemas de aprendizagem.

PLANEJAMENTO NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA E NA TEORIA
HISTÓRICO-CULTURAL
Larissa Riboli
Janaina Damasco Umbelino
O ato de planejar é aquele que organiza o trabalho pedagógico do professor em sala de
aula, sendo ele um ato político, organizá-lo implica em saberes específicos da atividade
docente. Fundamentados em Vigotski (1995), Leontiev (2001) e Saviani (2005) para
subsidiar nossa discussão acerca do planejamento, o presente trabalho tem por objetivo
principal discutir o planejamento como forma de organização dos conhecimentos
científicos e como este se configura na prática docente. Entende-se que o planejar deve
partir da prática social inicial do aluno. Este primeiro passo justifica-se pelo fato do aluno
possuir conhecimentos e o professor deve considerar determinados saberes. Os
conhecimentos trazidos da prática social do aluno auxiliarão na apropriação do saber que
a escola proporcionará. Conhecer a realidade do aluno implica em fazer um mapeamento
sobre o que os alunos conhecem ou vivem sobre o tema/conteúdo abordado. A prática
social inicial inclui definir os conteúdos, pensar a finalidade e os objetivos a serem
ensinados e trazer para sala de aula todas as experiências que o educando já tem sobre os
conteúdos. Esta possibilidade de organização do planejamento busca orientar o estudante
para a realização da atividade de estudo. Atividade principal realizada pela criança ao
entrar na escola, e que a acompanhará ao longo de sua vida escolar. Para proporcionar ao
estudante entrar na atividade de estudo, podemos identificar algumas fases do
planejamento. A primeira fase, o professor proporcionará discussões sobre o
conhecimento novo, levando o aluno a perceber que o novo saber tem relação com seu
cotidiano. Discutir sobre o tema proposto implica em problematizações, levantamento de
questões que farão nexo entre a prática e a teoria, fazer do cotidiano uma cultura
elaborada. É neste momento que o conteúdo sistematizado é apresentado ao estudante, é
o momento em que se buscará saber mais sobre o tema, abordando as dimensões sociais,
históricas, culturais, políticas, conceituais etc. O professor deve aproximar os
conhecimentos cotidianos dos científicos. Esta proximidade permitirá ao aluno perceber
as relações entre suas vivências e os saberes escolares. Em seguida, o professor parte para
a etapa da instrumentalização. Nesta, o conteúdo/conhecimento é apresentado ao aluno
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para que ele possa apropriá-lo, tornando-o parte do seu cotidiano, ou seja, de sua
existência. A última etapa do planejamento dentro da perspectiva Histórico-crítica é a
Catarse. Este é o momento em que o aluno realiza a síntese dos conhecimentos cotidianos
e científicos, momento em que ele se posiciona mediante a prática, possui uma visão da
totalidade concreta em grau intelectual. Ao organizar o planejamento considerando as
perspectivas teóricas aqui colocadas, proporcionará ao estudante o desenvolvimento de
suas funções psíquicas, bem como, proporcionará a ele a possibilidade de apropriar-se
das características tipicamente humanas. Por estas razões, ao elaborar o planejamento, o
professor deve levar em consideração que este ato é, também, político. Ele precisa estar
articulado às práticas sociais concretas para que o aluno possa visualizar, em suas
vivências, determinado conteúdo e, ainda, transformar seu modo de ver o mundo.
Palavras-chave: planejamento; pedagogia histórico-critica; Teoria Histórico-Cultural.

POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E ENCAMINHAMENTOS NO
ENSINO SUPERIOR, A PARTIR DE 2008
Emily Maiara da Silva8
Dorcely Isabel Bellanda Garcia

Esta pesquisa de cunho bibliográfico encontra-se em andamento e propõe compreender
e analisar a importância das Políticas Públicas Inclusivas, no Ensino Superior, ou seja,
o que normatizam tais documentos e o que preveem referente ao acesso e permanência
dos educandos de nível Superior. Para realizar tal retrospectiva, está sendo estudado e
analisado os documentos legais que sustentam esses novos encaminhamentos. Dentre
eles: a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(PNEEPEI), de 2008; a LDBEN de 2013, que traz novas orientações a Educação Especial
(EE); a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 sobre a meta 4, do Plano Nacional de
Educação (PNE); o Estatuto da Pessoa com deficiência de 2015 e a Deliberação do Estado
do Paraná de 2016. Também traz dados sobre orientações e ações referentes à Educação
Especial na Perspectiva Inclusiva, no ensino superior da Universidade Estadual do Paraná
- UNESPAR/ Campus Paranavaí. Nos últimos anos os professores da rede pública de
ensino têm recebido alunos com deficiências e o número de matrículas na rede pública de
ensino tem aumentado de forma significativa. Assim, as PNEEPEI têm por objetivo o
acesso, participação e a aprendizagem dos educandos com deficiências nas escolas das
8
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redes regulares de ensino, promovendo uma educação de qualidade aos indivíduos com
deficiência. O Projeto Político Pedagógico (PPP) é parte integrante da organização do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), este documento define a missão e as metas
a serem atingidas, pelas instituições de Ensino Superior (IES). Dessa forma, os
acadêmicos são amparados de acordo com as determinações legais vigentes e suas
necessidades específicas. A UNESPAR/Campus Paranavaí oferece a comunidade e as
cidades circunvizinhas onze cursos educacionais no Ensino Superior, dos quais sete
cursos são de licenciatura plena e quatro de bacharelado. Além dos cursos de ensino
superior de graduação, a instituição também oferta cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
e Estrito Sensu (Mestrado em Ensino). Os alunos que frequentam a instituição apresentam
perfis bastante diversificados e o acesso agora também ocorre pelo CISU (50% das
vagas). O ingresso e permanência desses alunos resultam de políticas de democratização
do acesso ao ensino superior. Reconhecendo a necessidade dos diversos grupos
vulneráveis terem o acesso a UNESPAR, criou-se o Centro de Educação em Direitos
Humanos (CEDH), com intuito de coordenar, articular e organizar ações de apoio às
necessidades destes grupos, para o acesso, inclusão e permanência. O CEDH é composto
por três núcleos, sendo eles o Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais (NERA),
Núcleo de Educação para Relações de Gênero (NERG) e o Núcleo de Educação Especial
Inclusiva (NESPI). Acredita-se que a presente pesquisa possa colaborar com
informações, esclarecimentos, e contribuições importantes referentes à PNEEPEI,
disponibilizando conhecimentos que possam amparar legalmente o trabalho realizado nas
Instituições de Ensino Superior (IES), para o educando com ou sem deficiência.
Palavras-chave: Políticas públicas inclusivas; Educação especial; Ensino superior.
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''(RE)CONHECENDO EMOÇÕES'': PROJETO DESENVOLVIDO NO
CONTEXTO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR
Marjorie R. M. Oliveira- 1marjorie457@gmail.com
Taís F.Alberti- tfalberti@gmail.com /
Amanda R. Almeida- 3amandaalmeidasm@yahoo.com.br

A escola é um dos principais espaços da vida social de uma criança e contribui
significativamente para o seu desenvolvimento. Logo, torna-se importante a inserção
de profissionais e estudantes da psicologia nesse âmbito, pois esses podem lançar um
olhar específico sobre os processos manifestados nesse contexto e contribuir para um
desenvolvimento integral dos estudantes. As habilidades de identificar, nomear e
expressar emoções são relevantes para o desenvolvimento saudável. Portanto,
intervenções que visem desenvolver essas habilidades podem estar no campo da
promoção de saúde, bem como da prevenção de dificuldades na infância e adolescência.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de intervenção desenvolvida em
estágio curricular em Psicologia Escolar, realizado no segundo semestre de 2016.
Participaram desse projeto estudantes do segundo ano do Ensino Fundamental de uma
escola filantrópica do interior do Rio Grande do Sul. Essa intervenção teve como
propósito desenvolver um espaço educativo sobre a temática das emoções, a fim de
promover o autoconhecimento emocional e a empatia. Foram realizados,
semanalmente, 10 encontros com duração de 01 hora cada. Participaram 11 crianças
(07 meninas e 04 meninos), dispostas em 02 grupos mistos, coordenados por uma
estagiária. Os 04 primeiros encontros contaram com atividades que visavam o
reconhecimento e a expressão corporal e artística das emoções - como alegria, tristeza,
medo e raiva. Entretanto, percebeu-se que os estudantes perdiam o interesse à medida
que se elaborava apenas uma atividade norteadora por encontro. Logo, buscou-se uma
nova metodologia para dar sequência ao projeto. Encontrou-se, assim, o Jogo dos
Sentimentos, que tem como finalidade auxiliar profissionais em práticas voltadas para
o desenvolvimento de autoconhecimento e autocontrole emocional. A utilização desse
recurso foi positiva, visto que o jogo possui diversas atividades como a produção de
desenhos e representação de emoções. Ademais, os estudantes puderam se identificar
com determinadas situações e emoções de forma que houvesse troca de experiências.
A partir dessa experiência, pensou-se em elaborar um jogo da memória. No nono
encontro fotografou-se cada estudante, expressando as emoções alegria, tristeza, medo
e raiva. Após, foram confeccionadas cartas com essas fotografias, além de outras 08
cartas com instruções como: ''Use o corpo para demonstrar essa emoção''; ''Conte sobre
um dia que você sentiu essa emoção''. Assim, no último encontro realizou-se a
apresentação do jogo da memória, onde os estudantes deveriam encontrar o par de
cartas com a fotografia de cada colega expressando uma emoção, e quando
conseguissem, deveriam retirar uma carta do baralho de perguntas. Com apoio da
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escola, foi possível confeccionar um jogo para cada participante. Assim, o projeto ''(Re)
Conhecendo Emoções'' proporcionou um espaço onde os participantes foram instigados
a: reconhecer, nomear e expressar emoções próprias e dos outros; compartilhar
situações e ações associadas às emoções; expressar compreensão pelo sentimento ou
experiência do outro; conhecer o efeito provável que suas expressões exercem sobre o
outro; compartilhar e aprender habilidades de autocontrole. É importante destacar que
esta foi apenas uma das intervenções realizadas no período de estágio, sendo
interessante que a atividade fosse também proposta para professores, familiares e
demais estudantes.
Palavras-chave: psicologia escolar e educacional, estágio curricular, emoções
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Relações entre gênero e prevalência do TDAH na educação infantil à luz da
Psicologia Histórico-Cultural
Beatriz Moreira Bezerra Vieira- PPI/UEM- beatrizmb_vieira@hotmail.com
Dra. Silvana Calvo Tuleski - PPI/UEM
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é apontado pelos manuais
diagnósticos que embasam o processo de avaliação como mais preponderante em
meninos, do que em meninas. Este transtorno é classificado segundo o DSM-V a partir
de um rol de comportamentos desatentos e/ou hiperativos, e atualmente já se difunde
seu diagnóstico precoce, como demonstram dados do projeto “Retrato da Medicalização
da Infância no Estado do Paraná”, iniciado em 2012. Os atuais índices de diagnósticos
de transtornos e a crescente medicalização na infância se apresentam como fenômeno
preocupante para os pesquisadores da Psicologia Histórico-Cultural. Para essa
perspectiva, o psiquismo humano não resulta simples produto da evolução biológica,
mas se funda num processo histórico-cultural de superação das formas primitivas de
conduta, por meio da atividade do homem no seu meio. O desenvolvimento infantil
como processo histórico se configura como um sistema de atividades determinado
simultaneamente por órgãos naturais e artificiais, em unidade dialética entre o material
(cérebro) e o psíquico (funções mentais), o social e o individual. O objetivo desse estudo
foi discutir a prevalência do TDAH em meninos e meninas na educação infantil, a partir
dos resultados do projeto “Retrato da Medicalização da Infância no Estado do Paraná”.
A análise empírica e bibliográfica teve como foco a atividade principal na idade préescolar: o jogo protagonizado/brincadeira de papéis sociais, e parte das relações
histórico-culturais de gênero que se reproduzem nessa atividade. Dos dados coletados
em Centros de Educação Infantil de quatro municípios do estado do Paraná, sobre os
diagnósticos de TDAH em meninos e meninas, confirmou-se a prevalência do primeiro
grupo em relação ao segundo sendo que os manuais diagnósticos apontam proporções
entre 3:1 e 10:1, e nos municípios se observou a prevalência de 7:1. Quando eram
mencionadas as diferenças entre meninas e meninos, a discussão posta nos manuais se
assentava em especulações a respeito de um comportamento “naturalmente” mais
desviante dos meninos. Afastando-se da visão biologizante e abstrata difundida pela
literatura, que de fato não explica porque o TDAH é mais propenso de ser identificado
em meninos do que em meninas, parte-se da aparência do fenômeno – os
comportamentos descritos como desatentos e hiperativos –, para se compreender sua
essência – as relações sociais que engendram a produção de determinados
comportamentos mais ou menos aceitos para um grupo ou outro em contexto escolar.
Considerar que a construção da identidade de gênero é um processo que atravessa a
constituição da atividade humana, a organização dos papéis sociais de gênero, e como
estes são transmitidos e apropriados, lança luz à produção de comportamentos que, numa
sociedade marcada pela crescente biologização das questões sociais, podem muito bem
ser enquadrados num diagnóstico de transtorno de conduta, a depender do gênero da
criança, do que é considerado “anormal” para um menino ou uma menina. Advoga- se
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pela intencionalidade de uma formação humana com vistas a superar a reprodução de
comportamentos naturalizados como masculinos ou femininos, ou considerados
desviantes ou adequados de acordo com o gênero da criança que o expressa.
Palavras-chave:
Medicalização.

Educação

infantil.

Gênero.

Psicologia

Histórico-Cultural.

REFLEXÕES SOBRE APOIO PEDAGÓGICO A ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA/NECESSIDADES ESPECIAIS NA UNIOESTE
Jane Peruzo Iacono- janeperuzo@gmail.com
Lucia Terezinha Zanato Tureck
Considerando que a legislação e os documentos normativos a respeito da Educação
Especial sob os pressupostos da política nacional sobre a Educação Inclusiva referemse predominantemente à Educação Básica, torna-se premente sua adequação ao Ensino
Superior, levando em conta as suas especificidades. Esta questão tem sido temática de
estudos, debates e comunicações em eventos, como o tradicional Congresso Brasileiro
de Educação Especial da UFSCar. Este trabalho tem como objetivo discutir e avaliar
sobre o apoio pedagógico necessário aos acadêmicos com deficiência/necessidades
especiais, no exercício das funções de transcritor/ledor, na Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – UNIOESTE. A partir do ingresso de acadêmicos com
impossibilidade ou dificuldades acentuadas para a escrita e manuseio de equipamentos
e materiais, foi criado o cargo de transcritor/ledorem 2013, sendo exercido nos campi
de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Esse apoio pedagógico foi compreendido pelo
Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais –
PEE como atendimento educacional especializado (AEE) a ser efetivado por meio do
serviço de profissional de nível superior que, naquele momento, foi definido e
denominado como transcritor/ledor. A discussão dos profissionais do PEE sobre as
funções do transcritor/ledor ao atender os alunos com deficiência/necessidades
especiais resulta em dados positivos, pois tem-se constatado a permanência do
acadêmico no Curso, a apropriação do conhecimento científico, a aprovação nas
disciplinas cursadas; todavia tem havido questionamentos como a necessidade de
formação pedagógica dos profissionais, ou seja, curso de Licenciatura e a
complementação em Educação Especial, pela necessidade de compreensão a respeito
das concepções e formas de relacionar-se com pessoas com deficiência; as relações
necessárias desses profissionais com os Colegiados de Cursos na interlocução com os
Docentes; a continuidade do trabalho, uma vez que o cargo não é de carreira na
Unioeste e as contratações são temporárias. Essas questões, além de outras, têm
suscitado, por sua vez, a necessidade de repensar a atuação desses profissionais
transcritores/ledores dada a importância do trabalho que têm a desempenhar na
universidade.
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Palavras-Chaves: educação especial; ensino superior; atendimento educacional
especializado;transcritor/ledor.

RELAÇÕES RACIAIS DENTRO DA ESCOLA: REFLEXÕES A PARTIR
DE UMA PRÁTICA

Daiane Vasconselos,
Patrick Holtz, Karen Alves,
Graziela Lucchesi Rosa da Silva
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
As desigualdades raciais no campo da educação foram objeto de estudo de muito
pesquisadores (Rosemberg, 1987, Hasenbalg e Silva, 1990, Paixão, 2008). Tais estudos
evidenciam as profundas assimetrias entre brancos e negros em relação ao acesso,
permanência e qualidade da trajetória escolar. Contudo, há uma negligência em se
considerar a variável raça/cor como determinantes dessas diferenças (Rosemberg,
1987) persistindo explicações que culpabilizam o indivíduo pelo fracasso escolar ou
atribuem às variáveis socioeconômicas os determinantes da produção das
desigualdades raciais. O presente trabalho é fruto de uma atividade prática
desenvolvida durante a disciplina de Psicologia e Educação do 4º ano do curso de
Psicologia na Universidade Federal do Paraná. Os autores/as desenvolveram um
trabalho de levantamento de demandas para a atuação da psicologia na instituição,
tendo como objetivo a elaboração de um projeto de intervenção a partir das demandas
identificadas. Para tanto foram realizadas visitas a escola e foram levantadas demandas
em relação à necessidade de atuação da psicologia e informações sobre a instituição
através de observação da dinâmica da escola durante os intervalos, dentro das salas de
aula e outros espaços de interação, como por exemplo, o corredor da diretoria e sala
dos professores, além de entrevistas com os profissionais que trabalham na escola como
professores, agentes educacionais e direção. Apesar da instituição atender toda
Educação Básica, o trabalho do grupo foi desenvolvido apenas com o segundo
segmento do Ensino Fundamental e teve como foco a discussão das relações raciais,
destacando-se as seguintes categorias: discriminação, estigmatização e favoritismo. A
discriminação foi evidenciada, por um lado, a partir da forma diferenciada como os
professores/as relacionavam-se com estudantes brancos e negros. Estudantes negros/as
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recebiam maiores proibições dentro das salas de aula, maior controle do
comportamento, tratamento mais ríspido, com pouco ou nenhuma afetividade. Por
outro, havia favoritismo em relação aos alunos/as brancos/as que recebiam maior
reconhecimento de seus feitos. As demonstrações de afeto dos professores/as eram
endereçadas a eles/as e havia menor punição quando apresentavam comportamento
inadequado em sala de aula. O estigma negativo em relação aos alunos/as negros/as
também foi observado. Os estudantes considerados problemáticos eram
majoritariamente negros/as. Além disso, foi observado repreensão mais frequente,
menos tolerante e indiscriminada dos professores/as em relação ao comportamento de
alunos/as negros. Conclui-se que as desigualdades existentes entre os brancos e negros
nos indicadores educacionais podem estar relacionados com o tratamento racialmente
desigual presente nas escolas, como os que foram evidenciados na instituição
acompanhada, conforme proposto por Hasenbalg e Silva (1990).

REPETÊNCIA ESCOLAR: CONCEPÇÕES CAUSAIS SOBRE O
FENÔMENO NA HISTORICIDADE BRASILEIRA
Daniela da Silva Rocengholli- bolsista/UEM Agência financiadora: CNPq
Francisconi Borges – orientadora/UEM
A repetência escolar é um fenômeno que causa preocupações no cenário educacional
brasileiro há várias décadas. Após 1930, segundo Andreotti (2006), tal acontecimento
passou a ser alvo de ações por parte do Estado em vista do panorama que o Brasil se
encontrava com o projeto de expansão das forças produtivas, principalmente via
industrialização. Desse período em diante a educação escolar passou a ser considerada
um instrumento fundamental de inserção social e de preparo para o mercado industrial.
Nesse contexto, a repetência e, como consequência, a evasão escolar, passaram a ser
consideradas questões a serem superadas. Para sistematizar ideias e conceitos a respeito
desta temática, muitos eventos foram organizados visando agregar estudos e
experiências sobre a repetência escolar e buscar explicações e alternativas para sua
superação. Um deles, de caráter nacional, foi o I Congresso Nacional de Saúde Escolar,
realizado em 1941. Nesse evento a proposição era de que a educação, enquanto
propulsora do progresso, serviria de instrumento para a reconstrução nacional, visto
que ela seria um instrumento para fortalecer as mentes da raça brasileira em evolução
e nacionalizar o povo (BOISSON et al, 1941). Tendo como recorte de estudo o I
Congresso Nacional de Saúde Escolar foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre as
propostas que visavam o enfrentamento da repetência escolar no Brasil até os anos
1940, assim como os possíveis fatores que convergiam a este fenômeno. O objetivo foi
compreender como foi se constituindo a compreensão e o enfrentamento do fenômeno
da repetência escolar nas primeiras décadas do século XX tendo como registro histórico
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o I Congresso Nacional de Saúde Escolar. Tendo como fonte primária os Anais do
referido Congresso e como fontes secundárias produções teóricas da atualidade, foram
levantados pontos para reflexão sobre como o fenômeno da repetência escolar vem
sendo concebido na historicidade brasileira. Os resultados apontam que muitos fatores
convergem para que os altos índices de fracasso ou reprovação escolar continuem sendo
um dos grandes desafios da área da educação no Brasil (MOYSÉS, 2001;
ANGELUCCI et al, 2004; PATTO, 2006), desde as primeiras décadas do século XX
(ANDRADE, 1941; AZEVEDO, 1941; MOURA, 1941) até o momento atual
(ASBHAR; LOPES,
2006; ANDREOTTI, 2006). Entre os principais desafios estão os
fatores
extraescolares, como a falta de investimentos contínuos na educação e na formação de
professores contribuindo para a baixa qualidade do ensino oferecido. Entre os fatores
intraescolares estão a inadequação da escola à clientela a que se dirige e a atribuição do
fracasso a questões biológicas e de ordem familiar.
Palavras-chave: repetência escolar; I Congresso Nacional de Saúde Escolar; fracasso
escolar; dificuldades de escolarização.

27

SER PROFESSOR: ATIVIDADE DOCENTE PELA PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL
Camila Turati Pessoa- camilatpessoa@gmail.com
Nilza Sanches Tessaro Leonardo
O presente trabalho propõe-se a discutir a atividade docente sob a ótica da Psicologia
Histórico-Cultural. Esta teoria defende a constituição do sujeito pelas relações sociais
e culturais que o sujeito estabelece com seus pares, ou seja, para tornar-se humano é
necessário apropriar-se das produções historicamente acumuladas para avançar na
história dos homens. Com isso, temos a escola como local privilegiado de
sistematização deste conhecimento, permitindo a apropriação de significados sociais e
construção de sentidos pessoais. Diante disso, a atividade docente assume o papel de
mediar os conhecimentos e todas as ações ligadas à docência devem voltar-se à
finalidade da educação: permitir a emancipação humana por meio do conhecimento.
Assim, a atividade docente deve estar ligada a um motivo que leva o professor a realizar
as ações que favoreçam a atividade de estudo dos alunos estarem permeadas de sentido.
Porém, o que vemos no modo capitalista de organização de sociedade é uma atividade
docente por vezes esvaziada de sentido ao professor e, consequentemente, este
desempenha ações desconectadas da finalidade da educação e constrói-se uma
educação descolada da realidade dos que dela participam. Neste cenário, a atividade
docente assume-se um trabalho alienado e os motivos que levam a exercê-la podem
estar mais ligados à retribuição salarial do que à finalidade da educação. Também
encontramos condições concretas de trabalho docente que o impossibilitam de exercer
a atividade docente com qualidade e resume-se a executar ações que não fornecem
sentido nem ao professor, tampouco aos alunos. Assim, estudar a atividade docente a
partir da Psicologia Histórico- Cultural faz-se necessário e nos fornece elementos para
pensarmos a superação de atravessamentos presentes no cenário educacional.
Palavras-Chave: atividade docente; trabalho; psicologia histórico-cultural.
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SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE: BUSCANDO REFLEXÕES
NECESSÁRIAS

Daniella Fernanda Moreira Santos- danii.fernanda@hotmail.com
Zaira Fátima De Rezende Gonzalez Leal
O professor enquanto mediador entre o aluno e o conhecimento é elemento fundamental
no processo de ensino-aprendizagem. E, por ser figura representante em termos de
educação, tornou-se comum o discurso que culpabiliza unicamente o professor diante
dos problemas verificados nesse âmbito (Souza, 2002). Contudo, a partir de uma
perspectiva crítica, discute- se que o professor está inserido no processo de ensinoaprendizagem de forma cíclica, pois ele próprio recebe determinada formação que
deveria capacitá-lo a atuar em sala de aula em termos de conhecimento e de habilidade
didática. Desse modo, diante de um processo de escolarização precário, como o
verificado no setor público, há que se questionar se esta formação oferecida aos
professores, tem de fato, os instrumentalizado para lidar com a realidade educacional
brasileira. Com base nessas considerações esse estudo, de caráter bibliográfico,
objetivou delinear um panorama a respeito da formação e atuação docente no Brasil a
partir da perspectiva da Psicologia, bem como estabelecer relação com as metas do Plano
Nacional de Educação (PNE) no que concerne à formação de professores, buscando
apresentar e discutir brevemente as metas estabelecidas e verificar no que elas
contribuem para o avanço da formação docente, à luz da Teoria Histórico-Cultural
(THC). Concluiu-se que a formação do professor vem se dando de maneira cada vez
mais precarizada, apoiada em um saber técnico, que ignora ou deturpa teorias tão
necessárias ao exercício profissional, se mostrando, no limite, defasada e insuficiente
em capacitar tais profissionais a atuarem na educação brasileira. Assim, as proposições
do PNE (2014) para o aperfeiçoamento da formação docente são, de fato, necessárias e
urgentes, entretanto pondera-se que essas metas não se efetivarão de forma plena no
interior de uma sociedade dividida em classes em que, como apontam Abrantes e
Bulhões (2016), a educação é cerceada pela alienação.

Palavras-chave: formação docente; sistema capitalista; educação; psicologia
histórico- cultural.
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UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO COM ADOLESCENTES DO
MEIO RURAL

Clarice Catelan Ferreira- claricecatelan@bol.com.br
Karen Brustolin - kabrustolin@hotmail.com
Tatiane Superti- tsuperti@hotmail.com
O presente resumo consiste no relato de experiência de estágio específico desenvolvido
para a formação de psicólogos na Universidade Paranaense – UNIPAR, junto ao Centro
de Referência em Assistência Social – CRAS, no distrito de Juvinópolis, zona rural da
cidade de Cascavel – PR, com adolescentes. Trata-se do relato de uma prática de
intervenção com grupo composto por dezenove adolescentes que pertenciam à classe
trabalhadora, os que não vendiam sua força de trabalho em serviços domésticos e da
lavoura, faziam parte de uma família que se utilizava do trabalho braçal para
sobreviver. As intervenções foram orientadas pela perspectiva da Psicologia HistóricoCultural de Vigotski, tendo como base epistemológica o Materialismo Histórico de
Marx. Sendo que, para esta teoria o homem é entendido como a síntese das relações
sociais, compreendido como um ser histórico cultural que age sobre a natureza de forma
intencional através do trabalho, criando cultura ficando registrado por meio da história,
desenvolvendo a consciência tendo capacidade de ressignificar o contexto social em
que vive. A adolescência acerca desta perspectiva, é compreendido pela totalidade
social, em que o indivíduo desenvolve diferentes relações com seus os pares ampliando
críticas acerta da realidade em que o cerca, de si e de dos outros, compreendendo esta
relação como a atividade principal, nomeada como comunicação íntima pessoal. Para
aplicação prática foi necessário entender o conceito de classes sociais entendida como
fruto do capitalismo o qual causa impacto na divisão de afazeres. Sendo a classe
burguesa detentora de capital e que usufrui das riquezas produzidas pela classe
trabalhadora, em resumo são classes opostas, diferenciadas por meio do lugar em que
cada indivíduo ocupa na história. O trabalho teve como objetivo geral ampliar a
consciência dos adolescentes acerca da realidade que ocupam utilizando-se de técnica
a roda de conversa, como coleta de demanda a qual nos fez refletir diante de uma
diversidade de temas. Esta reflexão possibilitou e subsidiou as intervenções acerca de
temáticas ligadas a formação de identidade no período da adolescência, sentimentos e
emoções, sexualidade, gênero e papéis sociais, todos os conteúdos em questão tiveram
como objetivo ampliar a consciência e explorar sentido pessoal e significado social dos
adolescentes acerca dos assuntos. As práticas permitiram a reflexão acerca da
apropriação carente de educação, cultura e lazer dos adolescentes, em que os mesmos
apenas reproduzem a força de trabalho barata em busca de sobrevivência, sem acesso
a apropriações para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A
experiência realizada no presente campo de estágio permitiu às estagiárias conhecer e
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vivenciar especificidades da adolescência e da vida rural e aprofundar conhecimentos
sobre a atuação do psicólogo em CRAS. Os adolescentes atendidos puderam refletir
acerca da realidade vivenciada diariamente e sobre temáticas específicas acerca da
adolescência.
PALAVRAS- CHAVE: Adolescência; Psicologia Histórico-Cultural; Ruralidade.
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UMA TARDE COM PIJAMAS NA ESCOLA: O QUE OS PIJAMAS INFANTIS
CONTAM SOBRE A FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES DE MENINOS E
MENINAS?
Laiana Moraes de Azevedo
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
laiana.ma@hotmail.com
As pedagogias culturais se fazem cada vez mais presentes na formação de nossas
identidades. Entre as crianças atuam como artefatos culturais que se inserem no ambiente
escolar por meio de objetos, acessórios e vestimentas que as crianças utilizam. Decorre
daí o desvelamento e crítica por parte dos educadores, o que nos levou a indagar: Como
a escola vem contribuindo para a difusão não-crítica de artefatos culturais nas salas de
aula? Para responder a esta pergunta realizamos um estudo sobre o projeto Viviana, a
rainha do Pijama baseado na obra infantil de mesmo nome, de autoria de Steve Web.
Neste estudo, buscamos investigar os elementos visuais presentes nos pijamas trazidos
pelas crianças com base nos referenciais dos Estudos Culturais e dos Estudos da Cultura
Visual. Esse projeto foi realizado em uma escola de ensino fundamental pública de
Maringá/PR no qual as crianças foram convidadas a trazerem seus pijamas e os
mostrarem aos seus colegas. Nossa análise indicam que as ilustrações presentes nos
pijamas das crianças reproduzem os padrões de gênero feminino e masculino ainda
hegemônicos na sociedade brasileira. As imagens apresentadas nos pijamas são
reforçadas por cores estereotipadas de cada gênero. Carrinhos, bolas, heróis em azul e
cores mais escuras para os meninos; borboletas, corações e flores em rosa e cores mais
claras para as meninas. Os dados sugerem que essas imagens e cores ensinam as crianças
a escolher o que vestir conforme as normatizações binárias e estigmatizadas de gênero
reproduzindo dessa maneira a estereotipia vigente. A partir desses dados discutimos a
importância de pais e docentes problematizarem as pedagogias visuais implícitas no
cotidiano das crianças que de forma despretensiosa contribuem para a formação de suas
identidades.
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UMA APREENSÃO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES NA FORMAÇÃO DO
PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL
Aldenor Batista da Silva Junior
Giselle Rayane da Silva Lemes
Sonia da Cunha Urt
O intuito aqui presente é que por intermédio deste trabalho seja possível observar e
discutir a atual realidade das condições teóricas e metodológicas presentes na formação
do psicólogo, e deste modo, contribuir para o possível aprimoramento e potencialização
de suas formas de atuação com as mais diversas demandas do contexto educacional. Além
disso, pretende-se compreender a formação dos psicólogos que visam atuar na interface
Psicologia e Educação, sendo possível discutir sobre a situação atual da formação
profissional de psicologia posta nas universidades e a falta de disciplinas complementares
nesta área. O presente estudo foi realizado por via de pesquisa de campo a respeito do
curso e das disciplinas cujo enfoque seja a interface da Psicologia na área da Educação,
objetivando a discussão possível sobre a situação atual da formação profissional do curso
de Psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande – MS.
Para atingir o objetivo proposto, foram utilizados dados do cadastro da Instituição de
Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), dados dos sites da instituição e
pesquisa de campo na coordenadoria do curso de psicologia no campus de Campo
Grande. Foram verificadas situações relacionadas as matérias de psicologia
escolar/educacional no campus apresentado pela pesquisa realizada. Entre as diferenças
encontradas nos cursos, observa-se que a nomenclatura de algumas disciplinas é
divergente apesar do conteúdo apresentar-se de forma semelhante entre si e não
acompanhar as modificações históricas da área em questão. Acreditamos também que
entender a psicologia como instrumento de transformação da sociedade, requer ir na
direção da satisfação das necessidades e interesses das minorias e isso implica em
propiciar o processo histórico-social de humanização do homem, ou seja, o processo do
homem se tornar homem, pela mediação da escola, instituição especializada para operar
a passagem do senso comum ao saber científico, superar a sociedade alienada como meta
e ao profissional de psicologia desempenhar a função de intelectual e não somente educar
sujeitos para esta sociedade, mas sujeitos que a transformem. Diante dessa experiência
foi possível perceber algumas implicações formativas e vivenciais da universidade sobre
a atuação do psicólogo escolar e educacional e sua relação teórica e prática.

Palavras-Chave: Formação do Psicólogo, Psicologia Escolar e Educacional, atuação do
psicólogo escolar.
Financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ).
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UMA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL SOBRE
AS QUESTÕES DE GÊNERO NA ESCOLA E NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES.

Patrícia Barbosa da Silva,
Beatriz Colabone Siqueira
Daniela da Silva Rocengholli
Maria Júlia Dias Roque de Oliveira
Mayara Florêncio de Lima
Mariana Lins e Silva Costa
O presente trabalho consiste em um ensaio de cunho bibliográfico conceitual
fundamentado nos pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia HistóricoCultural e da Pedagogia Histórico-Crítica. Nosso objetivo é explanar a relevância do
debate crítico sobre as questões de gênero e sexualidade no ambiente escolar e a
importância da formação de professores para sua realização. Para tanto, elegemos como
referenciais teóricos: Patto (2007), Saviani (2012), Saffioti (2013;2015;1987) e demais
autores continuadores da teoria eleita. Consideramos que a escola assume, mesmo
dentro das limitações impostas pelo capitalismo, um papel de suma importância,
quando democratiza o conhecimento sistematizado e permite, aos homens que dela
fazem parte, uma compreensão da realidade que supera as análises presas à aparência
(SAVIANI, 2012). O debate mediado pela escola justifica-se pelo fato de que tal
instituição constitui uma das principais instituições responsáveis pela humanização dos
sujeitos. Entendemos, no entanto, que para que escola cumpra essa função social de
enfrentamento à concepções não-científicas e preconceituosas que permeiam as
questões de gênero, é preciso que os professores se apropriem de conhecimento teórico
crítico e deixem de lado suas concepções pautadas no senso comum. Desta maneira,
afirmamos a formação de professores, inicial e continuada, como meio de
instrumentalização dos profissionais de educação para trabalhar com o tema de forma
emancipadora; possibilitando relações que transcendam com o ciclo de dominação e
exploração historicamente construído. Nesse panorama, temos as questões de gênero e
sexualidade como um fenômeno histórico de exploração, como pode ser exemplificado
em dados que apontam o Brasil enquanto líder no índice de assassinatos de travestis e
homossexuais (segundo dados apresentados pela ONG internacional Transgender
Europe, no ano de 2017), esse fato reforça urgência da discussão de alternativas para o
enfrentamento destas questões, principalmente no âmbito escolar. Com isso, a partir da
teoria de referência, compreendemos que a escola é espaço para discussão de gênero,
como uma construção histórica e social, uma vez que possibilita aos homens deixarem
o reino do senso comum e avançar rumo às explicações científicas, compreendendo as
relações de gênero em suas múltiplas determinações.
Palavras-Chaves: Formação de Professores. Psicologia Histórico-Cultural. Gênero.
Escola.
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VALORES E EDUCAÇÃO – UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
NA FATEC SHUNJI NISHIMURA
Tânia Cristina Impocetto Marcheti
Apresentamos um estudo, em andamento, que busca identificar, a partir da Teoria das
Representações Sociais de Moscovici (2003), Jodelet (2001), Sá (1996) e Abric (2001),
o núcleo central das representações sociais presentes na construção de valores pelos
discentes e em sua utilização pelos docentes nas práticas pedagógicas em uma Faculdade
de Tecnologia no interior do Estado de São Paulo. Desta forma, procuramos valorizar o
campo das produções onde se expressam os saberes e práticas de sujeitos sociais,
compreender não somente o quê e como as pessoas representam um valor, mas, também
como e porquê fazem dessa forma. A coleta de dados ocorre em diferentes momentos,
sendo que na primeira fase recorremos às fontes documentais, tendo como primeiro passo
o entendimento da concepção da instituição pelo estudo do seu Projeto Político
Pedagógico - PPP. Na segunda fase, apresentamos a pesquisa e convidamos docentes e
discentes a participarem das diferentes etapas do estudo, composta por questionários
coletivos e entrevista individual. Cabe informar que a pesquisa está regularmente
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Ciências e Letras - Unesp
Assis (CAAE 68136117.9.0000.4501). Para empreender esse estudo se fez necessário
realizar a leitura da história de emigração de Shunji Nishimura (*08/12/1910 †23/04/2010). e o processo de construção da Faculdade de Tecnologia que leva seu nome
o que vem nos proporcionando um processo de reconstrução das significações, de
entendimento dos sentidos dados às construções por ele realizadas e os resultados
obtidos. No entanto, a expectativa é que, ao finalizar o estudo tenhamos compreendido
como esses fatos e processos foram socialmente representados, transformados ou não
em memória e verificar o alcance dessa representação, se temos uma memória coletiva
ou memórias pessoais. Enfim, esperamos entender o dinamismo existente no processo
da construção de práticas pedagógicas de docentes e o processo de constituição dos
valores discentes da referida FATEC. E ainda, em que medida as mesmas se encontram
influenciadas pelos valores de seu idealizador e neste sentido, em que medida esse
modelo de organização passa a reproduzir valores das organizações empresariais que
atuam no mercado para o qual a Faculdade forma profissionais.
Palavras-chave: representação social, valores, educação.
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A IMPORTÂNCIA DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA A LUTA
PELA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tamara Cardoso André,
Unioeste,
tamaracardosoandrefoz@gmail.com
Resumo: Objetiva destacar a importância da teoria histórico-cultural para a luta pela
educação infantil no contexto da sociedade capitalista. Para isso, retoma o conceito de
dialética e o método de estudo das funções psíquicas superiores, desenvolvido por
9
Vygotski. Acerca da educação infantil no contexto da sociedade capitalista, conclui que
o Estado vem assumindo, historicamente, visão assistencialista de infância, o que ainda
está presente nos documentos internacionais que oficializam políticas públicas. Diante
disso, propõe quatro tarefas para a luta pela educação infantil: 1) Lutar por criação e
manutenção de escolas de educação infantil para todas as crianças; 2) Superar as
concepções assistencialistas de infância e educação infantil; 3) Superar o ensino pautado
em habilidades e competências; 4) Produzir dados sobre a situação da infância.
Palavras-chave: Educação Infantil. Teoria histórico-cultural. Políticas de educação
infantil.
1 INTRODUÇÃO

A educação universal, e aqui mais especificamente a educação infantil, encerra
em si elementos contraditórios, pois, historicamente, foi defendida por grupos sociais com
interesses e objetivos distintos: capitalistas e comunistas. A dialética e a história ajudam
a entender as contradições, a importância e os desafios da educação infantil, razão que
justifica a importância da teoria histórico-cultural, pautada no materialismo históricodialético, método de compreensão e transformação da realidade desenvolvido pelos
filósofos alemães Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895).
O objetivo deste artigo é destacar a importância do método da teoria históricocultural para a luta pela educação infantil no contexto da sociedade capitalista.
9

Neste trabalho, optou-se por fazer a transliteração do nome do autor segundo a obra consultada,
traduzida do russo para o espanhol.
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2 A DIALÉTICA

A dialética é um método que tem origem na filosofia grega, quando se
desenvolveu de duas formas: dialética do ser e dialética das ideias. Segundo Konder
(1990), o filósofo pré-socrático turco Heráclito de Éfeso (535 a.e.c - 475 a.e.c) pode ser
considerado o pai da dialética do ser. Heráclito afirmava que um homem não se banha
duas vezes no mesmo rio, pois ambos estão em constante transformação. Os diálogos de
Sócrates, por seu turno, estão na origem da dialética das ideias. O filósofo ateniense
Sócrates (469 a.e.c - 399 a.e.c) desenvolveu a maiêutica socrática, método de diálogo que
leva à reelaboração das próprias ideias por meio de perguntas. A dialética foi rechaçada
durante toda a Idade Média, pois, com isso, negava-se a possibilidade de transformação
de uma sociedade feudal, monárquica e teocêntrica, marcada pela forte estratificação
social. Nesse período, o desenvolvimento da dialética limitou-se ao seu entendimento
enquanto controvérsia e lógica, conforme o pensamento do filósofo francês Abelardo
(1079-1142), influenciado por Aristóteles (384 a.e.c – 322 a.e.c), filósofo grego que fora
aluno de Platão.
A dialética que viria a influenciar Marx foi elaborada pelo filósofo alemão
Friedrich Hegel (1770-1831). Em Hegel a dialética é compreendida como um movimento
no qual as ideias mais elevadas estão contidas, em germe, nas ideias menos elevadas.
Segundo Hegel, (1820/1994), no ser humano, que se diferencia dos animais por possuir
pensamento, o teórico está contido na prática, assim como a vontade está contida em todo
pensamento. Ou seja, a vontade é imanente ao pensamento. Porém, a vontade sempre se
depara com determinações. O ser-em-si é a pessoa que apresenta uma vontade natural,
instintiva e irrefletida e que, ao deparar-se com as determinações, pode desenvolver fúria
e destruição, a exemplo dos casos de suicídio e homicídio. Mas na imanência do ser-emsi está o ser-para-si, cuja vontade pode conviver com o outro e as determinações porque
é universal, universalidade essa estabelecida e garantida pelo direito do Estado racional.
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O direito do Estado, é, por isso, superior ao (direito) dos outros
degraus ou estágio: ele é a liberdade em sua configuração mais
concreta, que só se subordina, ainda, à suprema verdade absoluta
do espírito do mundo. (HEGEL, 1820/1994, p. 161)
Ao afirmar que o Estado racional de Direito assegura a universalidade e,
consequentemente, a liberdade, Hegel acabou servindo à defesa do Estado monárquico
prussiano.
Segundo Frederico (2009), Marx era hegeliano de esquerda, grupo que rechaçava
a teoria geral de Hegel e apegava-se ao método dialético, considerando que o movimento
ininterrupto das ideias iria levar à negação do Estado monárquico prussiano.
No livro A miséria da Filosofia, Marx (1847/1985) afirma que as ideias são
históricas e transitórias, pois quem produz as relações sociais estabelece as ideias para
legitimá-las e engendrá-las.
Na obra A Ideologia Alemã Marx e Engels (1846/2014) criticam a filosofia alemã
abstrata e idealista e afirmam que não é o pensamento que determina o mundo, mas sim
a práxis, atividade humana sensível, pensada.
Totalmente ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu à
terra, aqui se eleva da terra ao céu. Quer dizer, não se parte
daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam,
tampouco dos homens pensados, imaginados e representados
para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos
homens realmente ativos e, a partir do seu processo de vida real,
expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e
dos ecos desse processo de vida (...). Não é a consciência que
determina a vida, mas a vida que determina a consciência. No
primeiro modo de considerar as coisas, parte-se da consciência
como do indivíduo vivo; no segundo, que corresponde à vida real,
parte-se dos próprios indivíduos reais, vivos, e se considera a
consciência apenas como sua consciência. (MARX, ENGELS,
1846/2014, p. 94)
Contraditoriamente, as mesmas condições materiais de produção que determinam
a consciência humana, engendram a sua transformação pela ação humana. Para entender
isso é preciso reportar-se às condições de existência provocadas pelo modo de produção
capitalista. O capitalismo caracteriza-se por apropriação privada dos instrumentos de
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trabalhos pela classe dominante, gerando exploração do trabalho, alienação, - separação
entre atividade prática e pensamento -, e estranhamento, - não apropriação pela classe
trabalhadora daquilo que ela produz. A superação da alienação e do estranhamento ocorre
quando o poder se torna insuportável a ponto de gerar uma revolução guiada pela classe
destituída. O primeiro momento da superação é o socialismo, quando a classe
trabalhadora assume o controle do Estado. O comunismo é a abolição do Estado e da
propriedade privada dos instrumentos de trabalho, de modo que o trabalho passe a servir
apenas para a produção das necessidades humanas, e não para o enriquecimento de uma
classe dominante.
O comunismo, no entanto, só pode ter existência histórico-mundial, razão pela
qual Marx e Engels empenharam-se na criação da Associação Internacional dos
Trabalhadores (AIT), fundada na Inglaterra, em 28 de setembro de 1864. A AIT foi
precedida pela Liga dos Comunistas, cujo programa foi redigido por Marx e Engels e
publicado em vários idiomas no ano de 1848, sob o título O Manifesto do Partido
Comunista. A educação pública, gratuita e universal faz parte do programa de luta do
Manifesto e também das preocupações, lutas e teorizações de Marx e Engels (1848/1997).

3 INFÂNCIA E CAPITALISMO

O capítalismo submete adultos e crianças à alienação, ao estranhamento e aos
maus tratos. Na obra O Capital Marx critica o trabalho infantil e levanta problemas
relativos às leis de ensino obrigatório em diversos países, denunciando que, ao serem
transformadas em apêndices de máquinas, as crianças são submetidas a uma atrofia
intelectual. Em vários excertos da obra de Marx e Engels os autores retratam as condições
precárias a que são submetidas pessoas adultas, crianças e mulheres na industrialização.
No primeiro volume de O Capital, Marx cita relatórios produzidos para inquéritos
parlamentares sobre trabalho infantil, publicados na Inglaterra, nos anos de 1841, 1860 e
1963. Um dos textos desses relatórios, citado por Marx, denuncia o trabalho infantil na
indústria de cerâmica de Staffordshire:
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Wilhelm Wood, um garoto de 9 anos, “tinha 7 anos e 10 meses
de idade, quando começou a trabalhar”. Lidava com fôrmas
(levava a mercadoria modelada à câmara de secagem para
apanhar depois, de volta, as fôrmas vazias) desde o início. (...)
Quinze horas de trabalho por dia para um garoto de 7 anos!
(MARX, 1867/2006, p. 284)
No Brasil a situação das crianças não foi diferente. Segundo Rizzini (2009, p.
376):
O Brasil tem uma longa história de exploração da mão-de-obra
infantil. As crianças pobres sempre trabalharam. Para quem? Para
seus donos, no caso das crianças escravas da Colônia e do
Império; para os “capitalistas” do início da industrialização, como
ocorreu com as crianças órfãs, abandonadas ou desvalidas a partir
do final do século XIX; para os grandes proprietários de terras
como bóias-frias; nas unidades domésticas de produção artesanal
ou agrícola; nas casas de famílias; e finalmente nas ruas, para
manterem a si e as suas famílias.
De acordo com Passetti (2009), a greve geral que eclodiu paralisando indústria,
comércio e transporte, no ano de 1917, em São Paulo, teve como uma das reivindicações
a denúncia do trabalho infantil e o desrespeito ao decreto nº 13.113, de 17 de janeiro de
1891, que proibia o trabalho infantil nas máquinas em movimento e na faxina.
Anarquistas denunciaram a exploração do trabalho infantil e lançaram uma campanha
dirigida aos patrões e aos pais responsáveis pela situação das crianças trabalhadoras.
Na primeira metade do século XXI o trabalho infantil ainda grassa, o que é
apontado nos relatórios produzidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O
relatório de 2013 aponta uma redução nos índices de trabalho infantil no mundo, o que
mostra a permanência desse problema:

Entre 2000 e 2008, o número de crianças trabalhadoras em todo
o mundo diminuiu em cerca de 30 milhões. Não obstante este
progresso, no fim daquele período ainda havia mais de 215
milhões de crianças trabalhadoras, mais de metade das quais a
realizar trabalho perigoso. Além disso, a tendência geral
decrescente mascarou o aumento do número de crianças em
atividade econômica na África Subsaariana, de 2004 a 2008 (OIT,
2010d). Embora estes números sublinhem a magnitude do desafio
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que continua a afrontar a comunidade mundial, também
transmitem uma clara mensagem de esperança - o progresso
contra o trabalho infantil é possível com opções políticas sãs e um
substancial empenho nacional e internacional. (OIT, 2013, p. xiii)
O relatório aponte que, embora o trabalho infantil ainda exista no mundo, vem
sofrendo ampla redução. No entanto, ao postular que a responsabilidade pelo problema
está na miséria das famílias e choques, silencia em relação aos efeitos do capitalismo
sobre as mazelas que a infância ainda sofre, mesmo no tecnologicamente desenvolvido
século XXI:

O relatório argumenta que o trabalho infantil é impulsionado
pelas vulnerabilidades familiares associadas à pobreza, aos riscos
e aos choques e que a segurança social é imprescindível para
mitigar essas vulnerabilidades. (OIT, 2013, p. xiii).
Os choques são definidos pela OIT como sendo os eventos que “perturbam” a
economia das famílias, comunidades ou regiões. Podem ser tanto a morte de alguém em
uma família, quanto catástrofes naturais ou crises macroeconômicas que provocam
redução geral dos rendimentos das famílias.
Segundo o relatório, instrumentos de proteção social para o desemprego e a
velhice, além de transferência direta de renda para famílias com crianças, são
instrumentos que previnem o trabalho infantil. Assevera, ainda, que a transferência direta
de renda para famílias é mais efetiva quando voltada para manter a criança na escola do
que quando diretamente vinculada a apoiar o trabalho produtivo de comunidades.
O Brasil também faz parte do mapa do trabalho infantil, figurando, no relatório da
OIT (2013), com uma porcentagem de 8% do total de crianças nas idades entre 5 e 14
anos em situação de trabalho infantil.
São escassos os relatórios acerca da situação da infância brasileira produzidos no
Brasil. Porém, a análise dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) permitem entrever que a educação infantil não é acessível a todas as crianças.
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A população brasileira, segundo o censo do IBGE de 2010, é estimada em
190.732.694 pessoas10. O número de crianças e adolescentes até os 19 anos de idade é
distribuído conforme sistematizado na tabela abaixo11:
Tabela 1 – População de até 19 anos no Brasil segundo dados do IBGE.
Sexo 0-4

5-9

10-14

15-19

H

7.016.987 7.624.144 8.725.413 8.558.868

M

6.779.172 7.345.231 8.441.348 8.432.002

Fonte: IBGE, 2010.

Ainda segundo censo do IBGE de 2010, o número de crianças de até 19 anos que
trabalham é de 3,3 milhões de pessoas12.
Trabalho infantil e falta de acesso à educação infantil, portanto, fazem parte da
realidade brasileira. No ano de 2017 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
produziu um relatório acerca do tema, intitulado Três padrões de trabalho juvenil: um
estudo com metodologia mista sobre o trabalho em idades inferiores aos 18 anos no
Brasil. O relatório não compõe a análise deste artigo porque seus resultados focalizam as
consequências do trabalho na idade inferior aos 18 anos, tendo como base dados obtidos
por uma pesquisa datada do ano de 2008.
Importa ressaltar que vários dados indicativos da situação da infância brasileira
não são encontrados no censo do IBGE ou em outro centro governamental de pesquisa.
Reportagem de Mori (2018), da BBC, traz à tona o problema da falta de dados estatísticos
centralizados sobre a infância no Brasil. Segundo a reportagem, o disque-denúncia,
serviço no qual a população denuncia anonimamente casos de violência para que sejam
investigados pelas polícias Miliar e Civil, recebeu 15.707 denúncias de violência sexual
contra crianças no ano de 2016. No entanto, apenas o Sistema Único de Saúde (SUS) tem
10

Recuperado de: https://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso?view=noticia&id=3&idnoticia=1766&busca=&t=censo-2010-populacao-brasil-de-190-732-694pessoas
11
Recuperado de: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm
12
Recuperado de: https://censo2010.ibge.gov.br/apps/trabalhoinfantil/outros/graficos.html
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dados sobre o número de atendimentos às vítimas do abuso sexual infantil e não há órgão
que mapeie denúncias ou que monitore o que acontece com as crianças. Além disso,
mesmo o SUS ou o disque-denúncia dependem de que alguém haja em favor da criança,
e o mesmo se pode afirmar sobre as garantias constitucionais. O Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança
e ao adolescente, estabelecendo que a mesma deve ser assegurada pela família,
comunidade, sociedade em geral e poder público. Se a família não garantir tal proteção,
a criança não poderá buscá-la por conta própria, ficando sempre na dependência de que
um terceiro haja em seu favor, o que pode ocorrer ou não. A educação obrigatória,
estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/1996, pode
assegurar a existência na vida de cada criança de um terceiro que haja em seu favor. Ou
seja, a educação infantil poderia ser um importante instrumento para que as situações de
abusos e maus tratos às crianças fossem detectadas, denunciadas e sanadas. No entanto,
a educação infantil ainda não é uma garantia para as crianças brasileiras. Nos dados do
Censo Escolar da Educação Básica de 2016, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), percebe-se uma defasagem entre o
número de matrículas, nas creches e pré-escolas, em relação ao número de matrículas nos
anos iniciais do ensino fundamental.
Tabela 2 – Número de matrículas na educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, segundo dados do censo do INEP (2016)
CRECHE PRÉ-ESCOLA ANOS INICIAIS
3.233.739 5.034.353

15.346.008

Fonte: INEP, 2016

O número de matrículas em creches corresponde a 21% do total de matrículas nos
anos iniciais do ensino fundamental. As matrículas em pré-escola correspondem a 33%
do total de matrículas nos anos iniciais. Considerando o total de matrículas em creches e
pré-escolas, de 8,258.092, e o número total de crianças até 4 anos de idade, que é de
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13.796.159, tem-se um contingente de 5.338.067 de crianças até os 4 anos de idade fora
da educação infantil, o que corresponde a 38,7%.
O Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/1990 afirma, no artigo 54, o
dever do Estado em ofertar atendimento em creche e pré-escola às crianças até os 5 anos
de idade. O Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, que estabelece metas a
serem atingidas na educação e estratégias para a efetivação das mesmas no período de um
decênio, prevê a universalização, até 2016, da educação infantil para os 4 e 5 anos de
idade e também o atendimento de, no mínimo 50%, das crianças de até 3 anos, até 2024.
Para a efetivação da universalização da educação de crianças de 4 e 5 anos, foi realizada
uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/1996,
incluindo as crianças de 4 anos na educação obrigatória, que passou a ser dirigida para as
idades dos 4 aos 17 anos, em redação dada pela Lei 12.796 de 2013. Antes a
obrigatoriedade era desde os 6 anos de idade.
Entretanto, é preciso prestar atenção na diferença entre escola e educação. Para a
efetivação da universalização da educação, uma das estratégias apontadas pelo PNE é o
estabelecimento de avaliação da educação infantil. Avaliações de larga escala
desempenham papel decisivo para que a escola possa ser substituída por educação
domiciliar, conhecida como Homeschooling. Havendo exame nacional, é possível
certificar conhecimentos sem frequência à escola, o que aponta para um risco de
desescolarização da sociedade, verificada nos documentos produzidos pelo Banco
Mundial.
No Brasil há uma forte defesa Homeschooling pelo Movimento Brasil Livre
(MBL), movimento social organizado que elege deputados e vereadores para aprovar
projetos de lei visando a privatização dos serviços públicos e o fomento ao capitalismo.
No ano de 2015 o MBL produziu um documento com propostas de políticas públicas para
as áreas de educação, saúde, sustentabilidade, justiça, economia, transporte e urbanismo
e reforma política. Para a educação, além de defender o projeto de lei Escola sem Partido,
que visa o controle ideológico dos professores e a criminalização do debate político na
escola, o MBL apresenta propostas que, se efetivadas, tendem à abolição da escola
pública por meio de sua privatização e legalização do Homeschooling.
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Avaliações de larga escala permitem que as crianças sejam educadas em casa e a
distância, substituindo a frequência à escola pela realização de um exame nacional. Se o
Homeschooling for legalizado, as estatísticas produzidas pelo governo poderão se pautar
nas avaliações, e não mais nas escolas, permitindo que o Estado se isente da tarefa de
fornecer escola para todos, conforme é garantido pelo princípio de educação obrigatória.
Portanto, a defesa do Movimento Brasil Livre vai ao encontro dos relatórios do Banco
Mundial.
O Banco Mundial13 é uma agência independente da Organização das Nações
Unidas (ONU) que faz empréstimos e doações para 187 países membros e, por meio de
relatórios e condicionantes aos empréstimos, orienta suas políticas. No ano de 2018, a
agência produziu um relatório, intitulado ‘’Learning. To realize Education’s promise’’.
O relatório cita dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e
pesquisas de organismos internacionais, para afirmar textualmente que escolarização não
significa aprendizagem e que é necessário priorizar esta. Afirma o relatório que para
priorizar a aprendizagem é necessário o desenvolvimento de formas corretas de medi-la
e a implementação, nas escolas, de inovações baseadas em evidências, voltadas para o
desenvolvimento de habilidade e competências. Assevera que é necessário preparar as
crianças de até 3 anos de idade para a escola por meio de nutrição, estimulação e cuidado,
o que pode ser feito em creches que trabalhem em prol do desenvolvimento das
habilidades sócio-emocionais e da melhoria da cognição.
Subjazem, ao relatório, tendência à desescolarização; por meio do primado da
avaliação da aprendizagem sobre a escola; visão assistencialista de educação infantil e
teoria das competências.
O assistencialismo não é uma diretriz nova na educação infantil brasileira. Kramer
(1992) analisa que a preocupação com a educação de crianças de 0 a 6 anos demorou a
aparecer no Brasil e esteve desde seu início ligada à visão assistencialista. Nas leis n º
5.452/1943; n.º 4.024/1961 e nº 5.692/1971, não constava a obrigatoriedade do Estado
em ofertar creches e pré-escolas. Determinava-se que empresas deveriam oferecer

13

Recuperado de: https://nacoesunidas.org/agencia/bancomundial/
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creches para filhos de funcionários, porém não havia mecanismos de fiscalização do
cumprimento da Lei. A Lei n.º 5.692, de 1971, dispunha que cabia aos sistemas de ensino
velar pelo atendimento a crianças com idade inferior a sete anos em escolas maternais,
jardins de infância e congêneres. Estimulava as empresas a organizarem e manterem
escolas primárias, inclusive em cooperação com o Poder Público. No entanto, a
abordagem era superficial, pois não apresentava as formas de viabilizar na prática o
atendimento e não dispunha de definições e delimitações rígidas. Na década de 1970 os
pareceres emitidos pelo Conselho Federal de Educação tratavam a criança como
culturalmente carente e atribuíam ao atendimento pré-escolar a solução para as
defasagens escolares. Partiam da teoria da privação cultural, para a qual um meio social
desfavorecido produz crianças inaptas para a aprendizagem, uma vez que lhes faltariam
os pré-requisitos mínimos para a aprendizagem escolar, tais como: conhecimentos
verbais, percepção visual e auditiva, coordenação motora, conhecimento dos números e
capacidade para seguir instruções.
No que se refere às diretrizes pedagógicas, as décadas de 1960 e 1970 foram
marcadas por modelo educacional importado dos EUA, conhecido no Brasil como
‘’educação compensatória.’’ De acordo com Kramer (1992), a adoção de programas de
educação compensatória no Brasil distorcia a realidade, pois, além de culpabilizar a
criança carente pelo fracasso escolar, escondia as suas verdadeiras causas: a nãoparticipação e a sociedade de classes, elementos fundamentais do sistema capitalista.
Entretanto, pode-se inferir que a lei cumpria o papel de orientar a pedagogia da
educação infantil para a “educação compensatória”, modelo embasado na psicologia
comportamentalista que fora delineado nos Estados Unidos. Segundo Redin (2004), a
educação compensatória serviu nos Estados Unidos como resposta do governo daquele
país para atender às minorias raciais que reivindicavam por iguais oportunidades sociais.
O cerne desta educação era o desenvolvimento cognitivo de crianças de 0 a 6 anos,
visando a aquisição das habilidades necessárias para a aprendizagem da leitura e da
escrita.
O primado do desenvolvimento de habilidades sobre o ensino de conhecimentos
remete à educação funcionalista, preconizada pelo filósofo francês Durkheim (185848

1917), cujo objetivo seria a manutenção da ordem e da harmonia, em um mundo de
estratificação social e de forte divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. A
divisão social do trabalho, criticada por Marx e Engels, foi considerada desejável e
necessária por Durkheim (1922). O autor ativamente defendeu a divisão social do trabalho
e o papel da escola para fomentá-la, considerando que socialização significaria adaptar
cada indivíduo a um específico lugar na sociedade, podendo este lugar ser o de um
trabalhador braçal.
A contraposição entre as teorias de Marx e Durkheim mostra que a educação pode
exercer dupla função: harmonizar a divisão social do trabalho, na perspectiva
funcionalista de Durkheim, ou manter as crianças e adolescentes fora da exploração
capitalista e de maus tratos, contribuindo para que estes não se tornem apêndices de
máquinas. Não se pode esquecer que a educação pública e gratuita é uma das pautas de
luta do Manifesto do Partido Comunista.
Concluiu-se, assim, que a luta comunista pela educação infantil -, diante da
configuração atual do capitalismo muito bem expressa nos relatórios produzidos pelo
Banco Mundial e nos escassos dados estatísticos oficiais sobre a situação da infância
brasileira -, envolve basicamente quatro tarefas:
1)Lutar por criação e manutenção de escolas de educação infantil para
todas as crianças;
2)Superar as concepções assistencialistas de infância e educação infantil,
sem que isso signifique negar as necessidades básicas das crianças das classes
populares;
3)Superar o ensino pautado em habilidades e competências, cuja função é
a manutenção da alienação da classe trabalhadora;
4)Produzir dados sobre a situação da infância.
A teoria de Vigotski é profícua para fundamentar teoricamente estas tarefas,
especialmente pelo seu método de investigação. Vigotski (1896-1934) desempenhou
importante papel no desenvolvimento de uma teoria para fundamentar o sistema
educacional da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), fundada em 1922,
cinco anos após a revolução socialista de 1917, liderada pela fração Bolchevique
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(maioria) do Partido Operário Social Democrata Russo (POSDR), dirigido por Vladimir
Lênin (1870-1924).
Segundo Filho (2003), antes da revolução, a Rússia era um império dominado pelo
tsar, título utilizado pela monarquia russa. O campo ainda era atrasado, com mais trabalho
braçal do que maquinário. A cidade russa, por sua vez, passara a concentrar operários e
fábricas produtivas, administradas de Paris, Londres, Nova York e Berlim. Tão logo
ocorreu a revolução, apesar das dificuldades geradas pela primeira guerra mundial, os
Bolcheviques implantaram mudanças imediatas: paz, toda a terra aos camponeses, direito
de secessão aos não russos, educação pública e controle operário da produção. Em 1918
o POSDR assumiu o nome de “Partido Comunista”.

4 CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO DE VYGOSTKI PARA A LUTA PELA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Vygotski ajudou a fundamentar a educação assentando-se sobre as bases do
método dialético de Marx. Inicialmente Vygotski (1924/1991) fez uma análise a qual
chamou de “crise na psicologia”, criticando as duas correntes da psicologia materialista
de sua época. Segundo sua análise, as psicologias materialistas, fundamentadas em
Darwin e Pavlov, atinham-se apenas aos comportamentos humanos mais elementares, de
modo que não se constituíam como crítica ao espiritualismo da psicologia idealista e nem
permitiam o estudo das funções humanas superiores. Aliando psicologia experimental e
método dialético, Vygotski estudou os processos de desenvolvimento e mediação na
ontogênese, na filogênese e nas patologias. A ontogênese constitui o desenvolvimento do
indivíduo no processo de interação entre a maturação biológica e o meio, a passo que a
filogênese é o processo de desenvolvimento humano, historicamente impulsionado pelo
trabalho e pela atividade.

Por meio do trabalho coletivo a humanidade sentiu a

necessidade de criar instrumentos simultaneamente externos e internos, dentre os quais
se inclui a linguagem falada e escrita, sendo ela posterior ao trabalho.
Segundo Leontiev (1979), Vygotski introduziu a dialética na psicologia ao
desenvolver seu próprio método histórico-genético de investigação da atividade humana.
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Vygotski (1931/2000) buscou estudar o que denominou de “Funções Psíquicas
Superiores” e para isso sistematizou um método, afirmando que mais importante do que
a definição de Funções psíquicas superiores seria um método que permitisse o estudo das
mesmas. Estudou atenção, memorização mediada, escrita e aritmética, dentre outras
funções superiores, utilizando-se de métodos da psicologia experimental, aliando-os a
dialética -, na qual estão contidas a história e as contradições. Para isso, buscou estudar
cada funções superior em seu desenvolvimento; e não como dado consolidado;
observando as relações entre o indivíduo e o meio onde interage. Considerando que a
evolução ocorre em saltos, rupturas e retrocessos, não sendo processo linear, investigou
de que modo as funções se desenvolvem quando há um bloqueio, ou dificuldade, valendose do estudo do ensino e da aprendizagem por crianças cegas, surdas e deficientes
mentais. Também estudou situações de aprendizagem comparando o desenvolvimento de
determinada função, quando há uma ajuda para seu desenvolvimento e quando não há.
Considerou que cada função psíquica superior deveria ser considerada uma parte que
contém em si a totalidade do processo estudado. Apenas a atividade onde o indivíduo
fosse instado a colocar em ação determinada capacidade, como a escrita e o desenho por
exemplo, poderia fornecer um dado científico, uma vez que, na ciência, o dado observável
(fenótipo), não corresponde ao genótipo, ou seja, ao material herdado do indivíduo e que
constitui a função psíquica superior propriamente dito. A partir de seus experimentos, o
autor distinguiu dois grupos de funções superiores relacionados entre si: as funções
internas e as funções externas.
O conceito de “desenvolvimento das funções psíquicas
superiores” e o objeto do nosso estudo abarcam dois grupos de
14

El concepto de “desarrollo de las funciones psíquicas superiores” y el objeto de nuestro estudio abarcan
dos grupos de fenómenos que a primera vista parecen completamente heterogéneos pero que de hecho son
de ramas fundamentales, dos cauces de desarrollo de las formas superiores de conducta que jamás se funden
entre sí, aunque están indisolublemente unidas. Se trata, en primer lugar, de procesos de dominio de los
medios externos del desarrollo cultural y del pensamiento: el lenguaje, la escritura, el cálculo, el dibujo; y,
en segundo, de los procesos de desarrollo de las funciones psíquicas superiores especiales, no limitadas ni
determinadas con exactitud, que en la psicología tradicional se denomina atención voluntaria, memoria
lógica, formación de conceptos, etc. Tanto unos como otros, tomados en conjunto, forman lo que
calificamos convencionalmente como procesos de desarrollo de las formas superiores de conducta del niño.
(VIGOTSKI, 1931/2000, p. 29)
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fenômenos que à primeira vista parecem completamente
heterogêneos, mas de que fato são duas ramificações
fundamentais, dois canais de desenvolvimento das formas
superiores de conduta que jamais se fundem entre si ainda que
estejam indissociavelmente unidas. Se trata, em primeiro lugar,
dos processos de domínio dos meios externos do
desenvolvimento cultural e do pensamento: a linguagem, a
escrita, o cálculo, o desenho; e, em segundo, dos processos de
desenvolvimento das funções psíquicas superiores especiais, não
limitadas e nem determinadas com exatidão, que na psicologia
tradicional se denominam atenção voluntária, memória lógica,
formação de conceitos, etc. Tanto uns quanto outros, tomados em
conjunto, formam o que qualificamos convencionalmente como
processos de desenvolvimento das formas superiores de conduta
da criança. (VIGOTSKI, 1931/2000, p. 29, tradução da autora)
Se o próprio método de Vygotski parte da assunção de que as funções superiores
são desenvolvidas na interação entre indivíduo e meio, é preciso salientar a importância
da escola para a criança e, mais que isso, o entendimento de que educação infantil não
pode se resumir a cuidados básicos com higiene e saúde, embora deles não possa
prescindir.
Segundo Chaves (2015) a escola deve propiciar que adultos e crianças se
apropriem daquilo que de mais complexo vem sendo desenvolvido pela humanidade nos
campos da ciência, da arte e da filosofia. A teoria histórico-cultural pode embasar o
planejamento escolar com o objetivo de desenvolver funções psíquicas superiores por
meio das rotinas, ambientes e atividades sistematizadas e intencionais de ensino.
Crianças de educação infantil necessitam também de cuidados básicos. De acordo
com Bujes (2001), a educação da criança pequena envolve dois processos
complementares e indissociáveis: educar e cuidar. Crianças nesta faixa etária têm
necessidade de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam
sobreviver. Simultaneamente, as crianças tomam contato com o mundo que as cerca,
através de experiências diretas.
Entender a educação infantil como processo de educar e cuidar, acarreta no risco
da preponderância do cuidado, remetendo às concepções higienistas de infância.
Entretanto, é preciso ater-se ao fato de que na história da infância brasileira as concepções
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higienistas não visaram o cuidado à infância, mas sim à desresponsabilização do Estado
e responsabilização das famílias pelas más condições de existência das crianças. O retorno
ao higienismo e a desresponsabilização do Estado pela criança é uma ameaça que se
apresenta nos documentos produzidos pelo Banco Mundial, na possibilidade de que
avaliações substituam escolas e na luta pela normatização do homeschooling por alguns
grupos defensores da ordem capitalista. Salienta-se, aqui, que a não escola ameaça a
escola, principalmente das crianças mais pobres que não podem reclamar por contra
própria dos descuidados que recebem. Lutar por mais creches, por mais pré-escolas e por
escolarização obrigatória é premente para que o Estado seja o principal responsável pela
infância. Enquanto houver uma ordem capitalista que inevitavelmente produz miséria e
violência, afetando principalmente aqueles que não podem se defender sozinhos, lutar por
escolarização obrigatória da infância é tática necessária para responsabilizar o Estado por
cuidar e educar a criança.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Historicamente, as políticas públicas de atendimento à infância se caracterizam
pelo caráter assistencialista. Contraditoriamente, o assistencialismo libera o Estado de
ofertar saúde e educação para as crianças. A tendência de desresponsabilização do Estado
está implícita nos relatórios produzidos pelo Banco Mundial acerca da educação no
mundo, pois postulam o primado da avaliação sobre a escolarização, ao afirmarem que
escola não significa aprendizagem e que é preciso garantir esta última. Assim, observase que a universalização da escola ainda não é uma realidade e que os objetivos de ensino
preconizados pelos organismos internacionais não vão ao encontro de uma escola que
vise o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Neste contexto, o método de
Vygotski pode ajudar nas tarefas que se impõem àqueles que lutam pela educação infantil.
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RESUMO
A profissão representa um dos caminhos de orientação vital e de definição pessoal.
Condicionada pelas demandas do meio e também pelos traços de caráter do indivíduo, a
profissão determina o status na comunidade, os papéis sociais e os padrões de vida.
Assim, a escolha profissional reflete o desenvolvimento e integração da personalidade.
Quando o adolescente se depara com a escolha de uma profissão, não estão apenas em
jogo seus interesses e aptidões, mas também a maneira como ele percebe o mundo, como
ele próprio se percebe, as informações que possui acerca das profissões, as influências
externas advindas do meio social, dos pares e, principalmente, da família. Frente a esta
realidade, pergunta-se: Quais são os principais conflitos e dificuldades encontrados pelo
adolescente frente à escolha da profissão? Para responder à questão, elegeu-se, como
objetivo geral, verificar as principais características pertinentes ao processo de escolha
profissional sob a fase da adolescência, abordando-se, para isso, as principais dificuldades
e conflitos inerentes à idade e ao papel do ambiente intra e extrafamiliar no processo de
escolha. A metodologia utilizada, para a elaboração deste estudo, pautou-se na revisão
bibliográfica, a partir de livros sobre a temática e publicações/artigos respectivos ao tema
em base de dados como Scientific Electronic Library Online e Biblioteca Virtual em
Psicologia. Os resultados apontam que a escolha é parte da definição da identidade
ocupacional e uma opção que, na visão do adolescente, irá nortear os caminhos a serem
percorridos e suas escolhas futuras. Pode-se concluir que a fase da adolescência é
caracterizada por várias conquistas, entre elas, a da escolha profissional. É preciso
entender e ponderar que os conflitos inerentes à fase da adolescência fazem parte do
desenvolvimento humano e a presença dos pais desempenha um importante papel nesse
processo.
Palavras-Chave: escolha profissional; adolescência; família.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, segundo dados do censo de 2009, entre 1998-2008, dobrou a proporção
dos jovens cursando o ensino superior, passando de 6,9% para 13,9% (IBGE, 2009). Para
os adolescentes, o trabalho tem um significado mais profundo, ligado intimamente com a
maturidade e a emancipação econômica (Fischer et al. 2003).
Tomando-se essa linha de raciocínio, pretende-se através de uma revisão da
literatura, a partir de livros sobre a temática e publicações/artigos respectivos ao tema,
verificar as principais características pertinentes ao processo de escolha profissional no
período da adolescência. Abordando-se, para isso, as principais dificuldades e conflitos
inerentes a essa fase do desenvolvimento, assim como o papel do ambiente intra e
extrafamiliar no processo da escolha profissional. O intuito é responder a problemática
de quais são os principais conflitos e dificuldades encontradas pelos adolescentes frente
à escolha da profissão?
É através do exercício de uma atividade profissional que se constitui a percepção
de pertencimento social, participação na esfera produtiva e construção efetiva da
realidade. A escolha do trabalho, assim, transforma-se em uma definição de quem ser e
do que fazer no mundo através da profissão. Essa escolha encontra lugar em um espaço
que integra a realidade familiar, a realidade educacional e a realidade sócio-cultural do
indivíduo, sendo que a identidade ocupacional é parte da identidade pessoal e os projetos
profissionais fazem parte do projeto de vida (Bardagi et al., 2005).
Santos (2005) aponta que a definição da identidade ocupacional se dá nesse
período de inúmeras transições, de tal maneira que o momento de uma escolha
profissional parece decisivo na vida de um adolescente. A escolha 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.
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Sarriera et al. (2001) afirmam que no desenvolvimento da identidade ocupacional
ocorre a análise do "contexto sociocultural", das instituições, das organizações existentes,
das tecnologias disponíveis etc., relacionando-se às oportunidades que os adolescentes
podem vivenciar, significando "quando, onde e como" será a profissão escolhida. O
jovem está, portanto, na etapa da "exploração", em busca de respostas à escolha
profissional e da definição de seus projetos de vida.
Santos (2005) considera que muitos fatores influem na escolha de uma profissão,
de características individuais a convicções políticas e religiosas, valores e crenças,
situação político-econômica do país, a família e os pares. A literatura considera a família
como um dos principais fatores que ajudam ou dificultam no momento da escolha e na
decisão do jovem como um dos fatores de transformação da própria família. O jovem
pertence a uma família, que tem uma história e características próprias.
Na adolescência, bem como na infância, “os projetos de vida são ricos em detalhes
e muito abrangentes, pois o indivíduo percebe toda a vida à sua frente, dispondo dela
conforme suas fantasias e desejos os determinem” (Bardagi et al., 2005, p. 2). De uma
forma geral, a criança modelo, educada no contexto das grandes cidades, desvinculada da
exigência de assegurar precocemente o seu futuro de forma estruturada, sonha em ser
astronauta, piloto de avião e de carros de corrida ou viajar em grandes navios sendo o seu
capitão. O adolescente, tentando definir sua identidade profissional, pensa sobre a opção
de curso superior, preocupa-se com o mercado de trabalho, avaliando os custos e os
benefícios de escolher as diferentes carreiras.
Para entender os possíveis conflitos no processo de escolha profissional, é
necessário compreender esse adolescente, em seu momento de transição da infância para
a vida adulta, que está em busca de sua identidade e seu lugar e papel na sociedade. Na
sequência, serão descritas as principais características do adolescente.
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1. ADOLESCÊNCIA: PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Bardagi et al. (2005) contextualizam que o trabalho vem sido percebido como uma
das dimensões mais presentes ao longo do desenvolvimento humano e se apresenta como
um aspecto significativamente relevante na construção da identidade do indivíduo. Partese da ideia de que trabalhar não é só um meio de “ganhar a vida” mesmo que essa seja a
visão mais comum para a maioria das pessoas. Os autores apontam que além de ser fonte
de renda e subsistência, o trabalho pode ser um instrumento de realização das
potencialidades individuais e fonte de prazer e criatividade.
Para os autores Bardagi et al., (2005), as pessoas, em diferentes fases do ciclo
vital, pensam continuamente sobre suas atividades laborais, recordando ações executadas
e planejando realizações futuras, por exemplo, os idosos preocupam-se em empregar o
conhecimento adquirido ao longo da vida, recusando-se a parar por completo seus
afazeres. Os autores se referem que é, na adolescência, que todo este processo se inicia,
e as expectativas futuras vão sendo elaboradas conforme as diferentes trajetórias dos
indivíduos.
É nessa fase também que o adolescente começa a sentir e se deparar com as novas
mudanças corporais. No menino, por exemplo, ocorre a mudança no timbre de voz; já nas
meninas, acontece a menarca. Outro aspecto marcante é caracterizado pelo processo de
diferenciação em relação aos pais. A busca pela independência e o reconhecimento do
outro são fatores relevantes que acontecem no decorrer desse caminhar.
Outeiral (2008) caracteriza que a adolescência é composta por três etapas que se
misturam em suas características enquanto se processam e se alteram num constante
vaivém. Para ele, a adolescência inicial (de 10 a 14 anos) é caracterizada, basicamente,
pelas transformações corporais e alterações psíquicas derivadas destes acontecimentos. A
adolescência média (de 14 a 17 anos) tem como seu elemento central as questões
relacionadas à sexualidade, em especial, a passagem da bissexualidade para a
heterossexualidade. Já adolescência final (de 17 a 20 anos), tem vários elementos
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importantes, entre os quais o estabelecimento de novos vínculos com os pais, a questão
profissional, aceitação do novo corpo e dos processos psíquicos do mundo adulto.
Essa fase do desenvolvimento humano encontra suas barreiras em conflitos
emocionais relacionados à reorganização do aparelho psíquico e ao reencontro deste ser
na sociedade a que pertence, visto que deixou de ser criança e ainda não atingiu a sua
maturidade, deparando-se com o medo da nova realidade a ser assumida: um novo padrão
de comportamento e relacionamento que o projeta no mundo adulto.
Sobre a transição desta fase, Almeida & Pinho (2008) apontam que, diante de
tantas implicações da escolha profissional, esta fase pressupõe o surgimento de conflitos,
ansiedade, além da elaboração de lutos, pois escolher é algo que implica em renunciar a
certas “coisas". Os lutos a serem elaborados são lutos básicos da adolescência que
emergem face à escolha profissional, são eles: o luto pela perda dos pais da infância, pela
perda das escolhas profissionais realizadas, pelo corpo adolescente, pelas identificações
profissionais que abandona, pelo papel e pela identidade adolescente (Aberastury e
Knobel, 2003).
Ainda para Almeida & Pinho (2008), este período é um momento de confronto
entre as fantasias e identificações da infância e as exigências reais, seja de uma profissão,
seja do mundo adulto. Sendo assim, o adolescente que escolhe encontra-se numa fase de
transição, de mudanças, de adaptação e de ajustamento, quando deixa para trás o mundo
infantil para entrar na vida adulta. Assim, os pais deixam de serem os ídolos admirados
da infância e devem também elaborar o luto pela desidealização por parte dos filhos.
Para Santos (2005), a adolescência é vista como uma etapa do desenvolvimento
humano de individualização que termina em uma representação objetiva do "eu"
claramente definida. Nesta fase, ocorre o abandono das atividades infantis e a opção por
outras do mundo adulto. Segunda a autora, esta fase:
Não é um momento fácil, pois o adolescente ainda não é adulto e não
deixou de ser criança. Boholasvsky (1987) considera que nesse período
é vivenciada a magia de vir a ser adulto e o luto da perda da infância.
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Não pode fazer tudo o que faz um adulto, mas é criticado quando toma
atitudes consideradas infantis (Santos, 2005, p. 58).
Ao se referirem à abordagem psicanalítica, Raupp e Milnitsky-Sapiro (2005),
pontuam que as manifestações e necessidades da adolescência relacionam-se ao período
de indecisão subjetiva e de incerteza social que a constitui, já que o adolescente não pode
ser identificado como criança, nem como adulto. De outra maneira, as instituições sociais
demandam que ele se reconheça ora de uma forma, ora de outra, convocando à busca por
novos lugares e novas identificações, agora fora da família. As autoras exemplificam
dizendo que à criança cabe brincar e ao adulto cabe trabalhar.
Sarriera et al.

(2001) afirmam que a necessidade do jovem de assumir

compromissos e colocar-se frente à vida adulta significa uma profunda mudança de seu
papel no mundo, levando-o a questionamentos, dúvidas e incertezas, o que Erikson
(1968/1976) denominou de "crise da identidade" no período da adolescência.
Assim, para os autores:
A escolha ocupacional é, então, o reflexo de como o jovem lida com
sua crise de identidade, lançando mão de suas capacidades em prol de
uma atitude ocupacional. Esta "maneira" de lidar institui, portanto, a
identidade ocupacional, que é um colocar-se no mundo de forma a
responder aos anseios, expectativas e habilidades do "eu" adolescente,
resultando na escolha de uma profissão (Sarriera et al., 2001, p. 28).
Bardagi et al. (2005) pontuam que o período da adolescência é decisivo na vida
do jovem, pois, geralmente, coincide com a saída da escola e com a entrada no mundo do
trabalho, o que pode significar a aquisição de um novo status, o de adulto. “O adolescente
sai de uma instituição organizada e organizadora para um espaço social no qual o tempo
e a atividade não estão tão estruturados” (Sarriera et al., 2001, p. 45). Segundo estes
autores, este novo espaço é chamado de terra de ninguém, pois nenhuma instituição se
responsabiliza pelo jovem nesta fase.
Santos (2005), ao citar Müller (1988), afirma que durante a adolescência o jovem
busca responder a duas perguntas básicas: "quem sou eu?" e "quem serei eu?", o que pode
implicar em uma revisão do seu autoconceito, a partir de uma reavaliação de si mesmo e,
enfim, um comprometimento com sua identidade. O jovem tem o desejo de definir-se
61

como pessoa, experimentando-se a todo o momento. Além disso, é uma fase de conflitos
e crises internas que se refletem externamente, principalmente, no âmbito familiar.
D’Andrea (2006), ao retratar os principais aspectos do desenvolvimento humano,
ressalta que a profissão representa um dos caminhos de orientação vital e de definição
pessoal. O autor aponta que condicionada pelas demandas do meio e também pelos traços
de caráter do indivíduo, a profissão determina o status na comunidade, os papéis sociais
e os padrões de vida. Assim a escolha profissional reflete o desenvolvimento e integração
da personalidade.
D’Andrea (2006) conclui que se a personalidade influi na escolha de uma
profissão, as profissões influem consideravelmente nas pessoas que as exercem. Muitos
traços de personalidade, maneiras de comportar-se, valores morais e sociais, atitudes,
opiniões e crenças podem ser criados ou modificados no exercício de uma ocupação.
Nesse processo de crescimento, de ‘adultez’, a família exerce um papel
fundamental para ajudar o adolescente no amadurecimento saudável, equilibrado e com
perspectivas de futuro. O próximo item procura traçar a importância e a influência que
ela exerce sobre o adolescente, especialmente, no momento da decisão profissional ou da
escolha do futuro a seguir.

2. FAMÍLIA: O AMBIENTE INTRA E EXTRAFAMILIAR NO PROCESSO DE
ESCOLHA

Almeida & Pinho (2008) afirmam que quando o adolescente se depara com a
escolha de uma profissão, não estão apenas em jogo seus interesses e aptidões, mas
também a maneira como ele percebe o mundo, como ele próprio se percebe, as
informações que possui acerca das profissões, as influências externas advindas do meio
social, dos pares e, principalmente, da família.
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Santos (2005) relata que a literatura considera a família como um dos principais
fatores que ajudam ou dificultam no momento da escolha e na decisão do jovem como
um dos fatores de transformação da própria família. O jovem pertence a uma família, que
tem uma história e características próprias.
Almeida & Pinho (2008) dizem que desde muito cedo o adolescente deve optar
por uma profissão, uma escolha que lhe parece definitiva, já que deve ser "para o resto da
vida". Isto, muitas vezes, sem nem mesmo ter formado sua identidade. Considerando uma
abordagem psicossocial do desenvolvimento, na qual a identidade é formada também
levando-se em conta o contexto no qual o indivíduo está inserido, a família possui papel
fundamental nesta formação.
Os autores consideram que:
O indivíduo, ao nascer, já carrega consigo uma série de expectativas da
família, que ele deverá (ou não) cumprir ao longo da vida. Os pais
depositam seus sonhos nos projetos que fazem para o futuro do filho e
este desenvolver-se dentro desse contexto, muitas vezes ouvindo que
deve seguir a profissão do pai e/ou do avô, ou ouvindo que determinada
profissão não é apropriada para o seu sexo (Almeida & Pinho, 2008, p.
174).
Compartilhando esse pensamento, Soares (2002) aponta que o problemático da
escolha de uma profissão começa a ser traçada desde cedo, quando a criança da seus
primeiros passos, e até mesmo durante o período de gestação. Assim os pais, muitas
vezes, procuram sugerir aos filhos que trilhem um futuro que eles, por algum motivo, não
puderam seguir. Soares considera, ainda, que o jovem, inserido numa família com o seu
dinamismo próprio, escolhe uma profissão, muitas vezes, sem conhecer a influência
recebida no meio familiar. Os pais constroem projetos para o futuro do seu filho, desejam
que ele corresponde a imagem projetada por eles, investem na missão de realizar os
sonhos que eles mesmos não poderiam realizar.
Para Almeida & Pinho (2008), a questão da atuação da família na escolha
profissional transparece tanto no discurso dos pais como no discurso dos próprios jovens.
Há sempre alguma maneira de influenciar, seja expressando abertamente a opinião,
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muitas vezes, pressionando o filho a seguir determinada profissão, seja de maneira mais
sutil ou de forma mais manipuladora.
O Guia do Estudante (Abril 2003) demonstra, num título de reportagem, que “uns
pais são diferentes de outros pais”, revelando que todos os pais querem o melhor para
seus filhos. Mas, existem algumas posturas que acabam influenciando ou positiva ou
negativamente. Entre estas posturas (ou relações), descreve:
O Pai / mãe Professor(a): que quer mostrar que a visão dele é a melhor opção para
o filho. Aborda o tema como se ele fosse o entendido, o professor e vai discursando como
se estivesse dando uma aula, ensinando qual é a melhor opção.
Uma outra postura é de pais estrategistas: é aquela postura de bom camarada,
democrático, onde dá “liberdade” de escolha para os filhos, mas indiretamente, acaba
censurando ou fazendo “propaganda” para o que eles querem. Pode seguir qualquer
profissão, mas se quiser ganhar dinheiro... evite esta ou aquela profissão. Tal profissão é
só para gente X ou Y... e por aí vai sua postura de estrategista.
Se tem a postura de pais influenciadores para o que pensam, existe a postura de
pais desligados. Aceitam qualquer escolha dos filhos e acabam evitando conversar sobre
o assunto e nem esboçam vontade de conversar sobre o assunto da escolha.
A postura de pais torcedores é aquela que os pais antes do filho escolher já estão
fazendo festa, torcendo e engrandecendo os filhos pela escolha que irão fazer. É
importante que os filhos percebem que a escolha é deles e não dos pais. Eles já fizeram a
escolha deles.
Já a postura de pais sonhadores, idealiza, sonha a profissão pelos filhos. Esses pais
acreditam que a profissão irá trazer sucesso, dinheiro, prestígio. Há uma fantasia sobre a
profissão ideal para os filhos.
Na postura de pais patrões, a vontade é que os filhos sigam os caminhos, os
negócios da família. É uma postura que tem uma certa sedução, ou seja, o caminho já está
traçado, definido pelo trabalho dos pais, avós...
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Por fim, a postura de pais cabeças duras, ou seja, não admite ou não abre espaços
para a autonomia dos filhos. Não há muita liberdade de escolha para os filhos. Tem uma
concepção dos filhos que precisam ser monitorados ou que não possuem capacidade de
decisão.
Diante dessas posturas, assumidas pelos pais, cabe aos filhos identificar estas
posturas e perceber que a escolha é dele e não da família.
Soares (2002) conclui que o jovem tem a esperança de poder ser feliz, bem como
fazer o seu pai feliz. Essa escolha nem sempre é levada adiante, pois quando o jovem se
dá conta disso, e conscientizasse da impossibilidade de fazer da sua vida a continuação
da vida de seus pais, decide escolher os seus próprios caminhos. Mais tarde, não poderá
reclamar de não ser feliz, assim como seu pai faz agora, nem querer que seu filho faça
aquilo que ele não fez.
Quando a influência no processo de escolha ultrapassa os muros construídos pela
família, o adolescente se depara com um outro tipo de influência, a influência do ambiente
extrafamiliar, que é composto pelos amigos, pelos meios de comunicação social, tais
como jornais, revistas, programas de televisão, músicas etc. (Hutz, 2005).
Santos (2005) afirma que a família é considerada importante no momento da
escolha, contudo o jovem não baseia sua decisão apenas nos familiares. Ele é influenciado
pelos pares, que são os "outros" significativos na sua vida. Harris (1995), contrapondo-se
às referências anteriores que destacaram o papel da família, demonstra em seu trabalho
evidências de que o papel dos pais não tem efeito duradouro ou decisivo no
desenvolvimento infantil, mas que o contexto no qual vivem as crianças, seu processo de
socialização e seus pares são, na realidade, os responsáveis pela formação da criança,
sendo estes os responsáveis pela transmissão cultural e, consequentemente, pela
construção dos valores.
Sarriera et al. (2001) salienta que, no desenvolvimento da identidade ocupacional,
ocorre a análise do "contexto sociocultural", das instituições, das organizações existentes,
das tecnologias disponíveis etc., relacionando-se às oportunidades que os adolescentes
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podem vivenciar, significando "quando, onde e como" será a profissão escolhida. O
jovem está, portanto, na etapa da "exploração", em busca de respostas à escolha
profissional e da definição de seus projetos de vida.
Harris (1995), ao longo do seu artigo, apresenta evidências quanto ao papel do
ambiente no qual a criança está inserida, o contexto dentro e fora de casa e os fenômenos
grupais. A criança convive em muitos ambientes e desenvolve mecanismos para lidar com
cada um deles, aprende a conviver com os grupos que estão fora da sua casa em vários
contextos, o que demonstra que o papel dos pais fica reduzido, se comparado ao ambiente
social.
Santos (2005) considera que muitos fatores influem na escolha de uma profissão,
de características individuais a convicções políticas e religiosas, valores e crenças,
situação político-econômica do país, a família e os pares.
Soares (2002) aponta que a relação estabelecida na dinâmica de cada família e os
papeis assumidos por cada membro levam as pessoas a realizarem determinadas escolhas
nem sempre coincidentes com as suas reais potencialidades, em virtude de nunca terem
parado para analisar a situação mais profundamente.
Soares (2002) retrata, ainda, que muitas vezes é necessário aconselhar um
acompanhamento terapêutico, pois essa escolha poderá não ter a gratificação esperada e
seu desempenho será prejudicado por mais conflitos interiores. É importante, também,
conhecer a relação dos pais com as suas respectivas atividades profissionais, se eles estão
se sentindo satisfeitos ou não.
Almeida & Pinho (2008) apontam que a orientação profissional pode auxiliar o
adolescente a realizar uma escolha mais esclarecida se reconhecer as influências que
sofre, que estão relacionadas ao ambiente em que ele se desenvolveu: a família, a escola,
o meio social e econômico, a religião e mesmo as questões psicológicas. Ou seja, a
intervenção em orientação profissional deve proporcionar ao jovem orientando um
momento de reflexão, especialmente, acerca do que está por trás da sua escolha.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A principal proposta desse trabalho foi verificar as principais características
pertinentes ao processo de escolha profissional sob a fase da adolescência, abordando-se
as principais dificuldades e conflitos inerentes à idade e ao papel do ambiente intra e
extrafamiliar no processo de escolha. É possível observar que é através do exercício de
uma ocupação que se constitui a participação na vida social e no meio de produção. A
escolha do trabalho transforma-se em uma definição de quem ser e do que fazer no mundo
através da profissão. Muitas vezes, a escolha de uma atividade profissional inicia-se logo
na fase da adolescência.
A escolha é parte da definição da identidade ocupacional e uma opção que, na
visão do adolescente, irá nortear os caminhos a serem percorridos e suas escolhas futuras.
Como foi possível entender que, diante de tantas implicações da escolha profissional, esta
fase implica o surgimento de conflitos, ansiedade, além da elaboração de lutos, pois
escolher é algo que implica em renunciar a certas “coisas". Por exemplo, o luto pela perda
dos pais da infância, pela perda das escolhas profissionais realizadas, pelo corpo
adolescente, pelas identificações profissionais que abandona, pelo papel e pela identidade
adolescente.
Neste período é um momento de confronto entre as fantasias e identificações da
infância e as exigências reais, seja de uma profissão, seja do mundo adulto. Sendo assim,
o adolescente que escolhe encontra-se numa fase de transição, de mudanças, de adaptação
e de ajustamento, quando deixa para trás o mundo infantil para entrar na vida adulta.
A literatura considera a família como um dos principais fatores que ajudam ou
dificultam no momento da escolha. A questão da atuação da família na escolha
profissional transparece tanto no discurso dos pais como no discurso dos próprios jovens.
Há sempre alguma maneira de influenciar, seja expressando abertamente a opinião,
muitas vezes, revelando o gosto ou não por uma determinada profissão ou serviço ou
fazendo piadas a respeito de determinados profissões e ou profissionais.
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Quando a influência no processo de escolha ultrapassa o ambiente intrafamiliar,
o adolescente se depara com um outro tipo de influência, a influência do ambiente
extrafamiliar. Pode-se perceber, com isso, que muitos fatores influenciam na escolha de
uma profissão, desde características individuais, fatores políticas e religiosos, valores,
crenças, situação político-econômica do país, a família e os pares.
Através de tudo isso, pode-se perceber o quanto o adolescente é “bombardeado”
por várias situações. Situações essas, que vão desde a perda do corpo infantil, para o corpo
de adulto, o deixar de ser criança, o papel da responsabilidade, até a influência dos pais e
do meio social em que vive. Tudo isso, contribui para que o adolescente se sinta, de certo
modo, perdido e frustrado diante desta nova realidade a ser assumida, o da escolha de
uma profissão.
É percebendo tais fatores que o profissional de psicologia e a família podem
facilitar o adolescente, em meio a essa fase tão “conflitante”, a exercer um bom processo
de escolha profissional.
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INTRODUÇÃO
Apresentamos neste artigo, através da perspectiva da Psicologia HistóricoCultural alguns elementos que permitem uma compreensão sobre os fenômenos relativos
ao processo de desenvolvimento do adolescente, dentro de uma perspectiva dialética,
como sujeito social e histórico. Para entrarmos nesta análise traremos a base metodológica
e da concepção de homem para este aporte teórico.
A Psicologia Histórico-Cultural toma como fundamento a teoria desenvolvida por
Vigotski17, Leontiev e Luria, entre outros autores soviéticos. Neste sentido, apoia-se no
marxismo e adota o materialismo histórico e dialético como filosofia, teoria e método. O
objetivo principal deste trabalho e apresentar como Vigotski, sob a perspectiva do
materialismo dialético e do materialismo histórico, analisa e traz contribuições para
compreensão do desenvolvimento do adolescente.
Vigotski (1996a) em sua obra “O significado histórico da crise da Psicologia –
uma investigação psicológica” escrita em 1927, identifica e analisa a crise da psicologia,
pois no momento de sua elaboração teórica Vigotski se confrontou com as diversidades
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teórico-metodológicas e com as diferentes concepções de homem subjacentes às mesmas,
que predominavam a psicologia na época; as quais se aproximavam das ciências naturais
utilizando-se da objetividade e precisão na construção de seus conhecimentos, por outro
lado, se aproximavam das reflexões filosóficas idealistas, de natureza subjetiva. Observase, dessa forma, que a psicologia, ao longo de sua história e desenvolvimento, produziu
dicotomias difíceis de serem superadas, caracterizando uma cisão na maneira de olhar o
ser humano e seus processos psicológicos.
Vigotski propõe o desenvolvimento de uma “nova psicologia”, na qual procura
romper com as correntes teóricas mecanicistas e subjetivistas da época, buscando nos
princípios do materialismo histórico e dialético, a forma de enfrentamento da
problemática que discute as relações sujeito/objeto e indivíduo/sociedade, para
compreensão do psiquismo humano, da aprendizagem e do desenvolvimento. Nesta
perspectiva, uma ciência que compreendesse o desenvolvimento psicológico do
indivíduo, sobretudo pela cultura e pela história. O entendimento de que o fenômeno
psicológico resulta de um processo de construção social levou-o a elaborar uma teoria
que focalizasse o ser humano em sua relação dialética com o social e com a história.
Vigotski (1996a) sinaliza a todo momento uma preocupação com fundamentos
desta ciência. Ao analisar a psicologia do início do século XX aborda os problemas
metodológicos e filosóficos desta, que parte com a crítica da razão psicológica e o
percurso metodológico utilizado pelas teorias. Portanto, o autor procura ao diagnosticar
a crise que se instala na Psicologia, fazendo com o auxílio da histórica desta ciência.
Portanto percebemos que a análise que Vigotski (1996a) faz das teorias na
elaboração de suas críticas, seguiu pela análise e amparada pelo diagnóstico metodológico
– por uma investigação metodológica baseada em um estudo histórico das formas
concretas da ciência. Sua visão sobre a história da ciência atribui pensar este sistema como
acontecimentos concretos, historicamente vivos, que é inspirado pelo pressuposto
marxista, onde tem a história como algo vivo e em movimento, como pressuposto da
Psicologia Histórico-Cultural.
Tendo assim a consciência como objeto de estudo, e no enfrentamento do
dualismo indivíduo e sociedade que estava presente na psicologia até o momento, busca
71

a compreensão das múltiplas determinações tomando o materialismo dialético e a
construção de categorias intermediárias na psicologia para estudar o psiquismo - que não
é somente comportamento, e sim resultado de um funcionamento e da atividade com o
mundo, compreendendo o homem pela dialética. Portanto, a psicologia tomaria a gênese
do desenvolvimento e seria o eixo/unificaria o estudo do psiquismo.
Portanto a teoria desenvolvida por Vigotski e colaboradores, apresentam a base
para psicologia Historico-Cultural, trazendo a compreensão e concepção de homem e de
seu desenvolvimento na teoria, é destacado a importância do social e cultural, pois o
social é o princípio da origem das funções psíquicas superiores.
Vygotski (1995) compreende o desenvolvimento do psiquismo humano em duas
dimensões diferentes: as funções psicológicas elementares de origem biológica e natural,
que consistem em respostas imediatas que o organismo disponibiliza na sua relação com
o real; e as funções psicológicas superiores, que são de origem sociocultural e que podem
ser compreendidas pela mediação de instrumentos e signos. Defende que a análise das
funções psicológicas superiores (FPS) deve ser um dos principais focos de preocupação
da psicologia, especialmente no que se refere aos seus fundamentos metodológicos.
A função psicológica superior, segundo Vygotski (1995), é constituída com base
nas funções elementares e sua formação não significa o desaparecimento dos processos
elementares, mas a sua superação. Considerando que o sujeito não se reduz a um mero
reflexo das estimulações externas, tampouco se desenvolve a partir de potencialidades
internas, mas se constitui na interação com o objeto por meio da mediação. Para o autor,
não há indissociabilidade entre o social e o individual, compreende-se que o indivíduo e
a sociedade mantêm uma relação na qual um constitui o outro.
Um dos principais fundamentos da psicologia histórico-cultural indica que os
comportamentos dos indivíduos nascem e se entrelaçam a partir de duas linhas de
desenvolvimento: uma de origem biológica (natural) e outra de origem sócio-cultural. O
desenvolvimento humano se caracteriza por um processo dialético e complexo, marcado
avanços e retrocessos, por saltos qualitativos – um complexo sistema constituído pela
unidade dialética dos fenômenos do desenvolvimento que irão se distinguir por uma
complicada periodicidade, a desproporção no desenvolvimento das diversas funções, as
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transformação qualitativa de umas formas em outras, um entrelaçamento complexo de
processos evolutivos, o complexo cruzamento de fatores externos e internos, um processo
de superação de dificuldades e de adaptação (VYGOTSKI, 1995).
Leontiev (1978) ao se referir ao processo de hominização identifica que a
passagem à vida em sociedade dá-se por meio do trabalho e que esta forma de organização
social modifica a natureza do próprio homem. Sendo que as leis biológicas que regiam a
vida antes do processo de hominização são substituídas por leis sócio-históricas. Sendo o
homem constituído nas e pelas relações sociais a concepção sócio-histórica a formação
do indivíduo é então um processo dialético, onde o movimento de transformação interna
e externa ao homem é histórico. Sendo o caráter material da existência humana, o
elemento explicativo e constitutivo do processo de humanização.
Vigotski (1996b) entende as manifestações humanas como o resultado do próprio
desenvolvimento histórico. Os modos como os homens se relacionam com a natureza,
entre si e consigo mesmo retratam a relação entre o espaço e o tempo, caracterizando
fenômenos ligados ao movimento dos seres e das coisas. Esta dinâmica nos remete para
o reconhecimento da complexidade dos fenômenos relativos ao desenvolvimento,
considerando sua historicidade e suas raízes culturais, o olhar dialético sobre tais
fenômenos se estrutura a partir da concepção de que o sujeito se constrói estabelecendo
relações com o meio e consigo mesmo.

ADOLESCÊNCIA:

CONTRIBUIÇÕES

DA

PSICOLOGIA

HISTÓRICO-

CULTURAL

Retomando a problemática do presente artigo a respeito do desenvolvimento da
adolescência, vemos que na psicologia existe a presença de dicotomias na compreensão
da adolescência. Conforme Leal e Facci (2014), atualmente a temática sobre a
adolescência é tratada geralmente de forma negativa e naturalizada. Onde muitas vezes é
vista como uma fase marcada por rebeldias, conflitos, da crítica, da crise de identidade,
enfim todas as características são equiparadas e tratadas da mesma forma, e no aspecto
do desenvolvimento - como um período natural e inerente ao desenvolvimento humano,
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independente do momento histórico e social. Essas características e visão marcam uma
concepção dominante e negativista da adolescência, onde transitam pela sociedade sem
maiores críticas.
Segundo Bock (2007) a adolescência se constituiu na história a partir de
necessidades sociais, pois nem sempre existiu, e suas características forma desenvolvidas
nas relações sociais e condições históricas em que se deu seu desenvolvimento. Portanto,
a adolescência não é universal e natural dos seres humanos, e sim é histórica.
Áriès (2006) contribui teoricamente quando assinala que até o século XVIII,
infância e adolescência se confundiam, pois na sociedade medieval não existia o
sentimento de infância sendo a mesma vista como um adulto em miniatura, não existindo
nesta época a consciência da particularidade infantil. As crianças sem viver o período
intermediário da juventude, passavam da infância para a vida adulta assim que eram
dispensadas dos cuidados de suas mães. As crianças nesta época eram integradas à vida
comunitária, participavam dos trabalhos, dos jogos e demais atividades que os adultos
realizavam. Identifica-se que até por volta do século XIII, o conceito de infância estava
ligado as funções sociais e não as características biológicas.
Segundo o mesmo autor no século XV começa a surgir na arte, na iconografia e
na religião o sentido da particularidade que a criança deve ter na família, ocupando um
espaço especial onde é vista como um membro mais frágil do que o adulto, e necessitando
de maiores cuidados e proteção. Já na sociedade moderna, outras modificações ocorreram
nas formas de vida. Com as revoluções industriais, então, a partir do século XIX, que a
adolescência passou a ser uma etapa diferenciada da infância e da idade adulta. Antes do
Século XIX, a adolescência, portanto não era percebida, um fator que influencio a ser
reconhecida foi a escolarização e com o progressivo afastamento da criança em relação
ao mundo do trabalho.
Portanto, de forma gradual e por influência de vários aspectos históricos
destacados pelo autor, a adolescência foi se consolidando como uma fase da vida,
tornando-se um fenômeno universal, onde passou a ser vista como um emaranhado de
fatores de ordem individual, associada à maturidade biológica. Está visão se destacou e
universalizando-se em nossa cultura, a adolescência e muitas vezes é vista como um
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período difícil e instabilidade, que seria por consequência das mudanças do indivíduo e
repercutindo socialmente.
Para compreender este fenômeno adolescência, buscando a compreensão de
totalidade constitutiva do adolescente, Vigotski (1996) avança e traz contribuições
importantes sobre o processo de desenvolvimento do adolescente.
Este autor compreende a adolescência como uma fase de transição e fundamental
para o desenvolvimento humano. Ele não a vê como uma etapa natural entre a infância e
a vida adulta, mas sim como um processo sócio-histórico-cultural. Tal processo é
mediado pelos sentidos e significados que o adolescente atribui ao seu mundo, a partir da
relação que ele estabelece com o meio e consigo mesmo. Esta relação é dialética, pois o
homem se constrói, simultaneamente, ao construir sua realidade. Essa abordagem sóciohistórico-cultural, ao estudar a adolescência, se volta à compreensão de como constitui
historicamente este período de desenvolvimento, sua gênese. Ela é construída pelo
homem como fato social e psicológico, que tem suas repercussões no sujeito e no
desenvolvimento humano.
Na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural o adolescente surge, portanto,
como um ser histórico, se constitui e é constituído em movimento pelas relações sociais
e culturais vividas ao longo do tempo. O seu movimento e suas características são
compreendidos no processo sócio-histórico-cultural de sua constituição. Sendo
importante destacar contribuições de Vigotski, que traz que no período ocorrem
mudanças que correspondem, a saltos de qualidade em termos biológicos e psicológicos,
vivenciados por momentos de superação.
Leal e Facci (2014) pontuam que a ótica que a Psicologia Histórico-Cultural
aborda a adolescência, é como um período importante no desenvolvimento, onde ocorre
mudanças no desenvolvimento psíquico trazendo elementos novos a este, o que pode
assim, também permitir analisarmos dentro de uma perspectiva que possa possibilitar o
desenvolvimento das potencialidades levando em conta as tarefas principais e saltos
qualitativos.
Neste sentido, sobre este enfoque teórico, a adolescência não é compreendida
como uma etapa natural do desenvolvimento do homem como apresentado pelas teorias
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universais e naturalistas, mas sim como fenômeno construído a partir de aspectos sociais,
históricos e culturais, e principalmente sobre os aspectos do desenvolvimento.
Como vimos Vigotski compreende o desenvolvimento do psiquismo humano nas
dimensões das funções psicológicas elementares e as funções psicológicas superiores,
estas últimas são de origem sociocultural e ocorrerão na interação com o objeto por meio
da mediação. Nesse sentido, as funções psicológicas superiores e suas etapas no
desenvolvimento do ser humano, especialmente as do adolescente irão se desenvolver a
partir de um complexo sistema hierárquico de novas formações psíquicas que se constitui
entre os processos elementares e superiores. Na etapa em questão, a função principal
destas novas formações é o desenvolvimento do pensamento que está ligado à formação
de conceitos. Com isso, as outras funções já desenvolvidas se unem a esta nova formação,
e integram a ela uma síntese complexa, se reorganizam sobre a base do pensamento em
conceitos (VYGOTSKI, 1996b).
Para Vygotski (1995), o desenvolvimento psíquico sendo um processo histórico
social do ser humano, vai estar ligado à evolução que ocorre na conduta e nos interesses
desse sujeito, produzindo mudanças no comportamento do adolescente ao longo do
tempo. O autor destaca, outrossim, que o meio é fonte de desenvolvimento, pois nele
encontram-se os momentos de experiências e aprendizagens resultantes da interação da
criança e do adolescente com a cultura, com os adultos e com a apropriação dos signos e
símbolos. Esta relação se amplia ao longo do processo de construção e reconstrução das
funções psicológicas superiores, estabelecendo modificações no desenvolvimento sob
uma perspectiva quantitativa e qualitativa.
O processo de interação com o meio e as mediações presentes, do ponto de vista
do desenvolvimento da criança e do adolescente, é uma operação fundamental cujos
sistemas e funções psicológicas superiores se encontram em desenvolvimento. Portanto,
é necessário ocorrer estas mediações, no sentido do desenvolvimento destas funções que
emergem, considerando o movimento das funções psicológicas superiores, sob a
perspectiva dialética, que podem se desdobrar em avanços ou retrocessos, afetando o
pensar e as ações das crianças e dos adolescentes. Sendo assim, a criança e o adolescente,
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como organismos ativos, são constituídos e constituintes pelo e através do ambiente
sócio-histórico-cultural (VYGOTSKI, 1995).
Vygotski (1995) salienta, nesse processo, vários aspectos importantes, como: o
desenvolvimento do pensamento e da formação de conceitos; e o desenvolvimento dos
interesses na adolescência. A relação entre o pensamento e a formação de conceitos no
desenvolvimento do adolescente descrita por Vigotski indica que a história do
pensamento na idade de transição passa por certa etapa transitória, em que as velhas
estruturas cedem seu posto a uma nova concepção sobre o amadurecimento do intelecto,
compreendendo a conduta humana não apenas como produto da evolução biológica, mas
também, como produto do desenvolvimento histórico cultural.
A formação de conceitos é um dos momentos importantes que orientam todo
processo de desenvolvimento intelectual nesta fase transitória, como função sociocultural
do desenvolvimento do adolescente atinge o conteúdo e modos de seu pensamento. E as
funções elementares novas que surgem por meio do conceito, que se difere das anteriores,
se integram e formam uma nova estrutura por meio das novas formações qualitativas no
desenvolvimento do adolescente.

É precisamente com o auxílio dos problemas propostos, da
necessidade que surge e é estimulada, dos objetivos colocados
perante o adolescente que o meio social circundante o motiva e o
leva a dar esse passo decisivo no desenvolvimento do seu
pensamento. (VIGOTSKI, 2009, p. 171).
A respeito do desenvolvimento de interesses, Vigotski considera que, na idade de
transição, é aspecto chave para entender todo o desenvolvimento psicológico do
adolescente. Este desenvolvimento, segundo o autor, é regido dentro de certo sistema por
determinadas aspirações, hábitos, atrações e interesses sedimentados na personalidade.
Provocando mudanças na estrutura do seu comportamento, como descreve “a atividade
humana, não é simplesmente uma soma mecânica de hábitos desorganizados, senão, que se
regula e se estrutura por tendências integrais de dinâmicas aspirações e interesses”
(VYGOTSKI, 1996b, p. 18).
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Ainda conforme o referido autor, nesta idade se manifestam as relações entre as
necessidades biológicas e suas necessidades culturais superiores, que são chamadas de
interesses. “Em nenhuma outra idade do desenvolvimento infantil se revela, com tal
evidência, o fato de que o amadurecimento e formação de certas atrações vitais
constituem a premissa imprescindível para que se modifiquem os interesses do
adolescente” (VYGOTSKI, 1996b, p. 24). Os interesses pelos objetos provocam o
indivíduo, exigem ações de modo a atrair ou desviar a atenção a ele, sendo que seu papel
não é passivo e sim ativo com relação à própria necessidade. As necessidades e os
interesses se revelam na colisão com objetos externos que atraem e podem satisfazer os
interesses.
No entanto, os interesses não se adquirem, mas sim se desenvolvem, com o intuito
de progredir, pois Vigotski estabelece um contraste entre o desenvolver e o adquirir, uma
vez que o desenvolvimento se alia ao processo dinâmico, de movimento de idas e vindas,
ao passo que o adquirir está vinculado à ideia de vir a ter como processo único e estático.
Portanto, os interesses refletem a ação com um caráter estimulador, podendo impulsionar
esta ação de maneira positiva ou negativa. Então, na adolescência, surgem novos
interesses, e desaparecem e se modificam os velhos interesses. Começando assim a se
interessar por objetivos novos, perdendo o interesse pelas coisas que eram interessantes
antes. Observa-se, assim, a presença de processos de extinção e nascimento de novas
necessidades em sua conduta. Para Vigotski, esses processos resultam no crescimento e
na crise do adolescente: “A crise e a síntese de crescimento, que representam momentos
de uma mesma onda de desenvolvimento, integram o processo de amadurecimento”
(VYGOTSKI, 1996b, p. 27).
Torna-se possível compreendermos que o adolescente é um ser ativo, social e
histórico, que se constitui em movimento pelas relações sociais. Apontadas estas
considerações Vigotski, trouxe contribuições importantes para a compreensão da
adolescência, dentro de uma perspectiva histórica e também de um sujeito que terá sua
singularidade. Dentro desse desenvolvimento estão presentes saltos qualitativos e
transições importantes, que permite momentos de superações dentro do desenvolvimento.
Sem deixar de ter como fio norteador a concepção de sujeito social e histórico, que
78

permite compreender que não podemos ver com um processo engessado e
cronologicamente definido e definitivo para todos os sujeitos. Sendo que esse movimento
e características deste processo são compreendidos no seu processo sócio-históricocultural, é a partir da concepção de sujeito onde é compreendida a adolescência como
constituída de um processo dialético entre a unidade psíquico, físico, mental, biológico,
social e cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A psicologia Histórico-Cultural busca a compreensão da totalidade constitutiva
do adolescente em seu processo de desenvolvimento. Vigotski compreender a
adolescência com uma fase de transição fundamental para o desenvolvimento humano, e
não vê como uma etapa natural entre infância e a vida adulta, mas sim como um processo
sócio – histórico – cultural, voltando-se a compreensão de como constitui historicamente
este período de desenvolvimento e sua gênese. O adolescente é compreendido, portanto,
como um ser histórico, se constitui e é constituído em movimento pelas relações sociais
e culturais vividas ao longo do tempo. Neste período ocorrem mudanças que
correspondem, para Vigotski, a saltos de qualidade em termos biológicos e psicológicos,
vivenciados por momentos de superação.
Considerando que nessa perspectiva, devemos ver o desenvolvimento do homem
e a relação indivíduo-sociedade do ponto de partida a questionar como o meio social age
no sujeito para criar nele as funções superiores de natureza social, considerando a
materialidade e historicidade. Portanto as tarefas que o meio impõe ao adolescente que
promoverá a possibilidade de desenvolvimento, e não como um processo linear e natural.
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INTRODUÇÃO
Em 27 de agosto de 1962, com a Lei n. 4119, a profissão da psicologia é
regulamentada, constituindo-se o diagnóstico psicológico uma das funções privativas
desta profissão (Lei n. 4119, 1962). Em 2003, a resolução CFP n. 002/2003, o Conselho
Federal de Psicologia (2003, p. 1) “Define e regulamenta o uso, a elaboração e a
comercialização de testes psicológicos [...]”. O artigo 1º apresenta que “os Testes
Psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características
psicológicas, constituindo-se um método ou técnica de uso privativo do psicólogo, em
decorrência do que dispõe o § 1° do Art. 13 da Lei n.° 4.119/62” (Conselho Federal de
Psicologia, 2003, p. 2). A resolução CFP n. 005/2012 altera o artigo 1º da resolução
anterior, adicionando requisitos éticos e de defesa dos direitos humanos ao uso,
elaboração e comercialização de testes psicológicos:
I - Considerar os princípios e artigos previstos no Código de Ética Profissional
dos Psicólogos;
II - Considerar a perspectiva da integralidade dos fenômenos sociais,
multifatoriais, culturais e historicamente construídos;
III - Considerar os determinantes socioeconômicos que interferem nas relações de
trabalho e no processo de exclusão social e desemprego. (Conselho Federal de
Psicologia, 2012, p. 1).
Assim sendo, a avaliação psicológica deve, como disposto acima, se preocupar
com a integralidade e a generalidade do indivíduo em suas mensurações, contemplando
os aspectos sociais, históricos e culturais, incluindo questões econômicas e políticas
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envolvidas nesses aspectos. Entretanto, ainda hoje se verifica a prevalência de avaliações
psicológicas que, além de despreocupadas com os aspectos acima apontados, reduzem o
indivíduo a apenas um aspecto da sua personalidade ou apresentam um aglomerado de
aspectos de forma superficial, através de mensurações comportamentais observáveis.
É possível perceber isso nas avaliações psicológicas realizadas nas escolas. Patto
(1999), em seu livro intitulado “A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e
rebeldia” discute sobre a ideologia capitalista presente nas explicações sobre o fracasso
escolar. Sem a consideração dos aspectos históricos, culturais e sociais dos fenômenos da
vida, se torna impossível compreender a realidade. Segundo a autora, o nascimento da
Psicologia enquanto ciência no Brasil é marcado pela ascensão da burguesia imbricada
pelo pensamento liberal, com o discurso de uma sociedade igualitária e democrática,
tendo a escola a característica de instrumento de ascensão e prestígio sociais. O
surgimento da Escola Nova abre espaço para compreensões sobre as capacidades
existentes nas crianças, as quais deveriam ser identificadas e promovidas, mas se
desconsiderava os determinantes históricos, culturais e sociais de tais capacidades. A
partir de então, a Psicologia aparece com o intuito de identificar os alunos mais capazes,
dando espaço a proposições como a Teoria da Hereditariedade da Inteligência e,
posteriormente, a Teoria da Carência Cultural. Testes de inteligência foram usados com
o intuito de explicar e mensurar as diferenças individuais, reduzindo o sucesso ou o
fracasso ao mérito e ao esforço pessoal. As investigações psicológicas sobre as
dificuldades escolares, influenciadas pela concepção organicista das aptidões humanas e
pela consideração das influências ambientais, responsabilizaram o aluno pelo fracasso
escolar, em sua inadequação ao sistema ou a fatores externos (Patto, 1999).
Em 2005, o Departamento de Políticas Educacionais, por meio da Secretaria de
Educação Infantil e Fundamental e do Ministério da Educação, elaborou um documento
intitulado “Fracasso escolar no Brasil: políticas, programas e estratégias de prevenção ao
fracasso escolar”. Nesse documento, foram apresentados vários tópicos para a superação
do fracasso escolar: 1) Políticas e gestão da educação básica no Brasil, no qual se
discutem as características econômicas da população brasileira; 2) Marcos legais da
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educação: organização em níveis e modalidades e avaliação da educação básica, no qual
se retomam programas e políticas existentes para o combate ao fracasso escolar,
argumentando-se a existência da produção de recursos para este fim; 3) Programas,
projetos e ações de formação continuada de professores no Brasil: uma alternativa
visando a superação do fracasso escolar, no qual são apresentados os recursos ofertados
aos professores para a superação do fracasso escolar. Os propositores desse documento
concluíram afirmando que
é fundamental destacar que o Brasil vem desenvolvendo políticas e ações cuja
lógica expressa uma vontade política de melhorar o cenário da educação brasileira
nos diferentes níveis e modalidades educacionais. A melhoria dos indicadores
educacionais articulada a uma compreensão mais ampla dos problemas e
alternativas para a educação nacional, a rediscussão e implementação de ações
coordenadas pelos diversos segmentos que efetivam a educação básica, a busca
de novos formatos e processos pedagógicos e de gestão articulam-se ao esforço
de repensar os processos de formação, profissionalização e valorização docente
como medidas que se traduzem em alternativas eficazes, sob a ótica do Ministério
da Educação, no combate ao fracasso escolar e, consequentemente, na busca de
melhoria do processo ensino-aprendizagem dos estudantes dos diversos níveis e
modalidades da educação básica no Brasil. (Ministério da Educação, 2005, p. 39)
As propostas são importantes porque se comprometem a compreender os fatores
envolvidos no fracasso escolar, bem como propor recursos para seu enfrentamento. No
entanto, apresentam limitações, sendo a maioria delas referente à manutenção da
ideologia capitalista. Tais propostas são reacionárias porque buscam melhorar a realidade
atual, mas não são revolucionárias porque não buscam modificar e superar essa realidade.
Percebe-se que não existe uma compreensão de que as causas estão nas relações de
produção que geram as péssimas condições de vida apresentadas pelo documento e que,
dessa forma, a existência desses recursos apresentados para o enfrentamento não é
suficiente para gerar motivação e melhorar de fato a qualidade de ensino do professor. A
partir desse documento, é possível compreender que fracasso escolar ainda é tido, ora
como resultado das características intrínsecas e/ou familiares dos alunos, ora como
incapacidade do professor em ensinar os alunos a aprender. Desresponsabiliza-se a
instituição escolar e a sociedade e culpabiliza-se o aluno, sua “família desestruturada” e
seu professor, mal pago. Dessa forma, a fim de solucionar tal fracasso escolar, os
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psicólogos ainda hoje são chamados para avaliar e obrigatoriamente diagnosticar os
“alunos-problema”, com a crença de que o diagnóstico poderá justificar o insucesso do
aluno por sua “deficiência intelectual”, incapacitando-o de superar suas dificuldades.
Reafirmando os apontamentos acima, Damasceno, Costa e Negreiros (2016)
realizaram um estudo com professores das cinco regiões brasileiras, com o objetivo de
identificar as concepções de professores dos ensinos fundamental e médio da rede pública
de ensino acerca do fracasso escolar. Nos resultados desse estudo verificam-se conceitos
naturalizantes e patologizantes do fracasso escolar, colocando a culpa no aluno e em seus
familiares: 1) desrespeito às singularidades dos alunos na escola (30,24%); 2)
incapacidade do aluno (24,7%); 3) desinteresse do professor e do aluno e falta de
acompanhamento familiar (22,73%); produto de múltiplos fatores internos e externos à
escola (22,33%). Tais resultados evidenciam a desconsideração dos percalços
pedagógicos e do contexto histórico-cultural de produção do fracasso escolar. Os autores
finalizam considerando:
Diante das percepções dos professores identifica-se que o fracasso escolar se trata
de um tema que apesar dos diversos embates que o rodeiam, ainda precisa ser
muito discutido, há ainda a presença de comportamentos que tratam de forma
excludente aqueles que não se enquadram nos padrões, esse modelo está arraigado
em nossa cultura e nos força a contribuir para a manutenção desse problema
mesmo que involuntariamente, assim entende-se que o papel do professor versa a
desconstrução desse paradigma. (Damasceno, Costa & Negreiros, 2016, p. 16)

Tal pesquisa evidencia as solicitações atuais à psicologia para realizar avaliações
psicológicas com o fim de identificar “alunos-problema”, diagnosticando-os e, assim,
justificando o fracasso escolar. Entretanto, a ciência psicológica precisa, antes de tudo,
considerar os determinantes históricos, culturais e sociais do fracasso escolar para, então,
pensar em avaliações consistentes que enfrentem o estigma do diagnóstico e postulem o
desenvolvimento enquanto processo e, por isso, passível de superações, inclusive das
dificuldades escolares. Para que essas mudanças aconteçam, é preciso que a Psicologia
se posicione criticamente em relação às avaliações psicológicas predominantes no Brasil
e no mundo e postule um novo modo de proceder com a avaliação psicológica,
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considerando os determinantes acima apontados, os quais devem dar base aos
instrumentos de avaliação.

METODOLOGIA
É para o enfrentamento da realidade atual brasileira marcada por compreensões
reducionistas e naturalizantes do desenvolvimento que esta pesquisa se apresenta. Buscase a elaboração de estudos iniciais que fundamentem um processo de avaliação
psicológica baseado nos pressupostos da psicologia histórico-cultural e do método
materialista histórico, através de uma revisão bibliográfica. Tal psicologia compreende o
desenvolvimento do indivíduo em unidade com a realidade (Vigotski, 1998). Assim
sendo, é preciso compreender a realidade circundante da existência do indivíduo para
então compreendê-lo. Fundamentalmente, autores clássicos dessa teoria psicológica dão
base às proposições desta pesquisa, a qual objetiva 18 realizar: a) levantamento e revisão
bibliográfica sobre avaliação psicológica e neuropsicológica; b) acompanhamento de
avaliações realizadas com alunos que apresentam queixas no processo de escolarização;
c) participação em grupo de estudos. Busca-se subsídios teóricos e metodológicos para a
proposição de um tipo de avaliação que considere, para além das dificuldades de
aprendizagem, as potencialidades dos alunos e utilize a mediação instrumental como
recurso de desenvolvimento.
A pesquisa se demarca por leituras de obras clássicas e contemporâneas, nas quais
foram selecionados experimentos realizados pelos autores. Tais experimentos
foramorganizados, estudados e serão aplicados em processos de avaliação psicológica de
crianças com queixa escolar, de acordo com uma investigação primária sobre a real
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Este trabalho consiste na apresentação de uma parte introdutória de uma pesquisa maior que está em
desenvolvimento, denominada “Avaliação psicológica das queixas escolares: ampliando fronteiras para a
compreensão das dificuldades no processo de escolarização”. Essa pesquisa conta com a participação de
uma equipe de pesquisadores, sob a coordenação da Profa. Dra. Marilda Gonçalves Dias Facci, aprovada
na Chamada Pública nº 001/2016 - Programa de Pesquisa Básica e Aplicada e consta com financiamento
da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná.
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demanda da criança avaliada, em uma etapa posterior dessa pesquisa19. Até o momento,
foram realizados encontros no grupo de estudos da pesquisa para a discussão e
sistematização dos experimentos encontrados nas seguintes obras: “Obras escogidas III:
Problemas del desarrollo de la psique” (Vigotski, 1996); o capítulo “A criança e seu
comportamento” de “Estudos sobre a história do comportamento: símios, homem
primitivo e criança” (Vigotski & Luria, 1996); “Desenvolvimento cognitivo” (Luria,
1990); “Curso de Psicologia Geral” (Luria, 1979). Tais experimentos estão apresentados
neste trabalho de forma sucinta, ressaltando-se seus objetivos.
Além disso, serão apresentadas leituras que fundamentaram a elaboração de um
processo de avaliação em acordo com os pressupostos da psicologia histórico-cultural.
Foram essas: “Diagnóstico del desarrollo y clínica paidológica de la infância difícil”
(Vigotski, 1997a); “Actividade, consciência e personalidade” (Leontiev, 1978); “O
método instrumental em Psicologia” (Vigotski, 2004); “Sobre los sistemas psicológicos”
(Vigotski, 1997c); e “El problema de la conciencia” (Vigotski, 1997b). Os
acompanhamentos nas avaliações previstas nesta pesquisa aqui apresentada acontecerão
no primeiro semestre de 2018 em uma escola selecionada pelo Centro Municipal de Apoio
Especializado Interdisciplinar (CEMAE) de Maringá – PR. Esta pesquisa é parte de outra
pesquisa maior, intitulada “Avaliação psicológica das queixas escolares: ampliando
fronteiras para a compreensão das dificuldades no processo de escolarização”.

RESULTADOS
Para Vigotski (1997a), há quatro momentos que devem ser considerados na
sistematização da história do desenvolvimento da criança, os quais devem ser sempre
compreendidos na relação do indivíduo com a realidade: peculiaridades hereditárias;
peculiaridades do ambiente; história do desenvolvimento uterino e extrauterino; e história
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da educação da personalidade. Este último é o mais importante, segundo o autor, pois é
por meio da educação da personalidade que o indivíduo se desenvolve. Educação não
apenas escolar, mas de todas as formas existentes de aprendizagem, responsáveis pelo
desenvolvimento da personalidade do indivíduo. O autor conclui que “Desvelar o auto
movimento do processo de desenvolvimento significa compreender a lógica interna, o
condicionamento mútuo, os nexos, a conexão recíproca dos momentos singulares de
unidade e luta dos contrários, implícitos ao processo de desenvolvimento.” (Vigotski,
1997a, p. 21). Assim sendo, os instrumentos avaliativos precisam englobar tais
momentos, a fim de possibilitar o (re)conhecimento da realidade da criança a ser avaliada.
Para a identificação dos experimentos realizados pelos autores russos, foram
selecionadas algumas obras das quais se recolheu os principais experimentos que
poderiam ser reproduzidos – condição estabelecida pela necessidade de aplicabilidade à
realidade brasileira e local, bem como pelo (re)conhecimento dos objetivos dos
experimentos –, organizando-os de acordo com as demandas das crianças em avaliação.
Até o momento, foram selecionados experimentos das seguintes obras: “Obras escogidas
III: Problemas del desarrollo de la psique” (Vigotski, 1996); o capítulo “A criança e seu
comportamento” de “Estudos sobre a história do comportamento: símios, homem
primitivo e criança” (Vigotski & Luria, 1996); “Desenvolvimento cognitivo” (Luria,
1990); e “Curso de Psicologia Geral” (Luria, 1979). Além dessas, outras obras foram lidas
para possibilitar fundamentos teóricos para os processos de avaliação, as quais serão
discutidas a seguir. Além disso, serão apresentados o número e o objetivo dos
experimentos encontrados até o momento, os quais foram detalhados, citados e analisados
para serem aplicados posteriormente ao processo de avaliação psicológica.
Dentre os textos estudados, serão apresentados a seguir os textos de maior
relevância para os subsídios teóricos apropriados. Sobre o desenvolvimento da
personalidade, Leontiev (1978) argumenta que a atividade, enquanto ação de modificação
da natureza e de si mesmo, é precedida por uma necessidade, ao mesmo tempo em que
gera novas ou complexifica as necessidades anteriores. Nesse processo de atividadenecessidade-atividade, surgem emoções como reações frente ao contato com a realidade,
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as quais acompanham a realização da atividade e são criadas ao longo da história de
desenvolvimento do indivíduo. Além disso, toda ação possui motivos, criados a partir da
satisfação das necessidades precedentes, os quais nem sempre são conscientes para o
indivíduo. Tais motivos criam sentido pessoal à atividade, através da criação de uma
hierarquia de motivos, na qual os motivos formadores de sentido (dominantes na vida da
personalidade, tanto na consciência quanto na afetividade) estão em posição hierárquica
superior em comparação aos motivos de estimulação suplementar, os quais ficam
subordinados. Assim sendo, a atividade só tem sentido quando a ação desempenhada está
em acordo com os motivos mais fortes na personalidade.
No texto “O método instrumental em Psicologia”, Vigotski (2004) apresenta vinte
e quatro teses sobre o desenvolvimento humano. Tal desenvolvimento, segundo o autor,
é mediado por instrumentos de dois tipos: as ferramentas, criadas pelo homem na
natureza; e os instrumentos psicológicos (signos), dispositivos de domínio do
comportamento. Para tanto, tais instrumentos medeiam a ação do homem sobre a
natureza, tornando seu ato instrumental e, com isso, transformam as funções psíquicas
pela apreensão de signos e pela utilização de instrumentos. Por meio de tal mediação, os
processos naturais são suplantados e recombinados de acordo com o desenvolvimento
histórico do indivíduo, considerando-se que, enquanto o objeto externo pode ser, de um
lado, estímulo para a ação e, de outro, ferramenta que medeia a ação, o instrumento
psicológico é um componente intermediário/mediador que transforma o comportamento
em operação intelectual. O instrumento cria funções novas, suprime as funções naturais
e reorganiza todas as relações entre elas. Enquanto o instrumento psicológico (signo) é
orientado para mudanças internas, o instrumento técnico (ferramenta) é orientado para
mudanças externas. O método instrumental compreende a educação da criança através da
reestruturação de suas funções de comportamento, o que implica em compreender que os
desenvolvimentos histórico e natural se dão em unidade. A criança é tida como um sujeito
natural em processo de apreensão cultural, conquistando instrumentos para dominar seu
próprio comportamento, sendo que a capacidade de dominar instrumentos marca as
diferenças entre as personalidades.
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Em “Sobre os sistemas psicológicos”, Vigotski (1997c, p. 72) se propõe a discutir
sobre “[...] as complexas relações que surgem entre as funções concretas que se dão no
processo de desenvolvimento e as que se desintegram ou experimentam mudanças
patológicas durante o processo de alteração”. O autor apresenta três etapas para o
desenvolvimento dos sistemas psicológicos: interpsicológica (um ordena e outro
executa), extrapsicológica (ordena a si mesmo) e intrapsicológica (desenvolve-se uma
unidade entre dois pontos cerebrais transformando-os em um ponto intracortical). O autor
discute ainda que na prática da vida social a diferença caracterológica está no quanto o
indivíduo usa de determinada função e qual papel ela desempenha. Para tanto, para se
compreender o indivíduo, é preciso compreender a realidade com a qual ele se relaciona.
Enquanto que, para alguns, determinada função tem maior relevância de acordo com a
necessidade dessa função para sua prática, para outros, outras funções são mais
importantes. Isto nos possibilita compreender quais necessidades a realidade impõe sobre
os indivíduos e quais funções psíquicas são desenvolvidas para satisfazer tais
necessidades. É pela compreensão da realidade social que podemos compreender como
cada indivíduo se relaciona com determinada realidade e quais os impactos dessa relação
para o desenvolvimento de sua personalidade.
Já em “O problema da consciência”, Vigotski (1997b) busca conhecer o
funcionamento da consciência, buscando superar a “velha psicologia” e a psicologia
classista. A consciência, para tanto, tem estrutura semântica e, a partir dela, surgem
conexões semânticas, conduzidas pela atividade formativa do sentido. Na consciência
aparecem também alterações decorrentes da fala. Além disso, o significado é determinado
pelas relações interfuncionais estabelecidas entre a consciência e a atividade da
consciência, sendo a estrutura do significado determinada pela estrutura da consciência
como sistema. O autor apresenta algumas conclusões: em primeiro lugar, para que se
possa estudar adequadamente a estrutura do sistema e do conteúdo da consciência, devese optar pela análise semiótica; outra questão é a de que o fenômeno que se apresenta não
é igual à realidade. Por isso, a psicologia de Vigotski parte da compreensão do cume da
personalidade para entender sua profundidade. Enquanto que a psicologia da
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profundidade colocava o passado como determinante do presente, a psicologia de
Vigotski busca superar isso, segundo o próprio autor, já que a evolução é compreendida
de forma diferente: “No princípio era o ato (e não o ato era a princípio), e ao final surge
a palavra, e isso é o mais importante” (Vigotski, 1997b, p. 130).
Serão apresentados agora sinteticamente os objetivos dos experimentos
selecionados, de acordo com cada obra analisada. Ressalta-se, todavia, que tais
experimentos são apenas parte de uma coletânea maior de experimentos, os quais foram
selecionados por outros pesquisadores da mesma pesquisa, mas que não serão
apresentados neste trabalho. Em “La prehistoria del desarrollo del lenguaje escrito”
(Vigotski, 1996), foram selecionados quatro experimentos, sendo dois do próprio autor e
outros dois de outros autores (Hetzer e Luria). No primeiro deles, buscou-se verificar o
desenvolvimento da abstração por meio da simbolização da criança, no intuito de verificar
a representação de pessoas ou coisas através de objetos. O segundo, realizado por Hetzer,
se assemelha ao anterior, mas se destaca por sua observação dos processos pelos quais a
criança chega à utilização de objetos para representar pessoas ou coisas, observando-se o
uso de signos pelas crianças para representar situações (com significados). No terceiro,
buscou-se verificar o processo de escrita pré-escolar, no qual se predominam os gestos,
os quais são o enfoque do experimento, relacionando linguagem e escrita e desenho e
escrita. O quarto experimento, realizado por Luria, evidencia a possibilidade de um
desenho poder funcionar como signo auxiliar de memória. Entretanto, na descrição feita
por Luria (1988) em “O desenvolvimento da escrita na criança”, muitas vezes o desenho
não conseguia funcionar como recurso mnemônico.
Em “Desenvolvimento cultural de funções especiais: a abstração” (Vigotski &
Luria, 1996), foram selecionados quatro experimentos. No primeiro deles, buscou-se
verificar se, em um processo de contagem (no caso, soma e divisão), a criança conseguiria
realizar tal contagem sem a necessidade de formação de figuras (pensamento concreto).
No segundo, parecido com o primeiro, buscou-se a verificação do processo de contagem
(se ainda estaria preso à concretude, à forma), no intuito de verificar o desenvolvimento
do cálculo (sequência, construção, como o autor coloca). No terceiro, buscou-se
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compreender a modificação do significado do objeto, em relação à sua função, o que não
quer dizer que o indivíduo necessariamente não irá retornar ao uso anterior, mas que pode
apreender uma nova funcionalidade para o objeto. No quarto, buscou-se evidenciar a forte
influência da forma na contagem, verificando-se o desenvolvimento do pensamento
abstrato, como nos anteriores, mas se destacando pela possibilidade de conflito entre
forma e conteúdo.
Em “Raciocínio e solução de problemas” (Luria, 1990), foi selecionado apenas
um experimento. Neste se objetivou verificar se o indivíduo conseguiria se abstrair da
situação concreta, evidenciando a influência da instrução escolar nesse processo. Já em
“Curso de Psicologia Geral” (Luria, 1979), os experimentos foram divididos de acordo
com o volume da coletânea. No primeiro volume não foram encontrados experimentos
aplicáveis. Em “Sensações e percepção: psicologia dos processos cognitivos” (volume 2),
foram selecionados dois experimentos. O primeiro deles, realizado por Zaporojets e
Endovitskaya (psicólogos soviéticos), evidenciou como o significado a um determinado
estímulo aumentaria a agudez da percepção visual das crianças. O segundo, realizado por
Binet (psicólogo francês), foi realizado a fim de se analisar a percepção da realidade, com
ênfase nos conteúdos subjetivos e objetivos percebidos.
Em “Atenção e memória” (volume 3), foram selecionados dezesseis
experimentos, apresentados a seguir. No primeiro deles, realizado por Uznadze
(psicólogo soviético), buscou-se verificar a orientação da atenção e da conservação dessa
orientação de acordo com a atividade. No segundo, “tabelas de Burdon”, buscou-se
verificar possíveis oscilações da atenção, tanto em uma tabela de letras desorganizadas
quanto em um texto de conteúdo interessante. No terceiro, realizado por Ruzskaya
(psicóloga soviética), buscou-se avaliar a atividade voluntária e a função reguladora da
linguagem. No quarto, realizado por Vasilevskaya (pesquisadora soviética), buscou-se
verificar o desenvolvimento da atenção seletiva. No quinto, realizado por Vigotski,
buscou-se verificar a função do signo na organização da atenção. No sexto, realizado por
Leontiev, buscou-se verificar a necessidade de apoios externos para a organização da
atenção, de acordo com a idade escolar da criança. O sétimo experimento, possivelmente
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de Luria, foi realizado a fim de se verificar o processo de consolidação das imagens
internas. No oitavo, realizado por Zintchenko (psicólogo soviético), buscou-se verificar
a dependência entre a memorização involuntária e a tarefa que dirigia a atividade. No
novo, realizado por Smirnov (psicólogo soviético), buscou-se verificar quantos números
os sujeitos haviam retido na tarefa. No décimo, realizado pelos dois autores anteriores em
conjunto, buscou-se verificar a influência da aparência (mesma letra), da propriedade e
do conteúdo na memorização das palavras. No décimo primeiro, de mesma autoria que o
anterior, buscou-se verificar o nível de retenção de trechos com sentido e trechos
interpretados. No décimo segundo, realizado pelos mesmos autores anteriores, buscou-se
verificar quais trechos haviam sido memorizados em cada situação apresentada, com uma
terceira situação acrescentada em relação ao experimento anterior: compor
autonomamente o plano de trechos. No décimo terceiro experimento, realizado por
Zeigarnik (psicóloga soviética, discípula do psicólogo alemão Kurt Lewin), buscou-se
verificar a recordação de diferentes tipos de tarefas. No décimo quarto, de autoria
desconhecida, buscou-se verificar a recordação dos conteúdos apresentados. No décimo
quinto, de autoria também desconhecida, buscou-se verificar se a relação de sentido entre
a palavra e o quadro potencializou a recordação. No décimo sexto, “pictograma”, buscouse verificar o uso de traços como recurso minemotécnico para a recordação.
Em “Linguagem e pensamento” (volume 4), foram selecionados quatro
experimentos. No primeiro, “cubo de Linck”, buscou-se verificar o uso da linguagem na
solução da tarefa de caráter executivo. No segundo, “cubos de Kohs”, buscou-se verificar
a abstenção de tentativas imediatas de execução, necessitando que os sujeitos
desmembrassem mentalmente os cubos para realizar o desenho. No terceiro, “figura de
Roop”, buscou-se verificar as correlações geométricas entre as linhas correspondentes.
No quarto e último experimento, buscou-se verificar através de diferentes experimentos
a formação de conceitos através de quatro métodos: método de definição dos conceitos;
método de comparação dos conceitos; método de classificação; e método de formação de
conceitos artificiais. Todos esses experimentos foram sistematizados a fim de serem
aplicados no processo avaliativo, de acordo com as dificuldades das crianças, observadas
92

a cada encontro. Ao final da pesquisa, serão apresentados todos os experimentos
selecionados, bem como os resultados e as discussões dos processos de avaliação
psicológica orientados pelos pressupostos da psicologia histórico-cultural.

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura dos textos foi importante para o entendimento da construção da personalidade
do indivíduo em sua relação com a realidade, o que inclui o contexto escolar. É
principalmente nesse contexto que se criam estigmas sobre as dificuldades escolares que
são tidas como insuperáveis. Isso ocorre porque, muitas vezes, as compreensões sobre o
desenvolvimento humano são marcadas por reducionismos, principalmente embasados
pela Teoria da Carência Cultural já apresentada na Introdução deste trabalho. Para tanto,
é preciso que mudanças ocorram nos processos de avaliação psicológica e que tais
mudanças gerem transformações significativas no desenvolvimento das crianças
avaliadas, superando estigmas e repressões medicamentosas.
Pensando nessas mudanças, a teoria adotada neste trabalho consiste na psicologia
histórico-cultural, pois para essa abordagem, o desenvolvimento humano tem caráter
cultural, que entende que a base biológica é suplantada pelas apreensões da vida cultural.
Mais do que entender as peculiaridades hereditárias, as peculiaridades do ambiente e a
história do desenvolvimento uterino e extrauterino, os autores buscaram compreender a
história da educação da personalidade, a fim de compreender o indivíduo em sua
totalidade. Para chegar nessas conclusões, os teóricos realizaram experimentos que
tinham como objetivo estabelecer as leis gerais do desenvolvimento humano.
Compreenderam que a ação do homem sobre a realidade modifica o próprio homem, em
um processo no qual as necessidades se complexificam, gerando motivos e sentidos à
existência humana e, assim, às ações dos homens. Estes, através do uso de instrumentos
(ferramentas e signos) tornaram seu ato instrumental, possibilitando o desenvolvimento
de sua consciência, em um processo que vai do momento interpsicológico ao
intrapsicológico. Essa consciência, de estrutura semântica, configura a linguagem como
93

meio não só de comunicação, mas também de apreensão cultural e como meio de controle
da própria conduta.
Por fim, compreende-se que esses experimentos são importantes para a realização
de avaliações baseadas na psicologia histórico-cultural, comprometida com o
desenvolvimento máximo dos indivíduos pelo direito igualitário de apropriação da
produção histórica da humanidade. Essas ações podem resultar em possibilidades de
enfrentamento à situação da educação brasileira atual principalmente com relação à
avaliação das dificuldades escolares dos alunos da rede pública, tanto em nosso país
quanto em outros sob o mesmo regime político e econômico.
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INTRODUÇÃO
Daniil B. Elkonin (1904-1984) é um nome pouco presente nas discussões e
temáticas afetas a Educação e/ou a Psicologia, especificamente, em relação à Educação
Infantil. De fato, isso pode ser explicado pelo pequeno número de traduções e publicações
no Brasil. Até o momento, encontramos apenas o livro Psicologia do Jogo (1998) e o
capítulo Sobre a Periodização do desenvolvimento psíquico na infância (2017). Na
qualidade de discípulo de Vigotski, foi um eminente psicólogo russo, participante da
Teoria Histórico-Cultural, que além de outros estudos destacamos aqueles que se
envolvem especificamente com a educação e o desenvolvimento da criança pequena, tais
como: The psychology of preschool children (1971), escrito juntamente com Zaporozhets,
La Psicología Del Aprendizage en Edad Escolar (1974) e Acerca del problema de la
periodización Del desarrollo psíquico en la edad infantile en Superación para profesores
de Psicología (1982) (LAZARETTI, 2011).
O círculo de interesses científicos de Elkonin foi muito amplo e ao mesmo tempo,
seus estudos se prestavam a um enorme interesse a psicologia do desenvolvimento. É
responsável por escritos dedicados a historicidade da infância e investigações a respeito
da psicologia das crianças de primeira infância, contemplando a idade pré-escolar, escolar
inicial, média e adolescente. Estudou o desenvolvimento da personalidade da criança, a
brincadeira de papéis, a formação do pensamento e da linguagem e a assimilação da
leitura e da escrita. Elkonin dedicou especial atenção à formação dos distintos tipos de
atividade infantil, ou seja, a periodização do desenvolvimento psíquico. É sobre essa
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temática que abordaremos, especificamente, por conter nelas contribuições fundamentais
para a educação infantil.
Entender que o desenvolvimento psíquico é sujeito às leis de formação e transição,
desvendando as forças motrizes desse processo, segundo Elkonin (1987) traria um melhor
entendimento da organização e condução do processo educativo, esclarecendo, portanto,
a criança, sua formação e seu desenvolvimento, como sujeito a quem o ensino deve atuar.
Orientamo-nos pelo pressuposto de que o desenvolvimento psíquico da criança é um
processo de apropriação da experiência histórico-social acumulada pelas gerações
precedentes – a cultura –, o qual é condicionado pela relação criança-adulto, que se
realiza, de modo específico, pela mediação escolar.

A

PERIODIZAÇÃO

DO

DESENVOLVIMENTO

PSÍQUICO

E

AS

IMPLICAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Para compreender a especificidade da periodização do desenvolvimento da
criança, requer-se o entendimento de três aspectos inter-relacionados: o primeiro referese à situação social de desenvolvimento, ou seja, ao sistema de relações criança-adulto e
à posição da criança na sociedade. Em cada período do desenvolvimento, há uma situação
social de desenvolvimento que regula todo o modo de vida da criança ou sua existência
social. No início de cada período da vida, a relação estabelecida entre a criança e o meio
que a rodeia, sobretudo o social, é totalmente peculiar, específica e irrepetível. Essa
relação é denominada por Vigotski de situação social de desenvolvimento, que significa
“[...] o ponto de partida para todas as mudanças dinâmicas que se produzem no
desenvolvimento durante o período de cada idade”. É ela que “determina plenamente e
por inteiro as formas e a trajetória que permitem à criança adquirir novas propriedades da
personalidade, já que a realidade social é a verdadeira fonte do desenvolvimento, a
possibilidade de que o social se transforme em individual” (VYGOTSKI, 1996, p. 264,
tradução nossa).
De acordo com Davidov (1988, p. 70, tradução nossa), “A situação social de
desenvolvimento é, antes de tudo, a relação da criança com a realidade social. Porém
97

precisamente esta relação se realiza por meio da atividade humana”. Essa afirmação
conduz ao segundo aspecto: a atividade principal é a concretização do conceito de
situação social de desenvolvimento da criança em uma ou outra idade. É pela atividade
principal que se estabelecem as relações da criança com os aspectos da realidade,
formando em cada período do desenvolvimento qualidades fundamentais e processos
psíquicos que dependem essencialmente das condições de vida social e da organização
educativa. Portanto, pela situação social de desenvolvimento que determina a atividade
principal, ocorrem na criança as principais novas formações da estrutura da personalidade
e das funções psíquicas, que é o terceiro aspecto do desenvolvimento. Com base nestes
aspectos, Elkonin estruturou a periodização, considerando os seguintes pontos:

Trata-se, em primeiro lugar, do enfoque histórico dos ritmos de
desenvolvimento e da questão sobre o surgimento de certos
períodos da infância no curso do avanço histórico da humanidade.
Em segundo lugar, nos referimos ao enfoque de cada período
evolutivo desde o ponto de vista do lugar que ocupa no ciclo geral
do desenvolvimento psíquico infantil. Em terceiro lugar, temos
em conta a ideia sobre o desenvolvimento psíquico como um
processo dialeticamente contraditório que não transcorre de
maneira evolutiva progressiva, mas sim que se caracteriza por
interrupções da continuidade, pelo surgimento, no curso do
desenvolvimento, de novas formações. Em quarto lugar, a
diferenciação, como crises obrigatórias e necessárias, de pontos
críticos no desenvolvimento psíquico que constituem importantes
indicadores objetivos das passagens de um período a outro. Em
quinto lugar, a diferenciação de passagens distintas por seu
caráter e, em relação a isso, a presença, no desenvolvimento
psíquico, de épocas, estágios, fases (ELKONIN, 1987, p. 107).
A

partir

dessas

contribuições,

os

fundamentos

da

periodização

do

desenvolvimento infantil, de acordo com as proposições de Elkonin (1987), não devem
ser calcados em mudanças internas, sintomáticas ou em indícios externos, mas de acordo
com quatro leis do processo de desenvolvimento infantil: a) compreender a unidade entre
os aspectos da esfera motivacional e das necessidades com o desenvolvimento das
operações técnicas que implicam na esfera intelectual-cognitiva. É a unidade dinâmica
98

afetivo-cognitiva que Vygotski (1996, p. 314, tradução nossa) afirma como essencial para
o desenvolvimento psíquico: “(...) o afeto e o intelecto não são dois polos reciprocamente
excludentes, mas duas funções psíquicas estreitamente vinculadas entre si e
inseparáveis”. Escreve Martins (2007, p. 129) que “a unidade afetivo-cognitiva é
mediadora constante nas atividades realizadas pelo indivíduo ao longo de sua vida,
portanto, tudo o que a constitui é, ao mesmo tempo, objeto do pensamento e fonte de
sentimentos”; b) considerar que o processo de desenvolvimento psíquico transcorre não
de forma linear, como sucessão natural, evolutiva, de experiências desarticuladas, mas
segundo uma espiral ascendente que relaciona e complexifica atividades mediadas
socialmente; c) compreender as vinculações existentes entre períodos isolados para
estabelecer a importância funcional de todo o período precedente para o início do
seguinte; d) dividir o desenvolvimento psíquico em períodos e épocas de maneira que a
divisão corresponda às leis internas desse desenvolvimento e não a fatores externos com
relação a ele.
No esteio dessa compreensão, as três épocas do desenvolvimento humano são
constituídas por: a primeira infância, a infância e a adolescência. Cada época se constitui
em dois períodos – o da esfera afetiva motivacional e das necessidades e o da esfera das
possibilidades técnicas e operacionais – ligados regularmente entre si. Vygotski (1996)
afirma que o desenvolvimento psíquico ocorre pelas formações globais e dinâmicas que
modificam a própria estrutura interna como um todo e não pela soma de partes isoladas.
Neste sentido, em cada período há sempre uma nova formação principal que serve como
uma espécie de guia para todo o processo de desenvolvimento daquela época, que se
caracteriza pela reorganização de toda a personalidade da criança sobre uma base nova.
A compreensão dessas épocas permite entender a passagem de um período a outro, que,
segundo Elkonin (1987, p. 123, tradução nossa), “[...] transcorre quando surge uma falta
de correspondência entre as possibilidades técnicas operacionais da criança e os objetivos
e motivos da atividade sobre a base dos que se formaram”.
A estrutura da periodização do desenvolvimento infantil é composta em época
que, por sua vez, são divididas em períodos, de acordo com a atividade que a criança
realiza: a) a época primeira infância é composta pelos períodos de comunicação
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emocional direta, em que predominam os objetivos, os motivos e as normas: a esfera
motivacional e das necessidades (1º grupo) e a atividade objetal manipulatória, em que
prevalecem os procedimentos socialmente elaborados de ação com os objetos: a esfera
das possibilidades técnicas e operacionais (2º grupo); b) a época infância compreende a
atividade jogo de papéis (1º grupo) e atividade de estudo (2º grupo); c) a época
adolescência abarca os estágios de comunicação íntima pessoal (1º grupo) e atividade
profissional e de estudo (2º grupo). Importa lembrar que essas atividades sintetizam
aspectos afetivo-emocionais e intelectuais e se formam em unidade: “A atividade da
criança, dentro dos sistemas criança-objeto social e criança adulto social, representa um
processo único no qual se forma sua personalidade” (ELKONIN, 1987, p. 115, tradução
nossa).
Mediante essas proposições, para o presente texto nos debruçamos nas
características da primeira infância e da infância, a partir das atividades principais para a
faixa etária de zero a seis anos, que são: atividade de comunicação emocional direta,
atividade manipulatória objetal e atividade de jogo de papéis. O que de específico se
revela nessas atividades?
Mas o geral e essencial entre elas é que todas aparecem como
elementos da cultura humana. Têm uma origem e um lugar
comum na vida da sociedade, sendo o resultado da história
precedente. Sobre a base da assimilação dos procedimentos
socialmente elaborados de ação com estes objetos se produz a
orientação cada vez mais profunda da criança no mundo objetal e
a formação de suas forças intelectuais, a formação da criança
como componente das forças produtivas da sociedade
(ELKONIN, 1987, p. 122, tradução nossa).
Assim, esses princípios gerais que compõem a periodização do desenvolvimento
infantil orientam e fundamentam a busca de uma articulação com a organização do ensino
para crianças menores de seis anos. No entanto, quais as características principais de cada
período do desenvolvimento infantil? Como o conhecimento dessas características pode
iluminar as práticas de ensino para conduzir às principais aprendizagens infantis?
A primeira infância é o ponto de partida do desenvolvimento psíquico humano,
constituída por dois períodos: primeiro ano de vida e primeira infância. A atividade
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principal no primeiro ano de vida é a atividade de comunicação emocional direta bebêadulto. Essa comunicação entre o bebê e o adulto dá-se por meio de manifestações
emocionais, troca de afetos e reações positivas ou negativas (VYGOTSKI, 1996). Porém,
é importante destacar que as primeiras reações do bebê, como choro, gritos, caretas e
movimentos que abrangem todo o seu corpo, não são consideradas um ato de
comunicação, pois, segundo Lísina (1987), essas reações primárias do bebê não são
dirigidas ao adulto ou a outro sujeito social. Isso significa que a criança não nasce com a
necessidade de se comunicar com os indivíduos a seu redor, essa necessidade é produzida
nos bebês por meio da interação com os adultos (LÍSINA, 1987).
Para explicar as características que compõem o primeiro ano de vida do bebê,
Vygotski (1996) apresenta três períodos, são eles: de passividade, de interesse receptivo
e de interesse ativo. O primeiro, característico do recém-nascido, representa a transição
entre a vida intrauterina e a vida social. Há, nesse momento, uma influência dos
condicionantes biológicos, pois nos primeiros 45 dias de vida o ciclo de sono e o estado
de vigília do bebê ainda não estão estáveis.
As mudanças fisiológicas que ocorrem nesse período pós-natal possibilitam ao
bebê a superação dessa passividade. Com isso, começa a demonstrar interesse pelo mundo
exterior, isto é, responde aos estímulos sensoriais, aos sons em geral, reage diante da
presença de pessoas. Tal comportamento marca a passagem para o período de interesse
receptivo. O último período no primeiro ano de vida do bebê é denominado período de
interesse ativo e representa uma mudança qualitativa, pois o bebê já manifesta interesse
por manipular os objetos, em busca de seus usos sociais. Ao apresentar esses períodos,
concordamos com Martins (2012, p. 102), quando afirma que “[...] as demandas próprias
a todos esses períodos se realizam por completo por meio dos adultos que lhe cuidam”.
Nessas ações de cuidado, provoca na criança a necessidade de comunicação
emocional direta que é de enorme importância para o seu desenvolvimento, por isso é a
atividade principal do período. O adulto motiva a criança a agir com ele, começando a
lhe mostrar o mundo material, dos objetos humanos, desvendando como manipular os
objetos, como realizar a ação e orientando no uso de tais objetos, mesmo que seja
primariamente. É primário, porque a criança, nesse período, não tem desenvolvidos os
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movimentos sensório-motores para executar tal ação, mas vai apropriando-se
paulatinamente pela atividade conjunta. Outra questão é a de que o que interessa à criança,
nesse período, não é realizar a ação com perfeição, mas estar em comunicação com os
adultos. Esse é o seu objetivo e, por conseguinte, seu motivo. A dependência de estar com
o adulto provoca a criança a perceber e conhecer a realidade e a si mesma, sempre por
meio das relações com outra pessoa. Por isso, desde o começo da vida da criança, as suas
atitudes e relações com a realidade têm um caráter social.
Com toda essa situação social de desenvolvimento, novas formas de comunicação
com o adulto vão se ampliando, quando este insere a criança no mundo dos objetos
humanos, ensinando-a a manipulá-los. Num primeiro momento, só a relação com o adulto
garante o desenvolvimento da atividade; este provoca nela a necessidade de se inserir no
mundo dos objetos humanos, o que faz com que a atividade principal passe a ser
secundária, por surgirem novos motivos, como aprender manipular e utilizar os objetos
humanos.
Desta forma, as necessidades e os interesses da criança estão
constantemente relacionados com os adultos; ainda que esta
relação adquira novas formas, em dependência do aumento das
possibilidades da criança. Aparecem novas necessidades, que
servem de base para o surgimento de novos aspectos de atividade
fundamental (VENGER, 1976a, p. 61, tradução nossa).
A intervenção ativa do adulto nesses períodos contribui para a formação da
atividade de comunicação emocional direta bebê-adulto, responsável por promover as
principais conquistas no desenvolvimento psíquico do bebê, inserindo-o e apresentandoo ao mundo da cultura (ELKONIN, 1987). Desse modo,
[...] todo o trabalho com o bebê deve levar em conta esse fato e
ampliar as possibilidades de apresentação da realidade externa
enriquecendo o seu estado de vigília. Por exemplo, proporcionarlhe acesso a diferentes espaços físicos, mostrar-lhe objetos, falar
com ele etc. Enfim o adulto deve estar com ele para apresentarlhe o mundo (MARTINS, 2012, p.101-102).
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A função do professor que trabalha com criança no primeiro ano de vida é
apresentar, por meio da linguagem, gestual, oral e expressiva, os fenômenos e objetos que
compõem a realidade concreta, na qual o bebê está inserido. Esse mundo exterior é rico
e repleto de conteúdos que serão, progressivamente, instrumentos simbólicos e físicos
apropriados pela criança.
Mùjina (1979) afirma que, se as condições de ensino forem adequadas, algumas
conquistas são possibilitadas: a) as premissas da linguagem, por meio dos primeiros
signos de balbucio, dos quais, por meio da imitação, surgem os fonemas da língua
materna, gerando a necessidade cada vez mais complexa de comunicação com os adultos;
b) o domínio da marcha ereta – o andar –, que possibilita o domínio do próprio corpo,
para alcançar o fim que deseja, participação e aprovação dos adultos em seus intentos; c)
a capacidade de deslocar-se é uma aquisição que desenvolve a as primeiras noções de
orientação no espaço, amplia o conjunto de objetos que pode alcançar, os quais, por isso,
convertem-se em objetos de seu conhecimento, revelando suas propriedades e nexos.
Essas conquistas geram novos interesses no bebê, em especial, pelo mundo dos
objetos, que, a partir da comunicação emocional estabelecida com o adulto, possibilita a
formação da atividade de manipulação objetal. A manipulação dos objetos no primeiro
ano de vida está restrita ao apertar, amassar, arremessar, isto é, para o bebê não há
diferença entre os usos sociais de uma escova de dente e um lápis, por exemplo. Mas,
com base na direção educativa do professor, a criança começa a sentir necessidade de
dominar os procedimentos sociais de ação com esses objetos, essa é a premissa para o
surgimento da atividade de manipulação objetal. Os objetos, como instrumentos culturais,
medeiam a relação da criança com o mundo objetivo. “É importante destacar que
precisamente o domínio das ações concordantes e instrumentais exerce a influência mais
essencial sobre o desenvolvimento psíquico da criança” (MÚJINA, 1979, p. 51, tradução
nossa). Nesse período, não basta o professor disponibilizar os objetos para a criança
explorar sem uma orientação, é necessário que o adulto apresente os modos sociais de
ação com os instrumentos culturais e direcione as ações, atuando como um modelo de
ação.
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Sob a direção dos adultos e em constante contato com eles, a
criança aprende a atuar com os objetos, por meio dos quais
satisfaz suas variadas necessidades (comer com a colher, beber
com a xícara, abotoar os botões, colocar as meias etc.). No
começo, os adultos executam as ações junto com a criança e
somente de uma maneira progressiva a deixam com liberdade,
vigiando e corrigindo constantemente seus movimentos. Quando
a organização e o método de ensino são bons, a criança aprende
com perfeição as maneiras corretas de atuar com os objetos
(ELKONIN, 1969, p. 508, tradução nossa).

Nesse processo surgem novas necessidades e motivos para explorar o mundo dos
objetos humanos, o modo como os adultos atuam e como as coisas funcionam. É um
período intenso de exploração e manipulação com tudo o que cerca a criança. Significa
que o ensino deve potencializar ações de execução, de preensão, do movimento das mãos,
de manipulação, de exploração de um vasto repertório sensorial e perceptivo, de modo a
ampliar as ações da criança. Essas ações intencionais e a imitação possibilitam as
primeiras manifestações do pensamento infantil: “[...] na manipulação objetal surgem e
se resolvem situações problemáticas elementares. Por conseguinte, a criança aprende a
pensar nas ações, imitando seus próprios movimentos e também os alheios” (MUKHINA,
1996, p. 49).
Com o aprimoramento das atividades sensório-motoras nas manipulações com os
objetos e brinquedos em atividade conjunta com os adultos, as crianças vão aprendendo
as ações planejadas e designadas pela sociedade para os objetos de uso cotidiano. Todavia
essas manipulações primárias não são consideradas ainda como brincadeira, mas como
“[...] exercícios elementares para operar as coisas, nas quais o caráter das operações é
dado pela construção especial do objeto” (ELKONIN, 1998, p. 215).
Venger (1976) explica que, na realização de atividade com os objetos, a ação de
preensão ocupa um lugar importante no primeiro ano de vida, ao formar na criança o ato
de agarrar, que possibilita operar diferentes formas de manipulação com os objetos, como
sacudir, agrupar, distribuir no espaço. No entanto, à medida que a criança domina a ação
preênsil e esta se converte em operações que oportunizam diferentes manipulações já
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dominadas e condicionadas, a própria atividade com os objetos se torna secundária, ao se
disseminar em outros tipos de atividades que começam a adquirir um papel principal: o
jogo e as atividades produtivas.
A partir dos três anos, ao término da primeira infância, surgem novas atividades.
Há um novo tipo de ações com os objetos que, posteriormente, começam a determinar o
desenvolvimento psíquico: a brincadeira e as formas produtivas de ação (o desenho, a
modelagem, a construção, entre outras atividades secundárias). Isso procede pela via da
aprendizagem das ações com os objetos, quando, aos poucos, as crianças começam a
reproduzir as ações dos adultos, o que, em grande medida, motiva o interesse delas por
essas ações e pelas funções sociais que realizam. Esse fator se manifesta, particularmente,
ao final deste período, quando as crianças começam a querer atuar com os mesmos objetos
com que os adultos trabalham: o martelo, a pá, o lápis do pai etc., têm uma força atrativa
especial. Nesse processo se manifesta a tendência da criança a tomar parte na atividade
dos adultos (ELKONIN, 1969).
Durante a aprendizagem das ações com os objetos, na atividade conjunta, os
adultos são o modelo de ação para a criança e, nesse processo de formação das ações com
os objetos, “[...] a criança aprende primeiro o esquema geral de manipulação destes com
a sua designação social, e só depois se ajustam às operações soltas à forma física do objeto
e às condições de execução das mesmas” (ELKONIN, 1998, p. 220).
No final da primeira infância, com o amplo desenvolvimento da atividade objetal
manipulatória, as ações com os objetos vão desembocando em novos tipos de ações, que
são a base para o surgimento do jogo de papéis.
Um mesmo objeto começa a representar distintas coisas, e as
ações dependem do que representa o objeto em determinando
momento. Assim, por exemplo, um palito exerce as funções de
colher, faca ou de termômetro e, de acordo com isto, as ações que
se realizam com ele são as de dar de comer, cortar ou medir a
temperatura. Além disso, ao objeto se dá uma determinada
denominação somente depois que os adultos o designaram, do
mesmo modo, quando a mesma criança já atuou com ele com o
nome dado. No início da idade pré-escolar, surge o fato de a
criança denominar por si mesma o objeto com outro nome, de
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acordo com a ação que vai realizar com esta coisa (ELKONIN,
1969b, p. 509, tradução nossa).
O interesse da criança recai no sentido social das ações com os objetos, como são
utilizados pelos adultos no interior das relações sociais – fazer o que o adulto faz é o que
caracteriza a atividade guia desse período: “Objetivamente, isso significa que a criança
vê o adulto, sobretudo, pelo lado de suas funções. Quer atuar como o adulto, sente-se
dominada por esse desejo” (ELKONIN, 1998, p. 404).
O desenvolvimento da brincadeira papéis sociais, como uma atividade lúdica, é
marcado pela ação isolada com determinado objeto, em seguida, utilizando-o de maneira
diversa, para ações ligadas entre si por uma lógica que reflete as ações reais cotidianas na
vida das pessoas. Portanto, seu principal significado consiste em brincar é representar o
homem – aliado há procedimentos peculiares como: assumir o papel de uma pessoa adulto
e de suas funções sociais de trabalho; reproduzir e generalizar ações com os objetos;
transferir o significado de um objeto ao outro.
Essa transição do brincar com os objetos para a brincadeira de papéis sociais é
caracterizado por uma contradição: A criança possuía e continua possuindo os mesmos
brinquedos – bonecos, pequenos automóveis, quebra-cabeças, formas para bolo, etc. e as
próprias ações com eles realizadas nada se altera: a criança dava banho à boneca, davalhe de comer e punha-a na caminha para dormir. Mas o que aconteceu, então? Esses
objetos e atos com eles realizados estão agora inseridos num novo sistema de relações da
criança com a realidade, adquiriram objetivamente um novo sentido social: ocorre à
conversão da menina em mamãe, da boneca em filha, e os atos de dar banho, dar de comer
e preparar a comida se transformam em responsabilidades da criança. Isso revela a
tendência da criança em participar na vida e nas atividades dos adultos, quer aprender na
relação com eles e com o mundo dos objetos humanos, procurando compreender essas
relações em sintonia com tudo que se descortina à sua volta. De acordo com Leontiev
(1988, p. 125), a brincadeira surge “[...] a partir de sua necessidade de agir em relação
não apenas ao mundo dos objetos diretamente acessíveis a ela, mas também em relação
ao mundo mais amplo dos adultos”. Diante disso, a centralidade da brincadeira de papéis
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sociais é relação criança-adulto social e tem como núcleo o mundo das pessoas e suas
relações e atua na esfera motivacional e das necessidades, em que o predomínio nesse
período do desenvolvimento da criança está centrado no sentido social das atividades
humanas.
Do exposto, qual a importância dessa atividade para o desenvolvimento da
criança? O autodomínio da conduta é a principal conquista desse momento do
desenvolvimento. Ao acatar as regras, as crianças renunciam seus desejos e impulsos
imediatos para desempenharem adequadamente o papel que assumiram na brincadeira.
No mundo da brincadeira existem regras rígidas, que refletem as relações sociais entre
as pessoas e os objetos, um mundo de realidade. Ao assumir um papel, este determina e
encaminha o comportamento da criança que busca seguir a regra de conduta que reflete a
lógica da ação real e das relações sociais. Qualquer infração da lógica das ações não é
aceita, justificando que na vida não é assim. Os papéis assumidos na brincadeira – seja
de mamãe e filha, motorista e passageiro – exigem, da criança, que assuma com exatidão
as funções de cada personagem e essa sujeição as regras modificam seu próprio
comportamento, obriga seu controle consciente e ela vê suas próprias ações e toma
consciência delas. Ao brincar como se fosse um motorista, por exemplo, esforça-se para
reproduzir ações e controlá-las, e isso é a base para a formação da consciência.
O desenvolvimento dessa atividade requer ações educativas que promovam o seu
surgimento, o seu desenvolvimento e o seu direcionamento, ou seja, é preciso intervenção
para que o conteúdo dessa atividade avance nos processos de relações criança-mundo,
com possibilidades humanizadoras. Elkonin (1998) afirma que é preciso ensinar a
criança a brincar: que desde a aprendizagem lógica das ações objetais, é o adulto o
modelo e agente das formas humanas de atividade e de relações. “Tudo isso acontece sob
a direção de adultos e não de maneira espontânea” (p. 270).
Em função de tudo isso, é tarefa da escola enriquecer, ampliar e diversificar o
conteúdo do enredo e dos argumentos que permite potencializar a brincadeira e sua função
no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Se essa é a tarefa da escola,
como promover e intervir nas brincadeiras das crianças?
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[...] por exemplo, pode-se organizar o jogo do armazém para
ensinar as crianças a utilizarem medidas de peso. Para isso
introduzem-se no jogo uma balança e pesos reais, entregam-se às
crianças alguns grãos ou sementes secas, e elas aprendem a medir
e pesar objetos variados, desempenhando as funções ora de
vendedores, ora de compradores. Claro que nesses jogos as
crianças podem aprender a pesar, medir, contar artigos por
unidades e até fazer contas e dar o troco. As observações
demonstram que no centro da atividade das crianças estão as
operações com o peso e outras medidas, os cálculos etc. Mas se
relegam a segundo plano as relações entre as pessoas no processo
de “compra e venda” (ELKONIN, 1998, p. 401).
De acordo com Lazaretti (2013) ao se propor situações como essa, do mercadinho,
como muitas vezes ocorre na educação infantil, o que se objetiva é o ensino dos conteúdos
que envolvem pesos e medidas, formando assim novas noções e aptidões da área da
matemática. O uso da brincadeira para esse fim não está negado e é até conveniente que
se adote, mas se limitarmos apenas nisso, não há promoção de enredo, de argumento que
envolve a brincadeira de papéis sociais, seja de vendedor ou de comprador. Essas funções
de trabalho são observadas pelas crianças no cotidiano, mas poucos momentos são
proporcionados a elas para reproduzir, para vivenciar essas funções e com isso,
simultaneamente, compreender o que envolve essas atividades de trabalho humano. Por
isso, a intervenção do professor pode ser a de incrementar com materiais, recursos,
conhecimentos a respeito dessas atividades laborais, compartilhando com as crianças,
brincando junto, instigando o enredo, levantando hipóteses de direcionamento das ações
e operações. A brincadeira compartilhada permite a participação do professor não apenas
como alguém que pode dirigir, mas de vivenciar junto com as crianças e perceber como
elas vêm construindo seus conhecimentos a respeito do que envolve as funções de
trabalho nas atividades produtivas dos adultos, incrementando e enriquecendo o conteúdo
de valores e regras sociais que são fundamentais para se relacionar com o mundo
circundante, em direção à almejada formação humana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto, abordamos sobre s periodização do desenvolvimento psíquico,
descrevendo sobre algumas características de cada atividade principal articulando com
considerações sobre o ensino na educação infantil. Consideramos que de posse desses
estudos, é possível dirigir e organizar o ensino orientados pela busca de produzir
transformações qualitativas no desenvolvimento da criança, defendendo que os conteúdos
devem despertar o gosto pela cultura nas crianças, possibilitando compreensão mais
aprimorada do mundo, com recursos e metodologias variados e diversificados. Apresentar
esse mundo à criança, desde seus primeiros meses, sob condições de exploração, de
manipulação, com situações de ensino que promovam conhecer e se apropriar da
linguagem musical, artística, corporal, matemática, social, e com isso apreender
diferentes sons, imagens, movimentos, impressões, afeto, higiene, de forma articulada,
numa direção humano-genérica.
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Resumo
O artigo apresenta algumas reflexões sobre o conhecimento e a prática dos professores,
independentemente do grau em que atuam. Expõe dados atuais sobre o ensino, aventurase a problematizar as preocupações temáticas e a metodologia mais utilizada nas
pesquisas sociais e questiona a inoperância de inúmeros cursos e seminários sobre o
marxismo. Um estudo que confirma a vivência objetiva da sociedade pragmatista e
neoliberal.
Palavras-chave: Educação; Ensino; Ciência; Marxismo.

A escolha da temática Educação, Ciência e Marxismo, proposta para esse
encontro, é deveras feliz porque não se pode falar em educação sem falar em ciência, e
não se pode falar em teoria sem falar no marxismo. Isso porque o saber teórico sobre a
sociedade burguesa, sendo fundamental para o conhecimento de como ela se produz e/ou
reproduz, permite que possamos avaliar nosso comprometimento (maior ou menor) com
a perpetuação dessa realidade enquanto a mobilizamos por inúmeros procedimentos
educativos. Além disso, um exame de dados e fatos relativos ao universo educacional do
país torna-se imprescindível, se quisermos ultrapassar as ideias dominantes.
Ao tomarmos consciência sobre a atual realidade educativa, ou, melhor, sobre os
resultados do ensino brasileiro por meio das avaliações internacionais e nacionaisi, ao
examinarmos, também, com olho clínico, o produto das instituições de terceiro grau ii,
temos certeza de que a miséria intelectual dos cidadãos de nosso país é bem maior do que
a nossa “alma pedagógica” possa admitir. Sensação etérea, presente em muitos
professores que se expressa por inquietações relativas à necessidade de submissão das
atividades docentes às mais recentes informações publicadas, às mais modernas
metodologias, às mais atualizadas didáticas, às mais recentes tecnologias, em que até o
celular já adquiriu estatuto de professor!
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Na verdade, essa “alma pedagógica”, consumista, ávida pelo imediato, é sempre
impulsionada pela propaganda do MEC e seus órgãos representativos, e/ou pelas
instituições privadas, pois todas oferecem as novidades que tomam espaço sistemático
nas reuniões de professores convocadas por seus chefes. Fácil entender, assim, a
reprodução da moda (seleção de conteúdos e de procedimentos) como meio de garantir
hábitos, tal como registra o ditado “água mole em pedra dura, tanto bate que até fura”!
Especialistas, escolhidos ideologicamente, que se reproduzem continuamente nos
órgãos governamentais, garantem tanto a definição dos currículos iii (em tamanho, carga
horária, disciplinas, programas, conteúdos) como até mesmo a explicitação de condutas
consideradas impróprias aos docentes, tais como as já definidas e/ou planejadas pelo
“Projeto Escola sem Partido”iv. A liberdade dos docentes para criar momentos
educativos sucumbe na obrigação de ater-se: a) aos conteúdos determinados em uma
disciplina; b) à sequência programática já definida nos livros credenciados pelo MEC; c)
aos projetos feitos ao sabor de circunstâncias e de interesses políticos de outros
Ministérios, ou, até mesmo, de Bancadas do Legislativo, como a Religiosa, a Da Bala!
Os professores universitários, por outra perspectiva, sucumbem frente ao último livro
editado que, avançando pelo neopragmatismo ou pelo relativismo, conferem a eles
competitividade necessária para seus projetos frente ao CNPq.
Convém lembrar que, embora afiançada pelo discurso oficial, a autonomia das
escolas é uma delirante fantasia e precisa ser examinada com maior profundidade. A
universidade, por exemplo, último reduto em que reinava certa liberdade acadêmica,
sofre, hoje, de modo mais agressivo, a perda de sua independência didático-financeirav.
Restrições que nos remetem à fase de aceleração do rentismo, impulsionado pelo Banco
Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, enfim, pelo sistema bancário que ordena
medidas homogeneizadoras de contenção das políticas sociais, por excelência daquelas
destinadas à saúde e educação. Subordinando-se o Estado à lógica especulativa, escondese o fato de que, por reduzirem as taxas de expansão das atividades produtivas, as políticas
econômicas asseguram o efetivo desinteresse por profissionais qualificados, por
trabalhadores habilitados, pelo aumento do desemprego.
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De fato, nessa fase de maior interesse especulativo, encolhem os recursos para
investimentos destinados à infraestrutura das escolas, cortam-se programas de educação,
abreviam-se currículos, aligeira-se a formação dos profissionais e concretiza-se o
achatamento salarial dos professores. A desvalorização do ensino aumenta
ininterruptamente, sempre escamoteada pelo discurso de uma retomada do
desenvolvimento.
Alinhando-se à meta de reduzir as obrigações do Estado, que se expressa pela
aspiração de tudo privatizar, no Brasil, cresce o Ensino a Distância (EAD). O Estado, ao
retirar incentivos ao ensino público, garante a) o aumento do número de alunos pagantes;
b) a redução do número de professores por procedimentos tecnológicos específicos vi; c)
a oferta expandida de cursos em áreas e níveis distintos vii; d) a produção de súmulas
insignificantes relativas aos conteúdos programáticos de diferentes disciplinas. Em
síntese, o Estado confere ao setor privado o direito de educar o país na medida exata do
lucro particular!
Nesse ponto, é interessante lembrar que no Relatório de Desenvolvimento
Humano (RDH), em 2016, o Brasil aparece como o décimo país mais desigual do mundo
e como o quarto da América Latina, à frente apenas do Haiti viii. Thomas Piketty,
reforçando esses dados, em pesquisa sobre a Desigualdade no Mundoix (2018) revela
que quase 30% da renda em nosso país está nas mãos de apenas 1% dos seus habitantes
e nos obriga a pensar no número elevado de alunos que não poderão arcar com as despesas
de educação!
Se a desigualdade entre ricos e pobres pode ser dimensionada quantitativamente,
essa desigualdade perpassa, sem sombra de dúvida, pela impossibilidade real de a
educação atingir a maior parte dos brasileiros. Se aos pobres garante-se o
desaparecimento do ensino público, à classe média garante-se a superficialidade em sua
formação, independentemente da série ou do grau em que se encontra.
Mas, para além de esclarecimentos sobre as distorções próprias à dinâmica atual
do capitalismo (rentismo, pobreza, desemprego) impõe-se pensar nos recursos humanos
que, ao sofrerem essas medidas destrutivas, atuam diretamente na área da educação. Os
professores reagem ao impacto negativo desses fatores externos, frente aos quais se
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acham impotentes. Respondendo emocionalmente a situações que os tolhem, que lhes
retiram o prazer do trabalho, costumam responder pelo: a) absenteísmo; b)
reconhecimento do trabalho como exclusivamente fonte de subsistência; c) abandono de
interesse por relações interpessoais; d) adoecimento.
Convém refletir sobre o adoecimentox, ou a perda da saúde pelo trabalho, que vem
aumentando e desenvolvendo-se por sintomas como ansiedade, transtorno de pânico e
depressão. Para além do sentimento de impotência frente ao Estado, por limitação do
próprio salário, por consciência das condições socioeconômicas precárias dos alunos, o
professor, no dia-a-dia, enfrenta, além disso, um desconforto emocional por problemas
em sala de aula.
Agressão física ou verbal, desrespeito, indisciplina, ameaças e/ou intimidações
são, hoje, em sua grandeza, somados às atitudes dos pais que, em grande maioria,
alimentam tais conflitos.
Tais problemas de ordem emocional também não excluem outras fontes de
adoecimento como as oportunizadas por administrações que podem ser identificadas por
burocratismo (rotinas inflexíveis), por autoritarismo (repressão, excesso de controle), ou,
ainda, pelo laissez-faire (ausência de qualquer direcionamento educativo) nas escolas.
Ora, os transtornos apontados, não sendo exclusivos de docentes de algum grau
de ensino ou de alguma área, não deixam de expressar as características do homem da era
financeira, da época do neoliberalismo, dos valores do neopragmatismo, do pensamento
relativista.
Asfixiado pelo presentismo, pela exigência da imediaticidade, pela avidez do que
considera prático ou útil para si no aqui e no agora, o indivíduo da sociedade capitalista
no estágio atual, ao vivenciar frustração em suas aspirações burguesas, revela-se como
um homem sem futuro, sem projeto, sem esperança, sem utopias. Frente às angústias as
quais não se sente capaz de superar, consciente da falta de habilidade para eliminar
individualmente os próprios conflitos, o professor sucumbe na indiferença, na
insensibilidade, na inércia.
A indiferença, a insensibilidade e/ou a inércia, incapacitantes para a promoção de
ações positivas no cotidiano da sociedade, podem ser sintetizadas pelo termo apatia. A
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apatia que é a incapacidade de reconhecer a importância da ética transparece quando não
se percebe a própria dor como igual ou semelhante a dor do outro; quando não se
valorizam os comportamentos humanos de um ponto de vista do bem e do mal; quando,
até mesmo, os princípios básicos do cristianismo passam a ser letra morta para os que se
afirmam religiosos.
Essa apatia, decorrente de vários fatores, como pela falta de domínio sobre o seu
próprio trabalho, pela falta de controle sobre o seu destino, propicia a perda do sentido da
continuidade histórica, favorece a inaptidão para perceber-se como fazendo parte de uma
geração que dará suporte a outra.
Consequentemente, nessa sociedade subjugada por pressões externas, que levam
o sujeito ao descrédito em sua capacidade, que produzem insegurança sobre a própria
competência, que impõem dúvida sobre sua autossuficiência, que fazem em pedaços a
autoimagem, assegura-se, até mesmo, a frase corriqueira mais simplória de
ridicularização da política: “sou apolítico”!
Como “apolítico”, ou desinteressado do mundo concreto dos homens em sua
totalidade, a vida é reduzida a selfies, que se multiplicam até mesmo com a divulgação
de posturas inusitadasxi! Como compensação da própria solidão a si mesmo decretada,
nasce a avidez de o sujeito olhar para si mesmo de modo obsessivo, contribuindo para a
sedimentação do egoísmo, do hedonismo e do narcisismo espetaculoso. Apropriando-se
do próprio corpo e dele fazendo propaganda como se fosse uma mercadoria, o indivíduo
se promove por contínuos flashes, tirados em viagens, em shows, em momentos
familiares ou no vazio da própria nudez.
Aquela velha crença de ascender na hierarquia social pelo trabalho, pelo
conhecimento, pela meritocracia, “desmancha-se no ar de cada cotidiano”. Torna-se fácil,
nessa conjuntura, a troca de procedimentos educativos (que incluem a ética) por técnicas
de ensino. Assim, ao desaparecer a energia do educador pronto a lutar contra a ignorância
que divide os homens entre si, cresce o número daqueles que assumem o dever simplista
de repassar mecanicamente informações já definidas por outros. Os professores, com as
novas atitudes, preparam-se para ministrar disciplinas (isoladas, independentes umas das
outras, sem ligação com o mundo real), prontificando-se apenas a ensinar a quem
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interessar possa. Progride o papel de servente por quem se acredita livre! Regride a função
de educar!
Sem a função de educar, portanto, sem a antiga sensação de dignidade, os
professores do “aqui e do agora”, sem empatia, sem reflexão e sem compromisso,
aumentam numericamente enquanto desprovidos de qualquer preocupação com o
crescimento geométrico dos analfabetos funcionais! Indiferentes à dinâmica complexa
das relações sociais liberam os alunos para “aprender a aprender”. Submetendo-se aos
pedagogos, sociólogos e filósofos da moda, sem decisão e coragem para assumir a
educação em sua grandeza, reproduzem por uma estreita pedagogia tudo aquilo que não
propicia a maioridade dos jovens, ou melhor, a sua humanização.
Com o subjetivismo em alta e a fascinação pragmática pela proposta de ensinar
que, quando comparada com a intenção de educar, significa o conforto trazido pela
redução, simplificação, utilitarismo, os docentes menosprezam estudos e investigações
mais profundas, mais essenciais para a vida, valorizando respostas rápidas e/ou
momentâneas. Nada melhor nesse momento que lembrar como os professores
desvalorizaram e desvalorizam colegas que se mostravam e se mostram interessados em
sair de opiniões vulgares, de obstinações simplistas, em asseverar a importância da
ciência, denominando-os, pejorativamente, de “conteúdistas”! Despedem-se, desse
modo, com orgulho infantil, dos conhecimentos historicamente produzidos, despedemse, pois, da cultura, como se cultura fosse sinônimo de elitismo!
Dessa maneira, em paralelo ao desinteresse financeiro do Estado pela educação,
já ajustado à vulgarização dos conteúdos proposto por sucessivas reformas
educacionaisxii, dependentes do último parecer do Banco Mundial, os professores,
ingênua ou conscientemente, associam-se às recomendações desses rentistas
“inovadores”! O trivial é naturalizado em qualquer nível do ensino, e a preocupação com
a ética, sugerida exaustivamente pelos pensadores Iluministas, é apagada. São esquecidas
as reflexões de Rousseau, Kant, Dewey, Durkheim e, até mesmo, de Weber que, mesmo
com profundas diferenças doutrinárias, proclamam a importância do sujeito responsável,
consciente da dependência do outro em suas atividades sociais e/ou de trabalho.

116

O sujeito da sociedade atual, entretanto, não se vê mais como fazendo parte da
sociedade e, por isso mesmo, não revela interesse em examiná-la, em encontrar critérios
ou padrões para interrogá-la. Não se vê mediado por tudo que a humanidade já produziu.
Acredita-se “liberto” e, em devaneios, pensa-se como “único”, como aquele que responde
“inteligente e criativamente” por suas demandas particulares, reduzidas apenas à sua
sobrevivência imediata e prazerosa! O individualismo personalista, o relativismo
descompromissado, as questões práticas ao invés de questões teóricas, a concordância em
analisar o sujeito separado da sociedade, são fenômenos que já adentraram nas
Universidades. As áreas das Ciências Humanas e das Ciências Sociais já acordaram, por
exemplo, com Dissertações e Teses como meros levantamentos do estado da arte, como
meros inventários redigidos com base na literatura existente, relativa a tal ou qual
problema. As Dissertações ou Teses, comumente embasadas em interesses específicos
dos alunos, como ilhas vagando soltas em um oceano qualquer, não costumam exprimir
interesse na continuidade de outros estudos e/ou de pesquisas (iniciadas ou já realizadas),
e, muito menos, superar a metodologia que orienta meros relatos ou descrições.
Ao contrário da burguesia ascendente, que pleiteou construir um mundo estranho
ao feudal, que se indispôs com tudo para proporcionar novas relações, a classe média,
assalariada, tão desgastada quanto qualquer trabalhador sem direitos (na qual se
enquadram os docentes), não se propõe a rejeitar o já instituído, embora o critique
consecutivamente. Destruindo, inclusive, a lógica formal que ajudou a burguesia a
enterrar a escolástica, os homens da pós-modernidade, promovendo-se como “únicos”,
não provocam, intencionalmente, qualquer abalo na sociedade que cresce na
desigualdade. Nesse sentido, com indivíduos particulares que, candidamente, entregamse ao cotidiano determinado pelo mercado, não se pode esperar qualquer oposição
consistente ao movimento real da sociedade capitalista.
Embora se possa enquadrar a maioria dos docentes como apáticos frente à
dinâmica da sociedade de consumo, não se pode negar que professores de reconhecida
cultura se habilitam, sistematicamente, para promover cursos, disciplinas, seminários,
debates aos interessados no materialismo histórico-dialético, ou, melhor, na teoria que
explicita o movimento e/ou as relações próprias à sociedade capitalista.
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Empenhados em divulgar os conhecimentos relativos à gênese, desenvolvimento
e desdobramento do capitalismo, lutam, diretamente e/ou indiretamente, contra essa
forma de ser homem que se entende como um indivíduo independente do próprio sistema,
quando, na verdade, esse sistema expropria sua humanização até ao ponto de reduzir seu
prazer a meras coisas presentes, objetivadas, no seu cotidiano.
Contra essa desumanização que, amesquinhando o homem retira dele os sonhos e
a vontade de lutar por algo que ultrapasse a pequenez de seu dia-a-dia, muitos professores
investem horas de trabalho para que seus ouvintes se elevem para além das suas
exigências mais imediatas. Como estratégia, na constante busca por hominização,
recomendam aprofundamento sistemático da teoria que expõe e/ou explicita o movimento
social. Teoria que precisa ser associada ao domínio das informações relativas aos
acontecimentos que abala grande número de pessoas e que, sabemos, só são fornecidas,
de modo desvirtuado, pela mídia burguesa.
Acreditam, os professores (intérpretes do marxismo), que a reflexão de dados e
fatos da vida, facilmente percebidos em universo globalizado, possa romper com o mundo
do egoísmo, da individualidade, caso essa reflexão tenha como referência os pressupostos
teóricos que oferecem um diagnóstico da dinâmica capitalista. São esses docentes que
acreditam na possibilidade de superar os limites da cotidianidade, caso o pensamento
penetre profundamente em questões como, por exemplo: a) o desemprego que se
multiplica em todos os lugares; b) as guerras (estimuladas por fake news da imprensa)
contra países que possuem riquezas como o petróleo; c) a morte e a perseguição aos
imigrantes, que fogem de suas pátrias movidos pela fome; d) o crescimento numérico de
governantes da extrema direita na Europa, entre outros assuntos internacionais.
Da mesma forma, esses professores esperam que com o domínio do marxismo
seus ouvintes possam entender as questões brasileiras, absolutamente problemáticas,
como: a) o significado da venda das terras amazônicas, do pré-sal; b) o objetivo da
privatização da Eletrobrás, da Petrobras entre outros ativos nacionais; c) a prática da
corrupção nas instituições como o Legislativo, o Executivo e o Judiciário; d) a
naturalização do escravismo branco em latifúndios ou em grandes empresas ligadas à
confecção; e) a indiferença pelo “abate” de negros, favelados, gays; f) o desinteresse pelas
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iníquas condições carcerárias destinadas as classes “D” e “E”; g) o desdém frente às
desigualdades sociais demonstradas pelo IBGE por estatísticas relacionadas com o
saneamento, a saúde e educação; h) entre outros problemas comuns à mesma
nacionalidade.
Tentando realmente educar e não apenas ensinar, esses docentes marxistas
viveram (ou vivem) da esperança (na qual me incluo), ou talvez, da fé no despertar de
energias (mesmo em pequenos coletivos) para que muitos assumam a possibilidade de
fazer história! Ledo engano. Como já teria dito ENGELS (1975, p.194), em carta datada
de 1893, para Franz Mehering: “As verdadeiras forças motrizes que os impulsionam
permanecem para ele[s] desconhecidas”. A especialização de cada profissional ainda
continua comandando pesquisas, papers, dissertações, teses, assim como artigos
publicados em revistas com Qualis, habilitadas a conferir “qualidade” ao já escrito e/ou
“status” ao articulista! A Universidade emudeceu diante dos problemas universais!
Mesmo com ideias claras sobre a mídia, ou melhor, julgando-a negativamente
pelo fato de escolher matérias com o objetivo de influenciar a opinião de inúmeras
pessoas, mesmo ao admitir a Internet como um veículo aberto a todas as opiniões, sem
censura ou restrições prévias, capaz, portanto, de abrigar e/ou de divulgar matérias que
possam inquietar a sonolência dos reprodutores de mensagens falsas da mídia, professores
raramente investem nela.
Ao desvalorizarem a Internet como veículo descartável para investimentos nele,
como instrumento próprio para consumoxiii e que, portanto, não deve ser utilizado por
mestres e doutores, especializados ou especialistas, deixam de produzir e de oferecer, a
um público extremamente diversificado, posicionamentos e críticas importantes que
poderiam despertar a consciência exatamente por oportunizar choques em opiniões
contrárias.
Mesmo reconhecendo que conhecimento não produz revolucionário, muito menos
pela via da Internet, acredita-se, aqui, no entanto, que embates provocados nas redes
sociais possam facilitar a consciência de muitas contradições, favorecendo, assim,
dúvidas e não certezas até sobre arcaicos preconceitos. Lembrando-se da frase célebre de
Joseph Goebbelsxiv - “uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade” – usar, pois,
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a Internet para contrariar a reprodução de falsas verdades, para colocar como
problemáticas as informações mil vezes ditas e distorcidas, é uma forma de luta na busca
por uma humanidade com menor dogmatismo. Seria, portanto uma forma de educar que,
por não se limitar à transmissão de conteúdos específicos, de conteúdos curriculares, abrese para discutir a vida, marcada cada vez mais pela degradação. Seria uma forma de
explicitar que existem interesses e lógicas diferentes nessas polarizações.
Discutir a vida para quem sente o desejo de educar não se restringe a salas de aula.
Discutir a vida diz respeito à política, diz respeito à exigência de debater as relações
sociais presentes ou observáveis no nosso cotidiano. Discutir a vida significa impedir a
reprodução do espontaneismo, tal como desejaria a sociedade de classes. Enfim, discutir
a vida, parodiando Agnes Heller (2016), seria emular a “construção de uma humanidade
para nós”.
Mas, infelizmente, o desejo de favorecer questionamentos em coletividades
possíveis sobre o nosso modo de viver transcende a vontade de ensinar. O interesse em
fazer análise concreta em cima da realidade concreta restringe-se a clientelas de
congressos, aos pares já selecionados por um saber comum. A luta contra a alienação não
parece ser a meta dos que foram ensinados sobre o que seja alienação!
A exigência de autocrítica, obrigação de quem deseja romper com os próprios
comportamentos típicos e/ou históricos determinados por uma sociedade, desaparece nos
docentes na mesmice do papel professoral que desempenham e que encaminha a todos,
de modo contínuo, para o seu adoecimento. Com uma apresentação marcada pela
amargura, diante da ameaça real da volta do fascismo para consagração do rentismo,
retornando a Agnes Heller (2016, p. 96), finalizo com a sua frase de caráter prospectivo:
“se não perdermos a capacidade de julgar corretamente o singular então seremos capazes
de nos libertar de nossos preconceitos e de reconquistar sempre a nossa relativa liberdade
de escolha”.
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Notas
i Os resultados do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA) revelam
que o Brasil, entre 76 países, nos últimos dez anos, se mantém nos últimos lugares com
os piores desempenhos em leitura, matemática e ciências. O índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb), por outro lado, nos mostra que somente 16% dos alunos que
saem do 9º ano têm o nível de proficiência adequado à área. No ensino médio, a situação
consegue ser pior: apenas 9% dos jovens que terminam o último ano dominam o que é
considerado suficiente para o nível. Também os dados relativos à Avaliação Nacional da
Alfabetização (ANA) revelam que os alunos, no terceiro ano, em matemática não
reconhecem figuras geométricas, valor monetário de uma cédula e não sabem contar
objetos; só 27% atingem o nível desejável para os três primeiros anos de aprendizagem.
Em leitura somente 13% apresentam o nível desejável e na escrita grande parte não
consegue reconhecer o assunto e/ou a finalidade de um texto; estabelecer relações entre
partes de uma comunicação; produzir um manuscrito a partir de uma situação dada, sem
erros pertinentes à grafia correta das palavras.
ii Quanto aos resultados do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem-se
como dado que, para a aprovação, os candidatos se sujeitam às provas quatro ou cinco
vezes. Lembra-se, também, que a média geral de aprovados, em diferentes datas, não
excede os 60%. Quanto ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP/SP)
mais da metade dos recém-formados em escolas médicas desse Estado foi reprovada em
2016, assim como em anos anteriores. Apesar de ser importante assinalar que o melhor o
desempenho de ex-alunos nesses exames (da OAB ou do CREMES/SP) são os dos jovens
provenientes de Universidades Federais ou Estaduais, lembra-se que o crescimento das
instituições particulares – que tem o maior índice de reprovação de seus ex-alunos – vem
se agigantando no Brasil com a subserviência do MEC às demandas do ensino privado.
iii A partir de 2016, já no governo Temer, História, Geografia, Filosofia, Sociologia,
Artes, Educação Física do Ensino Médio deixaram de ser interpretadas como disciplinas,
mas passam a ser legalizadas como “componentes curriculares obrigatórios”, dissolvendo
conteúdos e cargas horárias, já definidas em lei anterior.
iv A disposição de ministros, senadores, deputados e vereadores para impor ao Brasil o
projeto da “Escola sem Partido” nasce como um movimento político da direita, em 2003,
com uma proposição, idealizada pelo advogado Miguel Nagibe, apoiada por evangélicos,
que defende não só o direito de os pais serem os únicos responsáveis por decidir o que os
filhos devem aprender como o direito de denunciarem professores caso não se orientem
pelas regras registradas nesse documento.
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v Grande exemplo desse fenômeno é o estrangulamento feito, no Paraná, pelo governador
Richa, nas Universidades Estaduais, exigindo que as atividades próprias ao ensino passem
a ser reguladas pelo governo, ou melhor, pelos políticos em exercício, através de um
instrumento de controle de gestão das academias, denominado Meta-4.
vi Pelo “Censo EAD.BR 2016”, tem- se a oportunidade de relacionar o número de alunos
que estão nessa modalidade de ensino com o número de professores responsáveis pelos
mesmos nesses cursos, regulamentados e livres.
vii Após a oferta no EAD de Cursos de Graduação e de Lato Sensu (Especialização) já se
tem, na prática, a oferta de Cursos de Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), além de
propostas para inclusão, nessa modalidade, do Ensino Médio.
viii Vide https://oglobo.globo.com/economia/brasil-o-10-pais-mais-desigual-do-mundo21094828
ix O grupo de pesquisa de Thomas Piketty disponibiliza um banco de dados que permite
comparar a desigualdade de renda no mundo nos últimos anos.
x O número de professores afastados nas escolas estaduais só de São Paulo quase dobrou
em 2016 em relação a 2015; saltou de 25.849 para 50.046 docentes. Vide
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/numero-de-professores-afastados-portranstornos-em-sp-quase-dobra-em-2016-e-vai-a-50-mil.ghtml
xi Segundo o relato de um bombeiro, um cidadão atropelado, enquanto socorrido, tirava
selfies, com expressiva satisfação no rosto.
xii Vide http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9394.htm, assim como a Lei 13.415
de 16 de fevereiro de 2017.
xiii Umberto Eco (2014), em entrevista à Revista Época, disse ser a Internet perigosa para
o ignorante e útil para o sábio. Assumindo ser o consumismo uma característica natural
em todo mundo, classifica os ignorantes como buscando coisas irrelevantes de acordo
com suas necessidades primárias e, identifica os cultos como aqueles que buscam coisas
relevantes porque sabem onde se encontra o conhecimento desejado.
xiv Vide https://kdfrases.com/autor/joseph-goebbels (Em 08/04/2018 17:16)
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DEBATENDO SOBRE O FRACASSO ESCOLAR E A SOCIEDADE
MEDICALIZADA A PARTIR DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL
Lorena Vechiatto – UEM – lorena_vechiatto@hotmail.com
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INTRODUÇÃO
Desde os anos de 1960 e 1970 as contradições sociais derivadas do sistema
econômico são entendidas como disfunções individuais, assim, o Estado buscou sempre
intervir com o objetivo de reestabelecer a ordem e o equilíbrio social. De acordo com
Patto (1984/1993), as ciências como a antropologia, a pedagogia e a psicologia passaram
a encobrir os aspectos sócio-políticos por meio de diferentes teorias, dentre as principais
a teoria da carência cultural, a qual é baseada em estereótipos e preconceitos, de modo
que o indivíduo pobre passou a ser considerado como tendo todo tipo de defeito
(agressividade, vícios, desinteresse etc) por outro lado, a classe rica era identificada com
altas qualidades, ou seja, essa teoria atribuía aos “defeitos” da classe pobre a causa do
fracasso escolar. Com isso, a psicologia apresentou-se com métodos e técnicas de
avaliações de habilidades e de personalidade que poderiam auxiliar na afirmação e
disseminação da teoria da carência cultural. Os resultados que a psicologia apresentava
reafirmavam que as classes populares eram portadoras de deficiência intelectual e motora,
por isso possuíam resultados negativos nos testes aplicados e, consequentemente,
apresentavam-se fracassadas na escola e na sociedade.
Segundo Patto (1984), alguns estudiosos da época compreendiam que a população
carente possuía uma cultura diferente da classe média, sendo desconsiderada pelas
instituições escolares, políticas, judiciais e policiais, portanto, isso faria com que essa
população não conseguisse acessar a mobilidade social, mesmo esta sendo oportunizada
para todos os cidadãos. Para isso, a solução proposta foi um processo de aculturação dessa
população por meio do programa de educação compensatória, que supriria as faltas
culturais das crianças pré-escolares e das famílias pobres, além de prevenir futuros
problemas de aprendizagem. Tal medida permitiu com que houvesse o aumento da
rentabilidade do sistema de ensino para qualificar mão de obra de acordo com as
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exigências do mercado e, também, a disseminação da ideia de que as diferenças sociais
seriam causadas pela existência de diferenças individuais (na criança e na sua família).
Assim, a existência das classes sociais foram compreendidas como questões naturais e
inevitáveis, por isso havia muitos esforços sendo realizados no sentido de escolarizar
essas crianças, inevitavelmente pobres e naturalmente fracassadas. para sanar suas
dificuldades. Portanto, qualquer fracasso que se apresenta-se após essas medidas seriam
atribuídos ou a incapacidade da criança ou a de seus pais em cria-la.
No início do século XX a ideia da escola gratuita, igualitária e transformadora da
humanidade veio por água a baixo, pois os homens começaram a notar que não estavam
livres da desigualdade social e da exploração. Assim, alguns liberais passaram a elaborar
uma pedagogia que promovesse a paz e a democracia entre os homens e, desse modo, as
ideias da escola nova passaram a ganhar força, pois objetivam substituir a participação
do professor pelo próprio aluno, este passa a ser o único ativo no processo de
aprendizagem. Novamente, passou-se a acreditar em uma sociedade igualitária em que os
lugares sociais seriam ocupados com base nos méritos pessoais e a desigualdade seria
justificada sem colocar em questão a ideia de igualdade de oportunidade social, ou seja,
“[...] a passagem (...) da igualdade formal para a desigualdade social real inerente ao modo
de produção capitalista dá-se pela tradução das desigualdades sociais em desigualdades
raciais, pessoais ou culturais.” (Patto, 1993, p.29). Nesse período a psicologia, a filosofia
e outras ciências passaram a trabalhar em prol da busca por explicações e mensurações
dos itens que poderiam produzir essas desigualdades individuais.
Nos primeiros momentos de desenvolvimento da psicologia seu objeto de estudo
ficou pautado apenas na análise desses fenômenos, os quais eram, e precisavam para
aquela sociedade, serem mensurados e quantificados por meio dos testes psicológicos de
inteligência, aptidão e personalidade. Portanto, as atividades dos psicólogos escolares
limitavam-se a aplicação de testes de inteligência e aprendizagem, realização de
diagnósticos, de terapia individual, de avaliação psicológica e de programas preventivos
com os pais, professores e os alunos, a partir das ideias adaptacionistas de saúde mental
(Patto, 1984, 1993).
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A psicologia contribuía para perpetuar as explicações das causas das dificuldades
de aprendizagem como disfunções psicológicas individuais, assim, suplantou uma das
ideias do movimento escolanovista, que localizava as causas da dificuldade de
aprendizagem nos métodos de ensino. Esse movimento preocupava-se com o indivíduo
no processo de aprendizagem somente na medida em que se atentar para os processos
individuais facilitava as atividades pedagógicas, as quais objetivam desenvolver ao
máximo as potencialidades humanas por meio de um trabalho que acompanhasse o curso
natural de desenvolvimento (PATTO, 1984).
Acreditavam que os programas e métodos educacionais deveriam ser
determinados por meio de observações individuais e não por critérios externos. Pouco a
pouco, essas explicações foram ganhando força à medida que a psicologia, em conjunto
com os princípios da escola nova, reafirmavam a importância em medir e mensurar as
diferenças e, assim, construir uma escola que as considerasse. Porém, essa afirmação de
que os indivíduos eram diferentes e, por isso, a educação deveria ser fornecida de acordo
com essas diferenças gerou nos educadores a necessidade de avaliar essas diferenças,
desse modo, a proximidade entre pedagogia e psicologia se fortaleceu e as explicações
das dificuldades de aprendizagem passaram a ter bases psicológicas, psicométricas e de
higiene mental, que se sobressaíram no meio educacional. Foi assim que a psicologia
começou a ser reconhecida por meio das práticas de diagnosticar e tratar os desvios
psíquicos, justificando “[...] o fracasso escolar, ou, no máximo, a tentar impedi-lo através
de programas de psicologia preventiva baseados no diagnóstico precoce e de distúrbios
no desenvolvimento psicológico infantil.” (Patto, 1984, p.63).
Tomando esses breves pontos históricos, observa-se que a sociedade atual
evidencia uma situação de produção de fracasso escolar, em que a solução encontrada
para esses casos vivenciados nas instituições escolares do século XX e XXI está sendo a
medicalização, principalmente por meio da Ritalina. Segundo Moysés e Collares (2012),
a medicalização de crianças e adolescentes está atrelada a resolução dos problemas de
educação, como é o caso das doenças de aprendizagem. A medicina coloca-se como capaz
de solucionar os problemas do sistema educacional, que seriam derivados das doenças
neurológicas, por isso o aumento da procura por seus serviços e a ampliação do número
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de alunos medicalizados. Portanto, a teoria da carência cultural mesmo sendo já muito
discutida e criticada, como por exemplo por Patto (1984, 1993), ainda hoje é vivenciada
dentro das relações sociais, principalmente nas instituições de ensino há resquícios dela,
uma vez que atualmente as ideias por ela defendidas e o pensamento adotado sobre as
dificuldade de aprendizagem se fazem presente de maneira transvestida e sofisticada
dentro das escolas, por meio do embasamento das ciências e dos discursos médicos. Por
isso, o objetivo desse trabalho é realizar uma discussão a respeito da medicalização como
alternativa de resolução do insucesso escolar e também refletir sobre a atuação do
psicólogo escolar neste processo.
Trata-se de um estudo bibliográfico, ou seja, parte-se de livros e artigos científicos
já elaborados, os quais permitem ao pesquisador alcançar “[...] uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.” (Gil, 2002, p. 45).
Para a análise dos dados levantados pela revisão bibliográfica utilizou-se a Teoria
Histórico-Cultural que, ancorada no materialista histórico-dialética, compreende o
desenvolvimento humano atrelado ao desenvolvimento da história da humanidade, da
sociedade e da cultura, dentre os principais autores representantes conta-se com L. S.
Vigotski (1896-1934). Por meio dessa teoria, entende-se que a escola deveria
desempenhar o papel de transmitir os conteúdos científicos, permitindo a criança a
apropriação das experiências humano sociais produzidas ao longo da história e o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores (atenção, memória, abstração,
raciocínio lógico etc).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os antigos programas de educação compensatória parecem ter sido substituídos
por medicamentos, que com o processo da medicalização apontados nos textos de Meira
(2012), Franco, Tuleski e Edit (2016), Suzuki e Leonardo (2016) e de Barroco, Facci e
Moraes (2017) evidenciam, mais uma vez, a transformação de problemas não médicos
em problemas médicos, com características de doença e desordem orgânica, portanto,
uma forma de controle social para regular e normatizar o comportamento do homem.
Além disso, observa-se a desconsideração pela análise das relações de produção e pela
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dimensão ideológica e do poder, encobrindo os problemas da realidade social, atrelados
as relações econômicas de produção capitalista, que são as reais causas do fracasso
escolar. As disfunções sociais tornaram-se disfunções orgânicas e, assim, as justificativas
de aculturação passam a ser camufladas por justificativas de ordem orgânica, que
possuem o uso de medicamentos como solução, uma vez que eles supostamente
produzem resultados mais eficazes e rápidos, além de poderem servir como fonte de
prevenção e evitarem o questionamento do sistema econômico de produção. Ou seja, há
uma escassez de análises que superem apenas a descrição dos fenômenos e envolvam-se
na busca e análise da essência das problemáticas sociais que permeiam a produção dos
fracassos escolares.
Nas escolas, e na sociedade como um todo, nota-se que as queixas de dificuldade
de aprendizagem e comportamento não são analisadas como resultado do sistema de
produção e economia, no qual a criança encontra-se inserida, evidenciando que por de
trás de tantas crianças fracassadas há o interesse na formação de mão de obra trabalhadora
e a manutenção dos bens de produção e conhecimento elaboradas pela humanidade nas
mãos de uma minoria da população. Assim, de acordo com Meira (2012), as justificativas
que pautam a compreensão dessas dificuldades escolares estão ora associadas a
biologização do problema ora a psicologização. A biologização permite utilizar de
explicações biológicas para descrever e analisar fenômenos não biológicos,
desconsiderando exatamente a análise da sociedade e correlacionando os problemas do
não aprender ou do não se comportar com problemas neurológicos (de ordem orgânico
ou genética). Por sua vez, a psicologização compreende a utilização de explicações
psicológicas para descrever e analisar esses mesmos fenômenos produzidos socialmente,
são vertentes psicológicas que pautam sua compreensão do fracasso escolar como uma
problemática exclusivamente individual ou, no máximo, relacional ao seu ambiente
familiar. Portanto, para romper e superar essas explicações é preciso que os profissionais
da área da educação, principalmente os psicólogos escolares, utilizem em seus trabalhos
teorias que permitam desenvolverem uma atuação crítica da dimensão afetiva e uma
análise que permita considerar a história individual do aluno, mas acima de tudo a história
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da sociedade e da cultura na qual esse sujeito está inserido, superando a descrição dos
fatos.
De acordo com Vigotski (1934, n. d./2009, 2014), o desenvolvimento do homem
passa por três linhas, a primeira é o desenvolvimento pela filogênese, que abarca o
desenvolvimento do animal para a espécie humana, a partir da apropriação de
instrumentos houve um marco na evolução biológica que permitiu o desenvolvimento dos
homens primitivos. Por sua vez, a segunda linha de desenvolvimento do homem engloba
o desenvolvimento histórico, que permite compreender que a apropriação da cultura por
instrumentos sociais, por meio do trabalho, permite a evolução do homem primitivo ao
homem moderno com um psiquismo marcado por leis-sócio históricas, ou seja, o
biológico passa a ser subordinado as questões sociais. A terceira etapa do
desenvolvimento engloba o desenvolvimento da ontogênese, que não deixa de considerar
o desenvolvimento da história individual do homem, do seu nascimento, em que o
comportamento é direcionado mais pelos impulsos e reações orgânicas, até ser inserido
no grupo social, em que os comportamento passam, então, a depender das leis sociais.
Portanto, ao compreender que esses três tipos de desenvolvimento se dão de
maneira conjunta e dialética, o que permite compreender que o desenvolvimento do
homem não é unilateral, mas sim multilateral dá subsídios para problematizar os
processos de escolarização e as justificativas que permeiam as dificuldades dentro do
ambiente escolar. Ao compreender que as primeiras formas de comunicação da criança
com o mundo são instintivas, sendo a partir da experiência concreta a forma com que
buscam sobreviver, à medida que há a necessidade de superar essas experiências por meio
das apropriações ocorre, assim, uma revolução psíquica, isso permite compreender que
os estágios do desenvolvimento são determinados pelas condições histórico-sociais. Ou
seja, é por meio das mediações que o sujeito transforma as suas percepções primitivas em
percepções orientadas e, desse modo, apresenta capacidade superior de conduzir seu
comportamento, pois desenvolveu funções que anteriormente era elementares em funções
psicológicas superiores, como a atenção, a memória, o raciocínio lógico, a abstração e
outros (Tuleski, 2007).
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A escola caberia o papel social de transmissão desses conteúdos científicos, que
permitiriam a criança a apropriação das experiências humano sociais produzidas ao longo
da história e, com isso, o aprimoramento das funções psicológicas superiores, ou seja,
permitiria que a conduta humana fosse se tornando mais complexa e mais orientada.
Portanto, para Vigotski (n. d./2014) a aprendizagem antecipa o desenvolvimento, pois é
por meio dela que se criam as condições para o desenvolvimento da criança, assim, a
medida que a criança vai se apropriando da cultura, ela passa a dominar esses conteúdos
e a ter um repertório mais amplo de conhecimento, o que abre possibilidade para que
aprenda novos conteúdos e supere os conhecimentos e pensamentos cotidianos. Tal
afirmação já coloca em xeque as explicações biologizantes e psicologizantes.
Esses processos psicológicos humanos inicialmente partem do plano social como
processos interpessoais, vão se dando a parti e na relação com o outro, e, à medida que a
criança vai os internalizando eles tornam-se processos intrapessoais, ou seja,
intrapsicológicos, que permitem a modificação da própria criança e do meio em que ela
se encontra. Aqui paira uma contradição apontada por Suzuki e Leonardo (2016),
socialmente há um grande desenvolvimento das forças produtivas e tecnológicas, que
melhoraram a qualidade de vida das pessoas que podem ter acesso a esses avanços socais,
porém a grande maioria dos indivíduos pertencentes a essa sociedade capitalista não
conseguem ter acesso a esses bens culturais e, consequentemente, não conseguem se
apropriar dessas riquezas. O que acaba por limitar o desenvolvimento do psiquismo
desses sujeitos e dificultar a tomada de consciência da realidade em que vivem, e
questionarem o sistema de divisão social de classe ao qual estão inseridos. Por isso, o
conhecimento científico deveria ser de acesso de todos os membros da comunidade, que
se apropriariam deles por meio da escola, porém quando essa instituição não oferece tal
apropriação, mantem-se a ordem vigente, pois o saber continuará sendo propriedade e
acesso apenas de uma parcela da população (uma determinada classe). Quanto mais
complexas as relações sociais vão se tornando, mais complexo os mecanismos
ideológicos de manutenção da ordem também vão se tornando, assim, a escola ora exerce
um papel implícito ou explicito da luta de classes na sociedade capitalista e sua práxis
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educativa pode ser tanto revolucionário/transformadora quanto mantenedoras ou apática
(Tuleski, 2007).
Pensando nos pressupostos de Leontiev (n. d. / 2014), o qual afirma que a condição
para a existência da atividade humana é a necessidade e os motivos que as estimulam e
determinam o sentido que esta terá ao indivíduo. Pensa-se que a consciência humana tem
que lidar constantemente com o sentido e significado das ações, principalmente se
considerarmos a ação de estudo, a qual só poderá ser devidamente aprendida no interior
de uma totalidade mais complexa que lhe deu origem que é a atividade de estudo. Nesse
caso, se sentido e significado possuem uma ruptura entre si, consequentemente, a
estruturação da consciência se dará de maneira alienada. Pensando nisso, as atividades
escolares precisam articular sentido e significado, responder aos motivos e construir
novas necessidades aos alunos. Pois quando a criança entende o objetivo do que lhe é
proposto e atua motivada por ele, ela poderá atribuir um sentido a atividade de estudar.
Ao garantir a apropriação dos saberes escolares, dos conteúdos científicos, a escola
também está possibilitando o desenvolvimento de formas elaboradas de pensar e sentir.
O movimento intencional do processo educativo faz a escola um espaço de mediações
sociais e culturais.
O homem ao fazer uso das ferramentas externas e internas (instrumentos e signos)
altera suas condições de existência e também suas condições psíquicas, ou seja,
transforma o seu meio e se transforma. Nas inter-relações complexas com o ambiente as
condições psíquicas vão sendo refinadas e diferenciadas, “[...] a mão e o cérebro vão
assumindo formas definidas e vai evoluindo também uma série de métodos complexos de
conduta, com a ajuda dos quais o homem se adapta mais perfeitamente ao mundo
circundante.” (Tuleski 2007, p. 535) O desenvolvimento do homem em qualquer
sociedade não pode ser reduzido apenas ao desenvolvimento biológico (inatos, naturais e
mudanças morfológicas), ele deve ser considerado como resultado da inserção em grupos
sociais e em formas de conduta civilizadas, pois é apropriação dos métodos dessa
civilização que farão o sujeito se adaptar as condições que o rodeiam, a escola tem papel
primordial nisso. Assim, ao exigir das crianças que elas trabalhem novas formas de
adaptação, ocorrem transformações em seu desenvolvimento, desenvolvem formações
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culturais que são as mais importantes para a evolução humana. Portanto, não podemos
considerar o produto da aprendizagem apenas as habilidades ou inabilidades externas, é
preciso considerar também “[...] as novas formas de conduta que fazem parte do processo
de aculturação ou de instrumentalização cultural da criança [...]” (Tuleski, 2007, p. 535),
como a aquisição da leitura/escrita e do cálculo matemático.
Pensando nas dificuldades da escola de desempenhar seu papel de transmissão dos
conhecimentos historicamente elaborados pela humanidade dentro da sociedade
capitalista, a qual se utiliza dessa instituição para perpetuar seus interesses e formar mão
de obra para o mercado cada vez mais explorador, demonstrando que os motivos que
fizera com que a escola se abrisse as massas não foi e não é o de socialização dos bens
culturais. Confirma-se essa afirmativa a partir do Relatório Jaquecs Delors (1998),
documento que contem diretrizes educacionais mundiais para os próximos séculos, porém
por trás desse discurso de ampliação do conhecimento a população há interesses
ideológicos. Tal relatório apresenta princípios que contradizem o entendimento da teoria
histórico-cultural sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois em seus
textos há um entendimento que o aluno é capaz por si só de aprender os conteúdos
científicos, portanto, qualquer dificuldade por ele apresentada é decorrente de um
fracasso pessoal.
Segundo o texto: “O lema ‘aprender a aprender’ nos ideários educacionais
contemporâneos” (Duarte, 2000), o aprender estaria atrelado não ao conhecimento, mas
sim a adaptação as normas e regras sociais. Nota-se que as escolas apresentam em seus
projetos políticos pedagógicos o lema “aprender a aprender” e que muitos professores e
diretores ainda se pautam nessa mesma temática para organizarem e realizarem os seus
trabalhos, haja vista que são esses profissionais, que não possuem uma compreensão
sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento a partir da psicologia históricocultural, que acabam reproduzindo nas suas atuações o ideário de naturalização e
espontaneidade do aprender. Com isso, frente as dificuldades de aprendizagem, esse lema
reproduz as explicações médico organicistas e, muitas vezes, com o apoio de profissionais
da psicologia (que também não possuem um embasamento teórico na psicologia
histórico-cultural) também reproduz as explicações psicologizantes, e acabam tendo
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como respostas às dificuldades escolares diagnósticos de transtornos que remetem a
medicalização do problema social, melhor forma encontrada de conter os
questionamentos das classes populares, pois seus resultados são rápidos e subsidiados
pelo discurso da ciência médica.
Os conteúdos das instituições escolares, em geral, apresentam quase que nenhuma
relação com os conhecimentos existentes com o dia a dia do aluno. Esse conhecimento
adquirido no cotidiano da pessoa nem sempre é utilizado de base para a aprendizagem
dos conteúdos formais. Vigotski (1934/2009) entende que a aprendizagem dos conceitos
deve partir das práticas sociais, por isso é tão importante que os processos de ensino sejam
contextualizados, essa análise do contexto favorece a aprendizagem, pois ela permite que
durante a resolução do problema matemático o aluno não perca de vista o raciocínio a ser
utilizado. A aprendizagem formal tem que se articular as situações cotidianas que o
sujeito tem para resolver, para que assim, os conteúdos aprendidos ganhem sentido
também fora da escola, nas relações cotidianas desses sujeitos. A simbologia matemática
(sentenças, regras e símbolos) tem que ser aprendida pelo aluno de forma que ele possa
atribuir significado, quando isso não acontece pode-se compreender, então, que a escola
negou ao aluno as possibilidades de ler e analisar seu realidade e seu mundo (Tuleski,
2007).
Passar os conteúdos científicos de forma descontextualizadas e de maneira
estanque, como se fossem imutáveis, como algo que existe em si mesmo, retirado do
processo histórico de construção dessa ciência, ao longo do tempo aperfeiçoando-se para
a satisfação das necessidades, torna realmente a aprendizagem desinteressante. Se o
ensino de uma ciência não permite aos alunos a compreensão do processo evolutivo pelo
qual ela passou, contribui-se, assim, para perpetuar uma visão de imutabilidade da
sociedade e do conhecimento, considerando que tanto a sociedade quantos os homens são
estáticos. Ou seja, se a criança possui pais fracassados também será fracassada, se a
criança possuí um diagnóstico de transtorno de aprendizagem e comportamento sempre
será um doente. Por isso, a psicologia histórico-cultural deve contribuir para que os
profissionais desenvolvam formas de pensar e agir que possibilite compreender a
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realidade como um processo e que possam captar as possibilidades de transformação dela
e dos sujeitos nela inseridos (Tuleski, 2007).
Pensar na atuação do psicólogo escolar, com base na teoria histórico-cultural,
permite inferir que há possibilidades de trabalho dentro das escolas que busquem superar
a medicalização dos problemas de aprendizagem e de comportamento, fazendo
exatamente uma análise da essência da problemática e superando as explicações que
ficam pautadas apenas na aparência dos fenômenos. As escolas, produzidas para manter
a estrutura capitalistas, podem ser espaços utilizados para confrontar essa estrutura,
principalmente quando as contradições são trabalhadas e aprofundadas, sem neutralizalas, poderá ser criado e aumentado os espaços de luta dentro da escola. Cabe ao psicólogo,
com seus conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem, articular
as lutas que ocorrem dentro da escola com as lutas na sociedade em geral, pois se forem
isolados e especificados os problemas em um contexto, ocorre a alienação do momento
histórico, econômico e político da problemática e do qual o sujeito está inserido. O
psicólogo também deve denunciar as funções da escola para a sociedade, porém, mais
que isso realizar rupturas e tornar possível uma outra lógica, uma outra realidade, atuando
para acentuar as contradições e os conflitos, questionando os modelos que são impostos
e procurando caminhos para além daqueles apresentados, permitindo expandir forças que
possam interferir no cotidiano das diferentes prática excludente da escola (Coimbra,
1986; Machado, 2000).
Além disso, o psicólogo precisa ter compromisso político com a luta por uma
escola democrática e de qualidade, resgatando a função social da escola, que seria a
formação no pensamento científico, a formação de cidadãos críticos e ampliação da
socialização dos valores de uma sociedade democrática. Também deveria realizar uma
ruptura epistemológica com a concepção adaptativa e buscar referenciais teóricometodológicos que permitissem compreender os fenômenos escolares enquanto produtos
do processo de escolarização e que compreendesse o processo de desenvolvimento
humano e aprendizagem. Com isso, seria necessário que a construção da práxis
psicológica considerasse a demanda da escola como ponto de partida de uma ação, que
precisará englobar um trabalho participativo com todos os setores do processo educativo,
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o fortalecimento do trabalho do professor como educador, uma análise coletiva dos
discursos presentes na escola e no processo educativo, sempre na busca de enfrentar os
desafios produzidos pela demanda escolar (Coimbra, 1986; Machado, 2000).
Portanto, o trabalho do psicólogo nas escolas não deve ser um trabalho de
intervenção clínica, mas sim de problematizar e discutir questões que são referentes a
psicologia enquanto campo de atuação e de conhecimento. Articulando, conforme
Coimbra (1986) e Machado (2000), ações no plano de formação profissional tanto com
os professores quanto com os próprios psicólogos, articulando os psicólogos da educação
com os da área da saúde, questionando e auxiliando na reformulação dos currículos
escolares, nos processos de avaliação e na preparação das aulas. Nunca perdendo de vista
a finalidade do trabalho que o psicólogo pode executar de auxiliar o professor a também
preencher os espaços escolares com atividades intencionais e dirigidas, que permitam ao
aluno atribuir motivos a atividade de estudo, que não façam o professor também perder
de vista a real importância no processo de desenvolvimento humano que tem o seu
trabalho docente e que o sentido e o significado da docência não se fragmentem e
produzam a reprodução de um trabalho alienado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o suporte da Psicologia Histórico-Cultural foi possível analisar a produção
do fracasso escolar não como um fenômeno aparente, mas conseguiu-se olhar para
essência dessa problemática e compreender que as dificuldades escolares são produto do
desenvolvimento da sociedade capitalista, que encontrou justificativas biológicas e até
psicólogas para explicar a posição e o fracasso escolar das crianças das classes sociais
subalternas. Quando se olha para as dificuldades escolares como produção histórica da
sociedade torna-se possível olhar para o processo de medicalização, o qual é o tratamento
mais oferecido para “apaziguar” os sintomas do não aprender e do não se comportar,
como um processo histórico de controle social e manutenção da divisão de classes. Dentro
da sociedade capitalista a medicalização também se apresenta como um processo
econômico, pois permite o lucro de grandes empresas farmacêuticas para a manutenção
da ordem dos sujeitos e, consequentemente, a manutenção do trabalho alienado.
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A escola mostra-se, mais uma vez na história, em um dualismo educacional, pois
tem o papel social de transmissão dos conteúdo científicos e formação do homem
humanizado, todavia está a preparar a classe burguesa para se manter nos postos de
dirigente e a classe subalternar para que se mantenham como dirigidos. Por isso, cabe ao
psicólogo escolar adotar uma postura crítica dentro da escola, considerar os aspectos
históricos e sociais que permeiam a constituição dessa instituição como ferramenta da
classe burguesa, e desvelar isso aos profissionais, que estão dentro dela, aos alunos, que
dela dependem para se humanizarem, e para a sociedade, que não consegue ver na escola
a ferramenta para a superação das mazelas sociais e luta contra as contradições das
oportunidades postas na sociedade de classe.
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INTRODUÇÃO

A intensa ampliação de matrículas no ensino médio no Brasil, a partir de meados
da década de 1990 (Melo, 2017), bem como o aumento na oferta de cursos de ensino
superior no século XXI, principalmente na rede privada (conforme dados do INEP Censo da Educação Superior 2016), permitiram que um número maior de jovens tivesse
acesso a um curso de graduação.
Embora no Brasil ainda não possamos falar em universalização do ensino médio,
pois cerca de 40% dos adolescentes entre 15 e 17 anos estão fora da escola21 e, muito
menos entender de maneira igualitária o acesso de adolescentes e jovens das diferentes
classes sociais que compõem o País à educação, em especial no ensino superior, esse
incremento no número de universitários trouxe consigo novos desafios para as
instituições deste nível de ensino, para os docentes que nelas atuam e também para o
sistema educacional como um todo.

20

O presente texto foi elaborado a partir de algumas discussões acerca dos desafios da educação que se
impõem ao professor universitário, realizadas na disciplina de “Docência no Ensino Superior e na Pósgraduação: estudos avançados”, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual
de Maringá, ministrada pela Professora Doutora Sônia Mari Shima Barroco, no segundo semestre de 2017.
Trata-se, portanto, de um estudo inicial, que devido ao tempo disponível para sua elaboração, não é
resultado de uma pesquisa aprofundada, mas visa suscitar o desenvolvimento de pesquisas acerca da
temática.
21

Segundo relatório Education at a Glance (EaG) de 2017, divulgado pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), no Brasil, apenas 53% dos alunos de 15 anos estão matriculados no
ensino médio. Entre os alunos de 16 anos, 67% estão matriculados no ensino médio e, entre os de 17 anos,
55%.
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Entendendo que o sistema educacional brasileiro está organizado em Educação
Infantil Ensino Fundamental, Médio e Superior, sendo que a frequência e a aprovação no
nível anterior são pré-requisitos para o ingresso no nível subsequente, existem no
processo de escolarização momentos de transição. Em tese, ao encerrar um nível, o
estudante teria se apropriado de conhecimentos e desenvolvido habilidades e
comportamentos necessários ao ingresso no nível seguinte. No entanto, infelizmente, essa
continuidade orgânica não é observada nos espaços educacionais, sendo bastante comum
o aparecimento de problemas nas séries inicias de cada ciclo, a saber: primeiro ano do
ensino fundamental I, sexto ano do ensino fundamental II, primeiro ano do ensino médio
e primeiro ano do ensino superior, ou seja, as “séries críticas”, nas quais o número de
reprovas ou desistência são mais elevados, conforme dados do INEP22. Em que pese as
diferenças entre as instituições de ensino superior 23, bem como entre os egressos da
educação básica das redes de ensino público e privado, de acordo com Cunha e Carrilho
(2005), há consenso entre os pesquisadores de que os estudantes vivenciam dificuldades
no processo de transição do ensino médio para o e ensino superior.
O período de conclusão da educação básica e início da formação profissional, é
um período em que as mudanças parecem ser mais intensas, tanto pelas diferenças que
caracterizam a educação básica e o ensino superior, pelo lugar de importância da
formação profissional dentro da organização social em que vivemos, bem como pelo
momento do desenvolvimento psíquico dos estudantes, que estando no período de
desenvolvimento denominado “Adolescência”, vivenciam mudanças em seu processo
psíquico, que envolvem seu pensamento, sua compreensão de mundo, suas relações
sociais e sua personalidade.

22

A notícia publicada pelo jornal Estadão no endereço <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,escolasaprovam-apenas-metade-dos-alunos-matriculados-em-series-criticas-imp-,912912> traz um panorama
geral desta situação.
23

O ensino superior no Brasil é realizado tanto em instituições públicas como privadas, organizadas
academicamente como universidades, centros universitários ou faculdades. Sendo assim, o que denominamos
“ensino superior” contempla esses diferentes tipos de instituições com suas características específicas, fazendo
de cada uma delas espaços bastante distintos entre si.
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Ainda, considerando que a personalidade está em formação, outro aspecto que
deve ser ponderado é a escolha profissional, dificultada na contemporaneidade em função
da existência de tantas possibilidades - devido ao avanço da ciências e da tecnologia - e
de tantas incertezas com relação ao futuro do mercado de trabalho, tema que não
discutiremos neste texto, mas que ocupa lugar de importância para a compreensão dos
problemas no processo de transição do ensino médio para o superior.
Pautando-nos em Leontiev (2004), reconhecemos que quanto maior o nível de
desenvolvimento da humanidade, maior é a necessidade de organização de um sistema de
ensino que possibilite que os indivíduos se apropriem dos conhecimentos produzidos e
acumulados historicamente. Nesse sentido, considerando o avançado desenvolvimento
científico-cultural atingido na sociedade capitalista, cujo mercado de trabalho ocupa lugar
central na organização da vida dos indivíduos, o ingresso no ensino superior se configura
como um momento de grande importância, no qual o indivíduo alcançará (ou deveria
alcançar, de acordo com as finalidades presentes na lei) o preparo necessário para iniciar
a vida profissional nas mais diferentes áreas.
Em função das exigências concretas do mercado de trabalho, que tem ditado os
rumos da organização do ensino no mundo globalizado, nota-se uma crescente busca pela
formação no ensino superior e, como desdobramento desse movimento, também dentro
da lógica do capital, abrem-se novas instituições de ensino superior e cursos de graduação
e pós-graduação. Também, crescem o número de escolas privadas de educação básica,
cursos preparatórios para os concursos vestibulares, entre outros serviços que visam
garantir o acesso ao ensino superior.
Paradoxalmente, ao mesmo tempo que muitos lutam por aprovação nos
vestibulares para iniciarem a graduação, deparamo-nos com um grande número de
desistência/abandono dos cursos de graduação pelos estudantes, que chegou à enorme
taxa de 49% em 2014, segundo notícia divulgada no portal do Ministério da Educação
em 06 de outubro de 201624.

24

Confira
a
notícia
em:
<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior1690610854/40111-altos-indices-de-evasao-na-graduacao-revelam-fragilidade-do-ensino-medio-avaliaministro>.
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Diante de tais contradições, consideramos relevante que sejam desenvolvidos
mais estudos que busquem desvendar quais são os fatores determinantes do fenômeno da
evasão e como estes se relacionam, pois nele temos a expressão mais clara do fracasso de
nosso sistema educativo.
Devido aos estreitos limites de nosso texto, dentre os inúmeros aspectos que
compõem o fenômeno da evasão no ensino superior, pretendemos realizar uma breve
discussão teórica sobre o processo de transição do ensino médio (última etapa da
Educação Básica) à educação superior, enfocando as principais dificuldades encontradas
pelos estudantes e os desafios que se impõem às instituições e docentes da graduação. Tal
escolha se dá em função de nossa hipótese de que alguns aspectos deste período podem
servir para explicar, pelo menos em parte, a evasão no ensino superior.

O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO ENSINO MÉDIO AO ENSINO SUPERIOR

Antes de discutirmos os aspectos envolvidos na transição do ensino médio ao
ensino superior, é preciso definir o que é este processo. Tomando emprestada a definição
de Fagundes (2012, p. 71), consideramos que
A transição acadêmica é concebida como o processo iniciado
pelos estudantes com a escolha de uma trajetória acadêmica e de
um futuro campo profissional durante os estudos de Ensino
Médio, e que culmina na superação dos dois primeiros semestres
de estudos universitários.
De acordo com essa definição, tal processo tem início quando o estudante ainda
está cursando o ensino médio e se vê diante da necessidade de escolher um
curso/profissão e se estende até o término do primeiro ano (ou dois primeiros semestres)
do curso de graduação.
Sendo assim, refletir sobre o processo de transição engloba considerar a escolha
profissional e todos os aspectos a ela relacionadas (história e expectativa da família;
projetos e valores pessoais; acesso aos cursos; investimentos necessários; características
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das profissões; oportunidades de trabalho; valores presentes no contexto social; entre
outros). Envolve também pensar acerca das mudanças vividas pelo adolescente/jovem,
em função do período do desenvolvimento psíquico em que ocorrem e sua vinculação
com a organização social na qual o estudante vive, com seus aspectos filosóficos, políticos
e econômicos. Como é possível perceber, tal fenômeno envolve um emaranhado de
aspectos, que não serão aqui discutidos por estarem para além de nossos objetivos neste
estudo.
Como o acesso ao ensino superior no Brasil se dá por meio de processo seletivo –
concursos vestibulares e/ou resultado obtido no ENEM25 – tendo em vista o número
insuficiente de vagas, principalmente em instituições públicas, é de se esperar que as
escolas de educação básica, sobretudo os colégios que ofertam ensino médio, bem como
seus respectivos alunos, deem atenção a esses processos seletivos.
Pautando-me em minha experiência profissional26, noto uma grande preocupação
nas escolas de ensino médio, sobretudo da rede particular, com a preparação para estes
concursos e, nesse sentido, observo uma gradativa priorização de atividades escolares que
atendam às exigências de tais processos em prejuízo de outras que poderiam ter como
foco o desenvolvimento mais global.
Tal fato pode ser analisado até mesmo a partir das inúmeras propagandas de
colégios privados acerca do número de alunos aprovados em concursos vestibulares, com
ênfase nas maiores classificações obtidas e em cursos de maior concorrência (número de
vagas disponíveis versus número de candidatos inscritos). Nestas propagandas, o ensino
da instituição é avaliado a partir da aprovação dos estudantes nos vestibulares, não sendo
mencionados dados relativos ao nível de aprendizagem/desempenho nos cursos, índices
de permanência, evasão e/ou conclusão da graduação.

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio – foi criado em 1998, e tem o objetivo de avaliar o desempenho
do estudante ao fim da escolaridade básica, logo após a conclusão do ensino médio e, “é utilizado como critério
de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos
(ProUni). Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção para o
ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular”
(http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791).
26
Por mais de doze anos tenho acompanhado como psicóloga escolar estudantes do ensino médio, de
instituições públicas e privadas.
25
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Em consequência disso, mesmo nas instituições privadas de ensino médio, em que
se supõe maior preocupação com a qualidade da educação ofertada, a formação do
estudante e seu preparo para as futuras exigências acadêmicas do ensino superior, pode
não ultrapassar o período dos concursos, de forma que também os egressos destas
instituições, ao iniciarem sua graduação, podem experimentar uma grande ruptura entre
esses dois níveis de ensino e suas diferentes exigências comportamentais e acadêmicas.
Somado a isso, tendo realizado atividades de acompanhamento acadêmico com
estudantes nesse processo de transição27, discutindo com eles as dificuldades encontradas
durante o primeiro ano do ensino superior, percebi a ausência de organização e/ou
planejamento que expressem a preocupação das instituições de ensino superior que
frequentavam (uma pública e duas privadas), e de seus respectivos docentes, em
promoverem uma melhor adaptação dos estudantes no início da graduação.
Tal ausência pode indicar a expectativa das instituições de ensino superior em
relação aos alunos que irão receber. É como se eles devessem chegar prontos para o novo
processo. Novamente, assim como em outras etapas educativas, espera-se um aluno ideal
e desconsideram-se as condições histórico-sociais deste período histórico, o contexto da
prévia formação dos estudantes, ou seja, as características de nosso próprio sistema de
ensino, tão discutidas ao longo dos anos por pesquisadores, muitos dos quais pertencentes
à instituições de ensino superior.
Contraditoriamente, embora cotidianamente muitos professores relatem que uma
das grandes dificuldades encontradas ao lecionarem no ensino superior se dá pela
insuficiência de domínio de conhecimentos básicos por parte dos estudantes, necessários
à continuidade dos estudos durante a graduação, não são organizadas, no âmbito

27

Como psicóloga e coordenadora técnica de um programa de educação complementar, pude acompanhar
por uma média de 8 anos consecutivos a trajetória individual de cerca de 100 estudantes, residentes em
Maringá e cidades circunvizinhas, desde o 6º ano do ensino fundamental, passando pelo ensino médio,
vestibular e ingresso no ensino superior. Especificamente nos anos de 2010 a 2012, realizei projeto de
acompanhamento com aproximadamente 30 destes alunos, na ocasião já universitários, durante os dois
primeiros anos de sua graduação. Neste projeto, que contemplava atividades individuais e em grupo,
deparei-me com diferentes situações que favoreceram ou dificultaram o processo de transição do ensino
médio ao superior.
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institucional, estratégias para minimizar tais problemas, sendo deixado para os indivíduos
(docentes e estudantes) a responsabilidade para lidarem com tal problema.
Tal tendência, se manifesta até mesmo no enfoque de alguns estudos que buscam
entender esse processo. De acordo Forner (2000, p. 3, citado por Fagundes, 2012, p. 71),
As investigações se ocuparam em buscar as explicações do
sucesso ou fracasso da transição nos próprios estudantes, sem
considerar a influência dos sistemas de procedência (secundária)
e de destino (universidade), como se a responsabilidade da
transição fosse do sujeito que transita e não dos sistemas pelos
quais transita.
Nesse tipo de estudo, o fracasso ou sucesso do aluno no primeiro ano da
graduação, é entendido como resultado de sua maior ou menor capacidade de adaptação,
de seu nível de conhecimento prévio, de sua motivação como algo intrínseco ao sujeito,
de seu potencial cognitivo e de suas habilidades sociais. Esses estudos refletem a
hegemonia de concepções idealistas, a-históricas e neoliberais, em que os
comportamentos humanos são entendidos fora do contexto social que os criou,
individualizando os problemas e, consequentemente, responsabilizando os sujeitos
singulares por sua resolução.
A compreensão destes aspectos que integram a educação no ensino médio e no
ensino superior na atualidade, podem ajudar a explicar parte do descompasso sentido pelo
estudante no processo de transição. Isto porque, se a educação no ensino médio quando
muito se organiza para preparar o estudante para o vestibular em si e não para as
exigências do futuro nível de ensino e a educação superior supõe que o aluno recém
admitido no graduação já possui domínio dos conteúdos básicos das diversas áreas de
conhecimento e nível de desenvolvimento psíquico e social, sendo necessário apenas dar
sequência à sua formação, temos um buraco no processo de escolarização, que embora
seja resultado de um longo processo, acaba aparecendo de maneira mais evidente durante
o primeiro ano da graduação.
Sem desconsiderar a existência de outros fatores, pontuamos que há uma mudança
significativa no que se espera de um estudante universitário com o que se cobra no ensino
médio. Como explicam Teixeira, Dias, Wottrich, & Oliveira, (2008, p. 187),
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A universidade é um ambiente distinto do escolar, nela a
monitoração e o interesse da instituição pelo estudante é
notadamente diminuído. Isso faz com que o envolvimento do
estudante com sua formação dependa muito mais dele do que do
ambiente universitário. A responsabilidade pelo aprendizado,
antes centrada na escola, é agora deslocada para o jovem. Dele se
espera autonomia na aprendizagem, na administração do tempo e
na definição de metas e estratégias para os estudos.
De aluno passivo no ensino médio ele deve tornar-se ativo e ter maior autonomia
no ensino superior. Contudo, segundo os pressupostos teóricos da Psicologia HistóricoCultural, o desenvolvimento de autonomia não acontece de maneira automática, apenas
pelo passar dos anos e alcance de determinada idade cronológica. É preciso que esta
autonomia e a postura ativa como estudante sejam aprendidas e, portanto, ao longo do
processo de escolarização e, em especial, durante o ensino médio devem ser contempladas
atividades que promovam esta aprendizagem e gerem o desenvolvimento necessário.
Considerando o ser humano em sua totalidade, cuja formação se dá pela
apropriação das produções humanas, tanto na vivência social direta, como pelo processo
educativo sistematizado, pautados na Psicologia Histórico-Cultural, grande é a
importância que atribuímos à educação formal no processo de desenvolvimento integral
dos indivíduos. Nesse sentido, dialeticamente consideramos que as características do
ensino recebido criam ou não maiores condições de desenvolvimento e, ao mesmo tempo,
o desenvolvimento alcançado possibilita maior ou menor sucesso no processo de
transição.

ALGUNS ASPECTOS QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE TRANSIÇÃO
DO ENSINO MÉDIO PARA O ENSINO SUPERIOR

Antes de discutirmos sobre aspectos que influenciam o processo de transição do
ensino médio para o ensino superior, é preciso ressaltar que as dificuldades enfrentadas
pelos diferentes jovens não são homogêneas, uma vez que existem diferenças concretas
acerca da vida de cada um, como por exemplo a classe à qual pertence, local onde mora
(cidade grande ou pequena, periferia ou centro), trajetória educacional, aspectos
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familiares e individuais, necessidade de trabalhar ou não durante o ensino superior,
instituição na qual está cursando a graduação, entre tantos outros, que impactam no
processo de transição, tornando-o mais fácil ou mais difícil.
Sampaio (2011) ressalta a importância da diferenciação entre as muitas
“juventudes” existentes, para que as similaridades que unem esses indivíduos não
escondam as inúmeras diferenças que os separam e nem assumam o caráter principal ao
entender como os estudantes vivenciam esse processo de transição, uma vez que as
diferenças sociais resultam em vivências também distintas e as expectativas, os desejos,
os problemas e, as condições de preparo para o enfrentamento das exigências acadêmicas
e psicossociais presentes no ensino superior, também são heterogêneas.
Respeitadas essas diferenças, consideramos que a passagem do ensino médio para
o ensino superior é um processo marcado por muitos aspectos, que vão deste a estrutura
social, organização do sistema de ensino, até às características pessoais dos estudantes.
Segundo Leal e Mascagna (2016), no que tange à periodização do
desenvolvimento de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, na contemporaneidade
a fase adulta tem início com a entrada do indivíduo no mundo do trabalho. Nesse sentido,
a escolha profissional e a entrada na universidade pode assumir o significado de um
divisor de águas na vida do adolescente/jovem e, embora nosso modelo educacional não
contemple maior vinculação do ensino ao trabalho produtivo, como defende Marx, ao
adentrar os portões da universidade, os estudantes começam um novo ciclo, que os
direciona para a vida adulta. Vale destacar, no entanto, que dependendo da classe social
a qual pertençam, esse novo ciclo, ou seja, esse processo de preparação para entrada no
mercado de trabalho, possa durar mais ou menos tempo, uma vez que, segundo as autoras,
estudantes oriundos de classes mais altas têm a possibilidade de permanecerem mais
tempo somente estudando (o que pode ultrapassar o período de graduação e se estender à
realização de pós-graduação, intercâmbios), enquanto que indivíduos das classes
populares realizam, muitas vezes, a atividade de trabalho concomitantemente à atividade
de estudo, de maneira que a primeira pode interferir negativamente na realização
satisfatória da segunda.
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Nesse momento de entrada na universidade (em especial quando esta ocorre na
idade regular, por volta dos dezoito anos), ocorre o estabelecimento de novos objetivos e
de um projeto mais claro para o futuro. Também, segundo Vigotski (2009), as mudanças
que caracterizam o pensamento do adolescente, que passa a operar cada vez mais por
meio do pensamento em conceitos, permitem a ele maior compreensão das relações entre
os fenômenos, o que se amplia em função do acesso aos conhecimentos no ensino
superior, possibilitando verdadeiro salto na maneira de entender o mundo que o cerca.
Segundo o autor, é durante a adolescência que são construídas novas concepções de
mundo, contribuindo para a formação da consciência, ainda que alienada, dado os limites
de nossa estrutura social e de seu processo educativo correspondente.
De acordo com Leal e Mascagna (2016), historicamente o estudo tem sido uma
das atividades principais do adolescente, de forma que as exigências impostas pela
escolarização nesse período e as aprendizagens realizadas influenciarão a formação da
personalidade dos indivíduos.
No tocante ao aumento das exigências educativas do ensino superior em relação
ao ensino médio, em um processo marcado por rupturas e não por continuidade, como em
tese deveria ser, já é possível prever que os estudantes enfrentarão dificuldades para
adaptarem-se às demandas acadêmicas, tendo como consequência mais comum a reprova
e/ou evasão já no primeiro ano.
Para ilustrar tal problemática, apresento dados coletados a partir de um
levantamento feito no ano de 2015 junto ao Departamento de Assuntos Acadêmicos
(DAA) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), em que buscamos identificar em
quais áreas e cursos o fracasso escolar era mais evidente, a partir do número de
desistências e/ou reprovas. Neste, verificamos que nas graduações da área de exatas é
comum o abandono do curso de graduação ainda no primeiro semestre. Na ocasião
focamos nosso estudo no curso de física, que de acordo com dados de 2010 a 2014, era o
primeiro em números negativos, sendo que do total de matriculados, cerca de 50%
reprovavam em uma ou mais disciplinas e/ou desistiam já no primeiro ano.
Assim como verificamos no curso de física, segundo Silva Filho, Motejunas,
Hipólito, e Lobo (2007), a reprova e a tendência a evasão são duas ou três vezes maiores
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no primeiro ano da graduação em relação a taxas nos demais anos. Nas palavras de Cunha
e Carrilho (2005, p. 216) “O primeiro ano da graduação ao curso superior é considerado
um período crítico, pois exige adaptação e integração ao novo ambiente. O modo como é
vivenciada esta experiência depende tanto do apoio da universidade, como das
características individuais de cada um”. Por esse motivo, destacamos a necessidade de
estudos sobre o processo de transição, para que sejam construídas estratégias de
enfrentamento dos problemas identificados.
Ainda como parte da breve pesquisa citada, de acordo com alunos do centro
acadêmico de curso de física, as principais causas do fracasso no ensino superior se devem
a precariedade do ensino fundamental e médio no que diz respeito aos conhecimentos
básicos da matemática, ficando para os estudantes, individualmente, a responsabilidade
para superar suas dificuldades/defasagens, a fim de serem aprovados ano a ano e se
formarem. Na maioria dos relatos, foi possível observar uma naturalização do fracasso
escolar, pois consideram normal o grande número de reprovas, de maneira que embora o
curso tenha 4 anos, segundo os entrevistados, de 40 alunos matriculados no primeiro ano,
apenas 2 ou 3 estudantes se formam no tempo regulamentar.
Tais informações nos fazem pensar na naturalização dos problemas do fracasso
escolar e da evasão, sendo já aceito e até mesmo esperado pelas instituições de ensino
superior que os estudantes tenham dificuldades no processo de transição de um nível de
ensino para o outro. Ao mesmo tempo, diante de dados tão alarmantes, segundo relatos
dos acadêmicos, não se verifica na atuação docente e nem na organização institucional,
quase nenhuma ação que vise mudar tal cenário.
Isso corresponde à afirmação de Santos Baggi e Lopes (2011) de que as
instituições, sejam públicas ou particulares, não estão preparadas para resolver tais
problemas. Entretanto, é imprescindível ter claro que a melhor adaptação e permanência
dos estudantes nos cursos de graduação depende também do suporte pedagógico ofertado
pelas instituições. Para que este suporte se torne uma realidade, consideramos que
primeiramente as instituições e seus docentes devem reconhecer as características de seus
alunos reais, advindos de vários contextos, com diferentes necessidades, desenvolvimento
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e deficiências formativas, ou seja, é preciso que abandonem a ideia de que no ensino
superior lidarão com adultos. Isto porque, como explica Fischer (2009, p. 312),
Na nossa realidade universitária atual, embora adultos façam
parte do conjunto da sala de aula, são os jovens que ultimamente
dominam as estatísticas. A cada ano, jovens cada vez mais jovens.
Será que sabem o que querem? E, digo mais, ainda que somente
alunos adultos constituíssem este cotidiano, ainda assim não se
justificaria que um professor menosprezasse a dimensão
pedagógica, inerente a qualquer processo de ensino,
independentemente do nível em que ele atue.
Em concordância com essa afirmação, diante das dificuldades enfrentadas no
processo de transição do ensino médio ao superior, segundo Cunha e Carrilho (2005),
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 (p. 216).
No entanto, preocupados não só com o rendimento acadêmico, o qual em certa
medida demonstra como está o processo de apropriação dos conteúdos científicos por
parte do estudante, pontuamos que para além disso, é preciso pensar no desenvolvimento
integral desses sujeitos, em sua formação como profissionais e como cidadãos
comprometidos com sua atuação prática no mundo.
Por isso, julgamos que esse primeiro momento possui grande impacto no processo
de formação destes sujeitos, uma vez que, dependendo da maneira como o professor
conduz o processo de ensino e, principalmente, lida com as dificuldades apresentadas
pelos alunos, bem como a existência ou não de um aparato de apoio ou não para
“calouros” (projetos/programas com objetivos pedagógicos, de orientação burocrática
sobre normas e procedimentos institucionais, de apoio psicológico e/ou apoio
socioeconômico) pode ajudá-los na superação ou dificultar a adaptação, o que
consequentemente, pode resultar no abandono não só do curso, mas dos estudos em si,
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acarretando problemas não apenas para os indivíduos, mas para o desenvolvimento social
como um todo.
Até mesmo em termos econômicos, uma maior atenção com esse início do
processo formativo dos universitários deve se inserir como uma preocupação das
instituições, sobretudo públicas, uma vez que o número de desistência e a evasão é alta
nos primeiros anos e acaba gerando a existência de vagas ociosas, como demonstram
diversos estudos sobre o desperdício de recursos e seus prejuízos para os cofres
públicos28.
Tais prejuízos ocorrem tanto de maneira direta, pela não ocupação da vaga na
universidade, que com mais ou menos alunos em sala mantém os mesmos custos de
manutenção (estrutura física, recursos humanos, etc.), como de maneira indireta, pelos
problemas psíquicos gerados pela frustração, que podem conduzir ao desenvolvimento de
problemas mentais, que necessitam de atendimento de saúde e sobrecarregam o sistema
de saúde. De acordo com Cunha e Carrilho (2005, p. 217), “As pesquisas nesta área
demonstram que mais da metade dos alunos que ingressam no curso superior revelam
dificuldades pessoais e acadêmicas, havendo um aumento dos níveis de psicopatologia
da população universitária”.
Estendendo nossa reflexão um pouco além dos alunos, podemos inclusive levantar
a hipótese de que o fracasso dos estudantes afeta também a saúde mental dos docentes,
em função da frustração que podem experimentar em sua prática, quando os objetivos de
ensino não são alcançados e culminam em desistências e/ou reprovas. Tal situação pode
até mesmo se configurar como um dos motivos para os pedidos de afastamento feitos por
um número significativo de docentes.
Voltando ao nosso foco, consideramos que para que os estudantes transitem de
um nível de ensino ao outro tendo as devidas condições para enfrentarem as novas
exigências educacionais e se desenvolverem de fato, seria necessária uma reestruturação
completa na maneira como se realiza o processo de escolarização, o que envolveria desde
A leitura da notícia “Evasão de alunos preocupa universidade pública” disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd031104b.htm, pode ilustrar o tamanho do
problema em termos econômicos.
28
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mudanças político-ideológicas no âmbito social, até modificações didático-pedagógicas
no sistema de ensino como um todo. Isto, por sua vez, exige condições histórico-sociais
e tempo para que ocorra.
Mas, dentro do realizável em nossa estrutura social, dentro da esfera da docência,
avaliamos que uma maior preocupação com a dimensão pedagógica nos cursos de
graduação, poderia contribuir para a diminuição dos problemas no início da graduação.
Por sua vez, a dimensão pedagógica prevê não apenas o domínio de
conhecimentos específicos de determinada área por parte do professor. Por esse motivo,
modificações na esfera formativa dos docentes também seriam necessárias.
De acordo com os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, a atividade
docente deve se orientar para o desenvolvimento dos indivíduos e, para tanto, é preciso
que o professor tenha claro as finalidades de sua ação e conheça os meios de efetivá-la.
Por isso, defendemos que todos os professores universitários deveriam conhecer mais
sobre o sistema educacional como um todo, para situar e integrar sua prática ao sistema.
Para atuarem como docentes, deveriam ter amplo domínio de um conjunto de
metodologias de ensino e, além disso, a formação dos professores de ensino superior
deveria incluir estudos sobre a periodização do desenvolvimento e as principais
características a serem desenvolvidas por meio da apropriação dos conhecimentos
científicos.
Apenas como maior preparação, os docentes poderiam desenvolver formas para
enfrentarem os desafios com os quais se deparam ao receberem os alunos nos cursos de
graduação e ajudarem a construir ações institucionais com a finalidade de auxiliarem os
alunos egressos do ensino médio no início da graduação.
Como explica Fischer (2009, p. 313),
Pensar o trabalho docente sob a perspectiva pedagógica supõe,
antes de mais nada, redimensionar o contexto da sala de aula, a
partir de, pelo menos, três considerações. A primeira referente ao
plano filosófico/ético/político, quando se busca indagar e
responder acerca do sentido do que se faz na universidade,
refletindo em torno do compromisso e finalidades dessa
instituição na sociedade hoje. A segunda diz respeito ao plano
epistemológico/ curricular/didático, que exige reflexões
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específicas referentes ao curso em que se atua, aos critérios para
definir conteúdos e procedimentos operacionais, bem como ao ato
de aprender em si, redefinindo (como já falei anteriormente) a
própria concepção do que se entende como conhecimento. A
terceira consideração aponta para aspectos de ordem psicológica,
atingindo questões específicas das relações interpessoais, das
subjetividades, do jeito de ser de cada um, das possibilidades e
possíveis restrições dos sujeitos envolvidos no cenário da sala de
aula.
Em concordância com essa afirmação, além dos aspectos acadêmicos, de acordo
com a pesquisa de Teixeira e outros (2008, p. 194), segundo os estudantes, os professores
também “podem cumprir um importante papel no aspecto pessoal do ajustamento à
universidade”. Tal função, embora não seja central, tem um impacto positivo, pois
funciona como um apoio, um interesse do docente pelo aluno que vai além de seu
aprendizado formal.
Vale ressaltar que, ao destacar tal aspecto, não estamos defendendo a substituição
da função pedagógica por uma relação de amizade do docente em relação aos alunos, mas
sim de que ele possa considerar o indivíduo também em seus aspectos afetivos e volitivos,
ou seja, em sua totalidade.
Apesar de todo o exposto, é preciso frisar que todo o esforço dos professores não
é suficiente para resolver os problemas no processo de transição, mas se inserem como
possibilidades de enfrentamento a esse desafio na esfera da ação docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das pontuações realizadas ao longo do texto, sem responsabilizar apenas
os docentes e as respectivas instituições de ensino superior na qual trabalham, haja visto
a complexidade do fenômeno em questão, consideramos que mudanças na atividade
pedagógica e organização de projetos de ensino, de integração, de acompanhamento
psicopedagógico, entre outros, que componham um plano estratégico das IES voltado
para os acadêmicos, em especial, durante o primeiro ano da graduação, são ações que
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podem ser implementadas e contribuir para a diminuição dos problemas vividos pelos
estudantes no processo de transição do ensino médio à graduação.
Temos a clareza de que longe de resolver por completo o problema da evasão, tais
medidas podem ser um passo importante na busca de soluções possíveis no cenário da
educação brasileira. Para tanto, defendemos que as IES – nas pessoas que fazem sua
gestão e nos docentes – precisam abandonar concepções individualistas acerca das
dificuldades vividas pelos estudantes no processo de transição, percebendo a sua parcela
de responsabilidade, tanto na produção deste fenômeno, quanto na criação de soluções
viáveis, que lhes ajude a cumprir sua finalidade de formação.
Nesse sentido, embora consideremos a diversidade de fatores que podem facilitar
ou dificultar o processo de transição dos estudantes do ensino médio para o ensino
superior, reiteramos nossa defesa de que a maneira como as universidades organizam o
ensino, as metodologias escolhidas pelos docentes e a existência de estratégias de auxílio
aos calouros podem contribuir para melhor adaptação dos estudantes.
Portanto, faz-se necessária a realização de pesquisas para melhor compreensão
deste fenômeno, a fim de quem possam ser pensadas e estruturadas ações que visem seu
enfrentamento e superação.
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO DO DEFICIENTE
FÍSICO NEUROMOTOR
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RESUMO
O objetivo desse estudo é reunir elementos que permitam refletir sobre questões afetas ao
desenvolvimento intelectual da pessoa com deficiência física neuromotora. Levando em
consideração suas dificuldades motoras e linguísticas, pensamos em estratégias
pedagógicas que propiciarão o desenvolvimento intelectual autônomo de sujeitos com
deficiência física neuromotora. Tendo como base teórica os pressupostos de Wallon e
Luria de que a linguagem e as ações motoras são um instrumento fundamental para o
desenvolvimento intelectual da pessoa, apontamos os recursos adaptativos capazes de
compensar as necessidades físicas desses sujeitos, como um caminho eficaz para
minimizar as dificuldades experimentadas por sujeitos com deficiência física
neuromotora.
Palavras-Chave: Deficiência Física Neuromotora, Desenvolvimento Intelectual,
Adaptações Curriculares, Acessibilidade Social.

1. Introdução
Esse estudo tem como objetivo reunir elementos que permitam refletir sobre
questões inerentes ao desenvolvimento intelectual da pessoa com deficiência física
neuromotora. As discussões encaminhadas nesse texto repousam no entendimento de que
o desenvolvimento das funções psíquicas depende de vivências sociais significativas.
Levando em consideração suas dificuldades motoras e linguísticas, pensamos em
estratégias pedagógicas que propiciarão o desenvolvimento intelectual autônomo de
sujeitos com deficiência física neuromotora.
A deficiência física neuromotora corresponde ao comprometimento motor
ocasionado por lesões que atingem o sistema nervoso central, que comandam os
músculos. As causas dessas lesões podem ser por infecções, degeneração neuromuscular,
ou por acidentes que ocorrem em qualquer momento da vida da pessoa, deixando sequelas
neurológicas. Uma manifestação possível é a lesão em áreas do cérebro que envolvem a
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área motora orofacial. Nessa situação o sujeito terá prejuízos na articulação facial
necessária para a emissão oral.

_____________________________
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As expressões motoras vão além de uma reação fisiológica do corpo diante de
uma idealização física. O ato motor é indissociável do desenvolvimento do pensamento,
necessitando de consciência e planejamento na execução da ação motora. Para Wallon
(2008), as expressões motoras regulam, modulam e produzem estados emocionais.
Nessa perspectiva a motricidade é social, sendo resultante da relação do sujeito
com o outro. Quanto mais o sujeito passa a dominar os signos culturais, sociais e
desenvolver os aspectos cognitivos, mais o gesto motor se torna função intelectual.
(WALLON, 2008).
Nessa perspectiva, nos propusemos nesse estudo refletir sobre a importância de
mediações e intervenções pedagógicas adequadas para o sujeito com deficiência física
neuromotora, considerando que no processo de mediação o sujeito se humaniza e alcança
novos níveis de desenvolvimento, potencializando suas possibilidades de autonomia
intelectual.

2. CARACTERIZANDO A DEFICIÊNCIA FÍSICA NEUROMOTORA

Para compreendermos a deficiência física neuromotora é importante que
identifiquemos as formas como esta se apresenta. Entende-se por deficiência física
qualquer comprometimento do aparelho locomotor que atinja os sistemas esquelético,
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articular, muscular e nervoso, que causam dificuldades físicas de graus e gravidade
variáveis. (BRASIL, 2006).
Define-se deficiência física neuromotora como deficiência ocasionada por lesões
nos centros e vias nervosas que comandam os músculos. Essas lesões podem decorrer de
infecções ou de lesões cerebrais ou por uma degeneração neuromuscular cujas
manifestações exteriores consistem em fraqueza muscular, paralisia ou falta de
coordenação. (BRASIL, 2002).
Em termos objetivos, a palavra “neuro” se refere à complexa estrutura que compõe
o SNC. A palavra “motora” diz respeito aos movimentos exercidos pelo corpo. Assim, o
termo neuromotor está se referindo às funções motoras comandadas pelo SNC. A despeito
das definições objetivas, é importante ressaltar que, a compreensão sobre as implicações
de lesões que afetam o SNC, com sua complexa estrutura e funções, exige uma
interpretação mais ampla e cuidadosa.
Sabemos que uma pessoa com deficiência física neuromotora não terá
dificuldades afetas somente ao sistema motor. Isso porque, o sistema motor não existe de
forma isolada no processo de desenvolvimento humano, já que é através dos movimentos
e sentidos que o sujeito irá interagir com o mundo a sua volta e assim desenvolverá suas
capacidades cognitivas mais complexas. Face a isso, ao se tratar de desenvolvimento da
pessoa e possibilidades devem ser discutidas no âmbito do desenvolvimento
neuropsicomotor.
É através de todo conjunto de funcionalidade motora que o homem pode atuar
sobre o meio ambiente e com ele se inter-relacionar. Os movimentos só podem ser
executados de forma estratégica e planejados quando é assumida uma postura corporal
compatível e alcançado um preciso arranjo no posicionamento dos grupos musculares e
articulações envolvidas.
Pelas regiões periféricas medular, tronco encefálico/cerebelar e cerebral que o
movimento é coordenado. A ação motora é conduzida por um contexto específico e
direcionada pelas intenções da pessoa. O sistema nervoso controla dos mais simples aos
mais complexos atos motores. Várias áreas do encéfalo são ativadas para que ocorra o
movimento. O controle normal do movimento exige a ativação de neurônios motores,
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conexões da região medular, vias descendentes, circuitos de controle e áreas de
planejamento motor. (BRANDÃO, 1995)
Segundo Brandão (1995) os movimentos podem ser reflexos ou voluntários. Os
movimentos reflexos são respostas involuntárias a estímulos externos. As vias neurais
compostas por um neurônio sensitivo, um ou mais motoneurônio e interneurônios são
chamados de arcos reflexos, que não dependem necessariamente de centros superiores
para serem ativados. Os corpos celulares desses neurônios estão situados nos cornos
ventrais da medula espinhal. Um exemplo de movimento reflexo é o controle involuntário
da postura, que é relegado aos núcleos motores do tronco encefálico, os quais ajustam a
posição normal do corpo no espaço sem a intervenção de nenhum esforço voluntário.
Os movimentos voluntários são determinados pelo córtex cerebral, estes são
planejados e estratégicos necessitando de todas as unidades de trabalho da motricidade.
Nossas ações cotidianas envolvem mecanismos de grande complexidade. Todos os dias
levantamos, realizamos nossa higiene pessoal, nos alimentamos, trabalhamos,
conversamos, interagimos com as pessoas e o ambiente a nossa volta. Tais ações,
desenvolvidas sem esforços aparentes, são possíveis mediante ao planejamento motor,
comandado pelo Sistema Nervoso Central.
Oliveira (1997) didaticamente divide as áreas motoras em via piramidal, via
extrapiramidal e via cerebelar, sendo essas as principais partes do SNC que controlam a
motricidade. A via piramidal origina-se no córtex cerebral motor e nas células piramidais.
Essa via traz informações e ordens do córtex motor aos músculos estriados. Atos
voluntários como andar, abotoar, pegar, digitar, segurar e manusear um objeto estão
associados a essa via. Lesões na via piramidal causam perda total ou parcial da força
muscular, hipotonia, espasticidade e prejuízos posturais, gestuais e de equilíbrio.
A via extrapiramidal envolve as vias nervosas que passam fora das pirâmides
bulbares passando pelos núcleos de base em direção descendente. O equilíbrio de
movimentos e rigidez adequada dos músculos necessita dos comandos dessa via. A
distensão e contração do músculo, o tônus muscular, o equilíbrio, a articulação orafocial
e a adequação da força e da distância são ações motoras reguladas pela via cerebelar. É
importante destacar que tais divisões são estritamente didáticas, pois as três vias não
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funcionam separadamente. Elas interagem em conjunto e com a participação das vias
sensitivas promovem ações complexas voluntárias e involuntárias. (OLIVEIRA, 1997).
Para Wallon (2008) o ato motor é indissociável do desenvolvimento intelectual.
Segundo o autor, as funções motoras garantem a expressão da afetividade desde os
primeiros instantes de vida (por meio dos gestos, dos choros, expressões faciais e agitação
corporal). Tais expressões motoras regulam, modulam e produzem estados emocionais.
Nesse entendimento, notamos que as funções motoras vão além da tarefa de executar as
ações pensadas pelo sujeito.
A motricidade é resultante da relação do sujeito com o outro. Atos motores
reflexos ou voluntários são designados para manifestar ou solicitar algo ao outro, sendo
impregnados de emotividade. Na medida em que a função simbólica se desenvolve, a
representação possibilita internalizar o ato motor. Ou seja, quanto mais a criança passa a
dominar os signos culturais, sociais e desenvolver os aspectos cognitivos, mais o gesto
motor tende a se reduzir da agitação para qualidade motora autônoma. (WALLON, 2008)
Segundo Wallon (2008) a motricidade humana começa pela atuação sobre o meio
social, antes de se modificar a ações planejadas no meio físico. O contato com este nunca
é direto, pois é sempre mediado socialmente em suas dimensões interpessoais e culturais.
Wallon (2008) explica que a qualidade motora autônoma, também dependerá da
maturação dos centros corticais de inibição, assim como as estruturas responsáveis pelo
controle automático do tônus (em particular o cerebelo). O autor identifica duas funções
na atividade muscular: a cinética e a tônica. A cinética responde pelo movimento visível,
pela mudança de posição do corpo, quando esse está em movimento. A tônica é referente
à posição postural assumida sendo uma atividade onde o músculo fica em repouso.
Para o autor, a atividade tônica congrega cérebro e músculos e entre eles mantém
relação articulada, pois o movimento desencadeia e conduz o pensamento. Em suas
relações sociais e interpessoais o sujeito planejará ações motoras, sendo essas
indissociáveis com as ações mentais. O bebê ao nascer não controla seus movimentos e
reações, na relação emotiva com a mãe e com as pessoas ao seu redor vão sendo
desenvolvidos primeiramente os atos motores e posteriormente os atos mentais. Nesse
processo a linguagem ganha ênfase, pois, quanto mais a criança expressa sua vivência
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social e cultural por meio das palavras, menos serão necessárias as atividades motoras
desordenadas.
As disfunções motoras causadas por lesões no SNC poderão se manifestar no
comprometimento das estruturas motoras orofaciais, levando a alteração na função
alimentar, como disfagias (dificuldade de deglutição). São também frequentes as
dificuldades na oralidade, bem como a ausência na expressividade da fala, condição
denominada de afasia motora. (BRANDÃO, 1992).
No século XX, Luria (1970) em seus estudos referentes ao funcionamento do
cérebro e da linguagem apresenta outras concepções, referentes ao estudo das afasias.
Luria classifica as síndromes afásicas em quatro categorias: síndrome da afasia acústica
temporal, síndrome da afasia motora aferente, síndrome da afasia motora eferente ou
cinética e síndrome da afasia semântica. Para Luria, afasia diz respeito a um distúrbio
relacionado com a linguagem, tanto no que se refere à expressão quanto a compreensão
da fala.
A síndrome da afasia acústica temporal está relacionada à lesão cerebral na área
temporal esquerda. Tal lesão ocasionará dificuldades na discriminação auditiva de
fonemas com sons semelhantes, com prejuízos relacionados à audição, escrita, fala e
visão. O pesquisador explica que, a análise dos sons da fala não é um processo puramente
auditivo, mas depende da atividade coordenada da estrutura auditiva com a articulatória
do córtex, localizada na área secundária. (LURIA, 1970)
De modo diferente do que ocorre nas afasias motoras, na síndrome de afasia
semântica, a pessoa possui integridade e preservação da fala externa, no entanto, há
dificuldades nas construções gramaticais complexas, bem como na capacidade para
empregar relações lógico verbais na linguagem exterior. Ou seja, na afasia semântica a
significação da fala é destituída de coesão, sem significado. (LURIA, 1970).
A síndrome da afasia motora aferente está relacionada a uma lesão cerebral no
sistema pós-central do córtex, do hemisfério dominante, o que trará prejuízos na parte do
analisador motor que, por sua vez, ocasionará distúrbios de coordenação da língua e do
aparato da fala. A pessoa com essa afasia terá dificuldades na articulação da fala, mas não
enfrentará a ausência da fala. (LURIA, 1970)
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A síndrome da afasia motora eferente ou cinética está relacionada à lesão no
sistema frontal pré motor, o que ocasionará danos na coordenação dinâmica da fala. Os
sujeitos possuem dificuldades de passar de um ato motor a outro, com prejuízos na
articulação orofacial. (LURIA, 1970). Comumente pessoas com deficiência física
neuromotora possuem quadros de afasia motora eferente ou cinética, devido às lesões no
córtex na área motora.
As deficiências físicas causadas por lesões neurológicas mais comuns são:
Acidente Vascular Cerebral (AVC), Esclerose Múltipla e a Encefalopatia Crônica não
progressiva da infância, comumente conhecida como Paralisia Cerebral mas nesse
trabalho será utilizado o termo Dismotria Cerebral Ontogenética, levando em
consideração que a lesão neurológica não paralisa o cérebro, ou seja, não causa a morte
cerebral, diante disso, vemos que tal termo é inapropriado diante do quadro clinico desse
sujeito.

2.2. Estratégias Mediativas para alunos com deficiência física neuromotora

Wallon parte do pressuposto que todas as vivências afetivas, motoras e sociais
devem ser significativas aos sujeitos, pois assim, a inteligência se desenvolverá
(WALLON, 1968). Comungando com o pensamento desse autor, inferimos que o sujeito
com disfunção neuromotora não deve permanecer em um mundo à parte para desenvolver
suas habilidades. A interação efetiva com seus cuidadores (pais, professores e outros) é
condição indispensável para que ele desenvolva habilidades para comunicação.
Partimos da compreensão de que os estímulos, as vivências e o contato com os
signos sociais são essencialmente necessários para o desenvolvimento humano. Assim é
fundamental que todos os ambientes e instituições possíveis de interação para a pessoa
com deficiência neuromotora sejam adequados, para que eles não sejam excluídos de
atividades e de situações que proporcionariam estímulos sociais devido as suas condições
físicas.
A escola é um local propicio para o desenvolvimento social e intelectual do aluno,
deve refletir suas práticas frente às dificuldades dos alunos com deficiência neuromotora.
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É essencial que a comunidade escolar tenha a sensibilidade de compreender esse aluno e
proporcionar-lhes experiências e vivências escolares significativas.
Infelizmente é comum encontrarmos pessoas com deficiência física neuromotora
sendo tratadas como incapazes. Com frequência a família e até mesmo alguns
profissionais da educação optam por realizar muitas atividades pelo sujeito. Tal conduta,
via de regra, decorre de ideias pré-concebidas sobre uma suposta incapacidade de pessoas
com deficiência neuromotora. Movidos pelo mesmo entendimento, família e escola
excluem o indivíduo por acharem que esses não são capazes de realizar determinadas
atividades. Essa superproteção ou exclusão prejudica, em muitos aspectos, o
desenvolvimento social, afetivo e intelectual dessas crianças.
Pevzner (1974, p. 55) refletindo sobre o alcance do pensamento da criança, afirma
que “[...] o mundo da criança é limitado por seu campo de visão e o tamanho de seus
braços.” Tal afirmação suscita reflexões acerca das condições de pessoas com deficiência
física neuromotora que, em razão de limitações orgânicas, interagem de forma restrita
com o mundo. A criança se desenvolve em conformidade com as experiências que
vivencia, em com suas trocas e relações significativas com os símbolos e signos sociais.
Assim, diante das limitações motoras impostas pela deficiência física
neuromotora, ela fica restrita a um mundo reduzido, pois nem todos os estímulos
necessários para a compreensão dos fenômenos que o afetam são acessíveis ao seu
“campo de visão e seus braços”. Se, por exemplo, o sujeito tem contato apenas com
pessoas de seu círculo familiar, a perspectiva de mundo que terá será aquela possibilitada
por seus interlocutores imediatos. Se a pessoa ouve apenas um estilo musical, nunca
saberá que outras experiências sonoras são possíveis. O homem é constituído por aquilo
com que tem a oportunidade de interagir, ou seja, pelas experiências vivenciadas na sua
relação com o mundo exterior.
O homem é um ser social, ele nasce com um aparato que, em tese, lhe permite
interagir com o meio humano, contudo, à medida que entra em contato com estímulos
sociais, culturais e históricos, ele transforma-se em um ser socio-histórico. Pela
plasticidade neuronal o intelecto é constituído como resultado da mediação entre sistemas
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simbólicos e instrumentos sociais que conectarão o homem com o mundo. (VIGOTSKI,
2007).
A relação do homem com o mundo não é direta, mas mediada pelos instrumentos
e signos. A mediação incide no espaço de desenvolvimento invisível que o autor
denominou de zona de desenvolvimento proximal. O lócus que acolhe a mediação (ou a
ação dos instrumentos) se encontra entre o nível de desenvolvimento real e o nível de
desenvolvimento potencial. O nível de desenvolvimento real refere-se à capacidade já
conquistada da realização autônoma de tarefas, já o nível de desenvolvimento potencial
pode ser atingido como resultado da realização de tarefas, com a ajuda de outras pessoas
mais capazes. A zona de desenvolvimento proximal está entre esses dois níveis, o real e
o potencial. Assim, é função do educador ser mediador na zona de desenvolvimento
proximal, contribuindo para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.
(VIGOTSKI, 2007).
A mediação exercida no ambiente escolar, para que seja alcançado o
desenvolvimento potencial do aluno, deve ser adequada às suas necessidades sensoriais,
físicas, linguísticas e sociais. A aprendizagem só é possível se for permitida o contato
efetivo com todos os recursos e signos sociais que cercam o sujeito. Ou seja, não adianta
termos um belo espaço arquitetônico para ser explorado se não temos a possibilidade de
ir e vir nesse espaço. Da mesma forma nos dirigimos aos conteúdos escolares, não basta
dispor de uma grade curricular completa se os conteúdos não são dispostos de forma que
consiga compreendê-los.
De acordo com a Declaração de Salamanca (1994), o “[...] currículo deveria ser
adaptado às necessidades das crianças, e não vice-versa. Escolas deveriam, portanto,
prover oportunidades curriculares que sejam apropriadas a criança com habilidades e
interesses diferentes”. (UNESCO, 1994, p. 08).
As políticas públicas educacionais brasileiras, baseadas nas políticas públicas
internacionais, especialmente na declaração de Salamanca, dispõem da necessidade de
adaptação curricular para alunos com necessidades educacionais especiais, incluindo as
pessoas com deficiência física neuromotora. A Lei de Diretrizes e Bases da educação
9394/96 assegura a adaptação do currículo, método, organização e recursos educativos
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para alunos com necessidades especiais, conforme propõe o artigo 59: “[...] Os sistemas
de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I – currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades”. (BRASIL, 1996).
Também, mais recentemente, o estatuto da pessoa com deficiência, decretado pela
LEI 13.146/2015, no artigo 28 dispõe:

[...] Art. 28. Incube ao poder público assegurar, criar,
desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: (...)
V – adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos
estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, permanência,
a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. [...]
(BRASIL, 2015).

Ao pensarmos em adaptações para as pessoas com deficiência física neuromotora,
devemos levar em consideração três aspectos que contemplam as principais dificuldades
apresentadas por essas pessoas, as quais são: as adaptações físicas, linguísticas e sociais.
Sabemos que o homem, desde os primórdios da história, desenvolve instrumentos
e ferramentas para resolver problemas práticos do seu cotidiano e facilitar muitos aspectos
da
sua vida. A essas ferramentas e instrumentos denominamos tecnologia. Com o passar do
tempo, as tecnologias foram aprimoradas e inovadas, agregando diversos instrumentos e
ferramentas que possibilitaram maior facilidade e comodidade à vida humana.
Diante desses avanços tecnológicos, encontramos uma área do conhecimento
denominada Tecnologia Assistiva (TA). Essa área do conhecimento contribui para
potencializar as habilidades funcionais de pessoas com deficiências. Para tanto, busca
recursos, pesquisas, estratégias, práticas, serviços, fabricação de instrumentos, produtos
e ferramentas que viabilizem a qualidade de vida, proporcionando a independência,
autonomia, acessibilidade e a inclusão social de pessoas com alguma deficiência. Tal área
vem sendo desenvolvida por diversos profissionais de diferentes campos do
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conhecimento que interagem para proporcionar melhores condições de vida para sujeitos
com deficiência. (BRASIL, 2009)
A aplicação da TA é ampla e abrange diferentes aspectos do desenvolvimento
humano, devido a isso ela se torna uma área do conhecimento, não se restringindo a
técnicas e métodos isolados adotados para facilitar a vida de pessoas com deficiência,
mais do que isso, ela busca alternativas que valorizam esse sujeito diante da realidade
social, econômica e de saúde. A classificação da TA se apresenta em onze aspectos gerais
que se desdobram em suas especificidades, sendo eles:

[...] Tratamento médico pessoal; Treinamento de habilidades;
Órteses e próteses; Proteção e cuidados pessoais; Mobilidade
pessoal; Cuidados com o lar; Mobiliário e adaptações para
residencias e outras edificações; Comunicação e informação;
Manuseio de objetos e equipamentos; Melhorias ambientais,
ferramentas e máquinas; Lazer. [...] (BRASIL, 2009, p. 18).
As adaptações físicas têm como objetivo propiciar o sujeito conforto sensorial e
físico. Ninguém consegue se concentrar em uma determinada atividade se sua
concentração está toda focada em manter a postura, ou, com medo de que a qualquer
momento seu corpo pode apresentar um movimento involuntário que prejudicará sua
relação com os objetos que o cercam. Muitas vezes a consciência da pessoa com
deficiência física está voltada ao controle do próprio corpo, deixando outros estímulos
que o cercam como secundário. Passando despercebido o contato com signos sociais que
permitiram o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores. Estar confortável
no ambiente é essencial para que a aprendizagem ocorra.
Na sala da aula devemos pensar primeiramente no assento do aluno. Se o mesmo
é condizente com suas condições físicas. É importante perceber a posição dos pés,
calcanhares e quadris na cadeira, o posicionamento adequado dos membros inferiores
permitirá o equilíbrio da criança na cadeira, bem equilibrada ela não se preocupará em
cair.
Outro fato a se observar se o sujeito consegue segurar o tronco e o pescoço de
forma voluntária. Digamos que a pessoa controle o tronco com dificuldades, necessitando
165

que toda sua atenção se mantenha no fato de permanecer com sua postura de forma
adequada, consequentemente não conseguirá prestar atenção em outras atividades que lhe
forem propostas. Nesse caso, utilizar recursos físicos como faixas e cintas, facilitando
esse processo é primordial para garantir a aprendizagem.
Verificar a necessidade da adaptação física de material, como de lápis, cadernos
ou recursos de alta tecnologia, como computadores, notebooks ou tablets irá depender da
condição física de cada sujeito. Na observação com o manejo de materiais que sabemos
qual é o recurso que será mais viável para sua interação com o meio. Durante essa
observação o próprio sujeito sinalizará o que melhor facilita o seu acesso com o recurso,
ouvir atentamente a pessoa é fator primordial para adequar seus materiais conforme suas
necessidades. Também é importante pensar na adaptação de brinquedos, materiais de vida
diária e lazer no intuito de propiciar a efetiva participação com os signos sociais e
culturais, possibilitando a ampliação da participação social.
A linguagem possui um papel fundamental na vida dos seres humanos, sendo um
recurso indispensável para o desenvolvimento do pensamento verbal, categorial e
abstrato, permitindo o comportamento racional, ações essas especificamente humanas.
Além disso, a linguagem também permite a comunicação, possibilitando ao sujeito as
vivências e trocas sociais, que por sua vez viabilizam o desenvolvimento tanto da espécie
humana, quanto de sua história.
Pessoas com deficiência física neuromotora podem apresentar um quadro de
afasia motora, com dificuldades na articulação oral da fala, possuem prejuízos
linguísticos e de comunicação. Tais dificuldades afetam o sujeito em todas as situações
de sua vida, principalmente nos aspectos afetos à socialização.
Von Tetzchner e Martinsen (2000) pontuam que desde o período pré-verbal,
crianças com dificuldades na linguagem e comunicação terão um contato empobrecido
com seus pais, familiares, educadores, sentindo-se muitas vezes confusos e
incompreendidos. Além disso, poderão ter dificuldades nos aspectos relacionados à
aprendizagem, visto que para se apropriar dos conhecimentos e valores culturais do
ambiente em que estão inseridos, necessitarão da interação completa com as pessoas ao
seu redor.
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Os mesmos autores afirmam que pessoas com habilidades comunicativas
reduzidas, podem ter sérias dificuldades de autonomia e auto-estima. O fato de não
dominarem a linguagem verbal, necessitando sempre do outro para expressar seus
sentimentos, pensamentos, interesses e desejos, os levam a perder o controle de suas
vidas. Muitas vezes, o que é dito pelo outro nem sempre é o que a pessoa quis realmente
falar. A interpretação da linguagem emotiva é muitas vezes equivocada.

[...] Desde a infância e durante toda a vida, a capacidade de um
indivíduo poder expressar-se está fortemente associada aos
sentimentos de autonomia, autoestima e valorização pessoal. O
facto de se ver a si mesmo como um indivíduo independente,
igual aos outros, está relacionado com a capacidade de expressar
os seus próprios desejos, interesses e sentimentos. As pessoas que
não são capazes de o fazer perdem em grande medida o controle
sobre seu próprio destino. Podem também sentir que os outros as
subestimam – não as levam a sério e tomam decisões no seu lugar
-, reforçando assim o seu sentimento de inferioridade. Para
aquelas que têm deficiências graves, essas experiências negativas,
juntamente com as reacções raras e contraditórias aos seus
desejos, podem levá-las a uma atitude de passividade apreendida
e a uma grande dependência dos outros. [...] (VON
TETZCHNER; MARTINSEN, 2000, p. 17).
Dessa forma, sujeitos com prejuízos na linguagem e comunicação, necessitam de
recursos que compensem tais dificuldades, possibilitando meios alternativos e
suplementares de comunicação. Somente ao desenvolver tais capacidades linguísticas,
eles poderão compreender e interagir com o mundo que os cerca, ampliando as
possibilidades de expressão referentes às suas próprias necessidades, tornando possível o
desenvolvimento das funções mais complexas da mente humana.
A Comunicação Aumentativa Alternativa (CAA) é viabilizada como um
desdobramento da TA, procurando suprir com recursos eficazes, as necessidades
comunicativas dos sujeitos com algum prejuízo ou defasagem na fala.
Von Tetzchner e Martinsen (2000) conceituam a comunicação alternativa da
seguinte forma: comunicação alternativa é referente a qualquer tipo de fala, que seja
expressa na oralidade, como os signos gráficos, gestuais e tangíveis, a escrita e o código
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Morse, ou seja, toda a forma alternativa de comunicação. Já a comunicação aumentativa
neste contexto é sinônima de comunicação de apoio ou complementar. Em outras
palavras, corresponde a uma ampliação de possibilidades no campo da linguagem. Esta
por sua vez tem como objetivo ser o complemento da fala do sujeito com grave
comprometimento de linguagem. Quando nos referimos a Comunicação Aumentativa e
Alternativa estamos pensando em diversas estratégias para proporcionar a fala, nas suas
diversas formas de expressão, que não seja oral, promovendo a fala aos sujeitos que não
conseguem articulá-la na oralidade. Assim, pode ser garantida uma forma de
comunicação e desenvolvimento linguístico viável para suas necessidades.
Dentre os elementos da comunicação aumentativa e alternativa, encontramos os
signos gestuais, gráficos, ideográficos e tangíveis. Os signos gestuais se referem à língua
de sinais, muito utilizadas pelos surdos, mas também se refere à linguagem expressiva
em que se utilizam gestos que signifiquem algo. Os signos gráficos incluem os
pictogramas, fotos, imagens e os signos produzidos graficamente pelo sistema Bliss, SPC,
PIC, Rebus, Imago AnaVox etc. Os signos tangíveis também são utilizados em alguns
casos com pessoas com deficiência visual associada a algum prejuízo na fala. Geralmente
os signos tangíveis possuem texturas e formas que permitem uma comunicação através
de um signo tátil. Normalmente são feitos de madeira ou plástico, como as fichas
“Premack”. (TETZCHNER E MARTINSEN, 2000; DELIBERATO E MANZINI, 2004).
A escolha do melhor método para efetivar uma via de comunicação capaz de suprir
com as necessidades linguísticas do sujeito será feita a partir da condição física da pessoa,
a facilidade do manuseio e acesso com o recurso e a possibilidade de ampliar a autonomia
comunicativa do sujeito. Quanto mais autônoma for à comunicação da pessoa, mais suas
possibilidades de desenvolvimento intelectual ela terá. Nesse aspecto, destacamos as
formas de CAA respaldadas na leitura e escrita, devido ao fato de que a escrita é
representação mais consistente da linguagem falada. Nem tudo o que pensamos e fazemos
conseguimos comunicar com pictogramas ou imagens, mas, tudo o que pensamos
podemos comunicar por meio da escrita. Dessa forma, garantir o acesso à aprendizagem
da leitura e escrita a sujeitos sem fala oral é possibilitar ao mesmo autonomia de expressão
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de suas ideias, de organização do pensamento e consequentemente de ampliação de suas
condições intelectuais.
Os recursos de CAA são fundamentais para o desenvolvimento linguístico de
pessoas com afasia motora, por isso devem ser estudados e empregados no cotidiano
familiar, escolar e em outros ambientes frequentados por pessoas que vivam nesta
condição.
Para isso, o profissional da educação que lida com alunos que sofrem deficiência
física neuromotora deve buscar desenvolver seu trabalho em parceria com uma equipe
multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e outros. A meta
primeira do profissional que atua na educação de pessoas com deficiência física
neuromotora deve ser encontrar o recurso mais propício para efetivar o conforto, acesso
social e comunicabilidade de seus alunos.
As adaptações pedagógicas devem convergir para a elaboração do pensamento
autônomo do seu aluno. No atendimento ao sujeito com dificuldades motoras é
importante que se saiba esperar as respostas, visto que a demora na execução de suas
ações motoras é maior do que o padrão habitual. Dessa forma, é necessário que não se
antecipe a resposta ou informação comunicada pelo proponente do discurso, pois ao
interrompê-lo, sugerindo a complementação da informação, corre-se o risco de dificultar
a organização mental do sujeito. Atividades que respeitem o tempo de resposta e de
atenção do aluno são primordiais durante o processo de aprendizagem.
Outro fator importante é que o conteúdo proposto seja de acordo com as vivências
e experiências sociais da pessoa. Muitas vezes, o sujeito não consegue lhe dar uma
resposta adequada, pois não possui vivência daquele assunto, nesse contexto, possibilitar
e ampliar suas vivências são primordiais no processo de aprendizagem.
Respeitar as vias sensoriais e motoras mais bem desenvolvidas pelo sujeito
também é um caminho efetivo para que o mesmo consiga internalizar o conceito proposto.
Nesse percurso, caminhamos no sentido de partir sempre da zona de desenvolvimento
real do aluno, respeitando vias perceptivas de maior facilidade e interesse do sujeito no
intuito de que a aprendizagem seja sempre alcançada.
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3. CONCLUSÃO

A deficiência física neuromotora atinge cerca de três a quatro por cento da
população brasileira (BRASIL, 2013). Desse quadro, muitas crianças e adolescentes estão
inclusas no sistema escolar e mesmo com o direito a educação adquirido, não conseguem
serem alcançadas nas mediações e estratégias pedagógicas viabilizadas pelo ambiente
escolar, tornando precárias suas possibilidades de desenvolvimento.
As reflexões aqui apresentadas nos remetem ao papel do professor de apoio a
alunos com deficiência neuromotora. A mediação oportunizada por esse profissional é
essencial para que alunos com dificuldades motoras e de linguagem consigam aprender
conteúdos fundamentais para seu desenvolvimento.
Compreender os impactos que as dificuldades motoras e os prejuízos linguísticos
causam à vida de pessoas com deficiência física neuromotora é primordial para
pensarmos em estratégias pedagógicas que promovam o seu desenvolvimento intelectual.
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INTRODUÇÃO
Ao tratar da orientação profissional (OP) tem-se a referência de um processo em
que um profissional procura, por meio de técnicas e conhecimentos científicos, auxiliar
um indivíduo, adolescente, jovem ou adulto, a buscar informações e esclarecimentos
sobre o mercado de trabalho, determinadas profissões, carreira, interesses e objetivos
profissionais, bem como buscar também autoconhecimento a fim de escolher ou redefinir
sua carreira ou profissão. Nesse sentido, inúmeras são as técnicas e instrumentos
disponíveis para a realização deste processo e diversas são também as teorias nas quais o
orientador profissional pode embasar o desenvolvimento deste trabalho.
A despeito das múltiplas teorias disponíveis no âmbito da psicologia, Vigotski
(1996) expõe a necessidade de que essa ciência construa suas práticas sobre um aparato
teórico-metodológico único e bem estruturado para que elas possam ser significativas e
coerentes com as necessidades humanas, pois a multiplicidade de teorias e métodos leva
a uma desorganização da psicologia, que muitas vezes aparece como uma ciência
contraditória. Contudo, tal base única ou psicologia geral como caracteriza o autor, ainda
não se consolidou, o que acontece é, na verdade, o movimento contrário, isto é, cada vez
novas concepções, teorias e metodologias surgem sob a denominação de psicologia, de
modo que ao realizar uma prática psicológica, como a orientação profissional, o
profissional tem à sua disposição um sem-número de fundamentações para se pautar.
Dessa maneira, se torna essencial atentar-se para que tipo de concepção teóricometodológica sustenta a prática, quais são os princípios e pensamentos que ela propõe,
principalmente no que se refere à concepção de indivíduo, de sociedade e de trabalho,
pois a depender desta, a prática pode tomar configurações completamente diferentes
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Destarte, a sociedade contemporânea é regida por princípios capitalistas e
neoliberais, cujo objetivo principal é a acumulação de bens e, em geral, acredita-se que o
sucesso - fortemente atrelado a questões financeiras e ao status social - depende
exclusivamente do esforço pessoal. Nesse sentido, o trabalho é veiculado como principal
meio de obter essas conquistas, sendo expressão do esforço pessoal e, por isso, valorizado.
No entanto, a partir do referencial teórico da psicologia histórico-cultural evidencia-se
que, para além da obtenção de riqueza material, o trabalho tem papel essencial na
constituição do homem, trata-se de uma atividade responsável por promover o
desenvolvimento humano no sentido ontológico e ontogenético, isto é, na história da
humanidade e na história particular dos indivíduos.
Essa dimensão do trabalho, por sua fundamental importância deve ser
constantemente discutida no processo de orientação profissional no intuito de
proporcionar ao orientando reflexões que o levem a compreender criticamente as relações
sociais e de trabalho, isto é, para além da reprodução material e ideológica. Contudo, isso
só é possível se a própria OP partir de uma concepção crítica, que busca problematizar o
contexto social, sobretudo no que se refere a aspectos que causam qualquer forma de
exploração e sofrimento humano. Nesse sentido, as produções científicas têm papel
fundamental, pois o conhecimento produzido e veiculado a partir delas fundamentarão as
práticas realizadas nesse âmbito. Isto é, a direção das pesquisas nessa área tem forte
influência no resultado final da orientação profissional e como ela afeta os indivíduos que
recorrem a essa prática para resolução de alguma problemática no âmbito profissional.

A CONCEPÇÃO DE TRABALHO NA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
A Orientação Profissional (OP) nem sempre foi uma atividade significativa à
humanidade, pois como Bock (2006) indica, durante muito tempo o trabalho a ser
executado por cada indivíduo era pré-definido, não havendo possibilidade de escolha.
Primeiramente, nas sociedades tribais o trabalho era distribuído conforme aspectos
biológicos entre eles o sexo e a idade, posteriormente, em sociedades como Grécia e
Roma Antigas enquanto os homens livres dedicavam-se à contemplação, o trabalho ficava
a cargo dos homens não livres, nesse sistema os “postos” de trabalho eram transmitidos
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de pai para filho e, conforme o autor esclarece, “[...] ser cidadão, escravo, artesão,
pequeno camponês ou trabalhador manual não dependia de qualquer tipo de escolha, mas
da condição de classe da família do indivíduo, ou de acordo com as vitórias ou derrotas
nas guerras” (idem, p. 20). Na Idade Média a situação era semelhante, a sociedade se
organizava em classes e a posição social se perpetuava de geração em geração, sem haver
questionamento dessa condição. A atividade empreendida para garantia da sobrevivência
não era uma escolha, as condições estavam estabelecidas a priori de acordo com o lugar
que o indivíduo ocupava, isto é, a qual classe social pertencia, visto que a estrutura social
era extremamente rígida e controlada, sobretudo, por crenças religiosas. Dessa maneira,
por muito tempo na história da humanidade a profissão ou atividade exercida não era uma
escolha do indivíduo, mas imposta de acordo com características físicas e/ou sociais.
A possibilidade desempenhar uma função diferente da executada pelos seus
antecessores surge a partir da Era Industrial, em que a produção cresce em larga escala, e
consequentemente também aumentam os postos de trabalho, nesse cenário, a busca do
homem certo para o lugar certo se constitui como os primeiros elementos da orientação
profissional (Bock, 2006). Nesse período ainda não é possível dizer que havia uma
escolha, pois o trabalhador não elegia livremente sua profissão, era sim, colocado nela,
por profissionais responsáveis por essa organização, visando maior produtividade. Nesse
sentido e conforme afirmam Lassance e Sparta (2003) a OP nasceu primeiramente como
prática, antes de se constituir como teoria e, num primeiro momento, estava a serviço da
indústria. Seu principal objetivo era o aumento da produção, para tanto, apoiava-se
principalmente na psicometria, isto é, mensurava habilidades e capacidades, sobretudo as
físicas, e a partir desses dados decidia para qual cargo cada sujeito era indicado, de modo
que os interesses do trabalhador pouco eram considerados. Sobre o compromisso dos
orientadores com a indústria e não necessariamente com os indivíduos, as autoras
explicitam:

A ética da atividade realizada por estes orientadores profissionais era a ética da
produção. O foco desta atividade era a busca da eficiência através do ajustamento
da pessoa à função, a partir da avaliação das habilidades e competências,
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independente da auto-percepção do sujeito quanto aos seus interesses e
perspectivas de satisfação e auto-realização. (Lassance e Sparta, 2003, pp. 15-16).
Destarte, no século XX o mundo presenciou grandes revoluções nas ciências, nas
artes e na indústria onde se começa a discutir qualidade de vida, novas formas de
organização e relações de trabalho, passando à valorização da criatividade no processo
produtivo. Na segunda metade desse século, por influência de teorias que defendiam a
centralidade do sujeito, a exemplo da teoria elaborada por Carl Rogers, deslocou-se o
lugar de saber do orientador para o orientando, a OP passa a dar maior atenção para o
indivíduo, suas necessidades e interesses e a produtividade passa a ser entendida como
resultado natural da escolha adequada do sujeito, como apontam Lassance e Sparta
(2003). Desse modo, ocorre significativa mudança de foco da orientação profissional,
pois o sujeito passa a ter sua opinião e vontade valorizadas, não é mais colocado em
determinado lugar à sua revelia, contudo, o objetivo principal se mantém, isto é, o
crescimento da produção.
No mesmo período ocorre também um crescimento significativo do terceiro setor,
diversificando os postos de trabalho, profissões e possíveis escolhas. Agora, dentro de
certos limites, pode-se escolher uma atividade e a orientação profissional é procurada
como um serviço privado ou ofertada em algumas escolas, no intuito de auxiliar o sujeito
na busca pelo trabalho “ideal” ou o mais próximo disso. A OP passa a ser proposta como
uma atividade direcionada ao indivíduo, não mais à produção, isto é, o principal objetivo
deve ser atender às necessidades e interesses do sujeito. Mas, ainda que em tese seja esse
o principal objetivo da orientação profissional contemporânea, essa função só é cumprida
se a prática for sustentada por concepções críticas sobre a sociedade, o trabalho, o
indivíduo e a relação estabelecida entre essas instâncias, que para além da adaptação do
indivíduo a um posto específico de trabalho, busque proporcionar a ele reflexão,
capacidade de compreensão e esclarecimento a respeito do mundo do trabalho e das
relações que o sustentam. Assim, o aporte teórico que embasa a orientação profissional é
elemento-chave para que ela seja um instrumento de crítica ou reprodução das concepções
hegemônicas.
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Quando referimo-nos a trabalho, em geral, a ideia que se faz é do exercício de
uma profissão, atividade executada cotidianamente em troca de um salário. Entretanto, o
conceito de trabalho apresenta definições anteriores e mais amplas que esta, pois se trata
de uma atividade que está na gênese da humanidade, tendo sofrido diversas
transformações ao longo da história até chegar à expressão conhecida atualmente como
emprego. O trabalho entendido como atividade produtiva por meio da qual o homem se
relaciona com a natureza, foi primeiramente responsável pelo desenvolvimento da
humanidade e do homem tal como o conhecemos, conforme Engels (1984) por meio de
uma relação dialética, o trabalho desenvolveu as características biológicas humanas desde
os movimentos específicos das mãos, à postura ereta e o desenvolvimento do cérebro e
suas funções. O autor indica:

Concluímos então que a mão não é apenas um órgão de trabalho, é também
produto dele. Foi graças ao trabalho, numa fase de adaptação a novas funções e à
transmissão hereditária destes aperfeiçoamentos adquiridos aos músculos e
ligamentos, e mais lentamente também aos ossos; devido ao emprego sempre mais
amplo, variado e complexo destas habilidades é que a mão do homem pode
alcançar tal perfeição a ponto de realizar, como que por magia, os quadros de um
Rafael, as estátuas de Thorwaldsen e a música de Paganini. (Engels, 1984, p. 1112).
O desenvolvimento físico se iniciou pelas mãos e aos poucos abarcou todo o
organismo, ao mesmo tempo, o trabalho possibilitou e exigiu a criação dos laços
societários, pois os homens precisavam comunicar-se. Por meio da necessidade de
comunicação que o trabalho impôs, foi possível ao homem desenvolver os órgãos da
linguagem atingindo a condição de empregar a fala articulada, característica ausente nos
animais, pois mesmo aqueles que possuem algum tipo de linguagem, esta somente se
expressa se estiver diretamente relacionada a elementos básicos de sobrevivência, ou seja,
é instintual. Segundo o autor, o trabalho e a sociabilidade que ele exigiu em termos de
atividade e comunicação atuaram na transformação do cérebro do macaco em cérebro
humano, sendo que o desenvolvimento dos órgãos e funções ocorreu conjuntamente, visto
que o desenvolvimento de um órgão exige e provoca o desenvolvimento de outro e assim
por diante. Nesse sentido, para Engels (1984) a evolução do cérebro possibilitou o
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desenvolvimento dos órgãos sensoriais, bem como o surgimento da consciência, cada vez
mais esclarecida, que por sua vez possibilitaram o aperfeiçoamento do próprio trabalho.
A partir daí a existência humana se complexifica de modo geral, a comunicação
passa a ser elemento fundamental do homem, a sociedade alcança níveis superiores de
relação e o homem segue em direção ao que se conhece atualmente como humanidade.
Leontiev (1978), neste mesmo sentido, aponta que o trabalho é elemento essencial na
constituição da cultura, segundo ele, as aquisições sociais do homem se fixaram na
humanidade por meio da cultura, e tanto a criação quanto a fixação das mesmas se tornou
possível graças ao trabalho:
Essa forma particular de fixação e de transmissão às gerações seguintes das
aquisições da evolução deve o seu aparecimento de fato, diferentemente dos
animais, dos homens terem uma atividade criadora e produtiva. É aliás o caso da
atividade humana fundamental: o trabalho. (Leontiev, 1978, p. 283).
Portanto, o trabalho tem centralidade na ontologia humana, isto é, é constitutivo
do ser humano em termos biológicos e culturais. Entretanto, sua centralidade se dá
também no âmbito ontogenético, em que o trabalho é compreendido como atividade
principal da vida adulta, isto é, atividade por meio da qual o indivíduo entra em contato e
age sobre o mundo material e imaterial, responsável por orientar o desenvolvimento do
psiquismo humano, complexificando as funções psicológicas superiores e elevando os
homens em direção às máximas possibilidades de formação humana por meio da
apropriação das objetivações genéricas.
Entretanto, o trabalho é atividade viva, é modificado e modifica a sociedade, de
modo que diferentes sociedades apresentam diferentes formas de trabalho, isto é, de
produzir e reproduzir o aparato material e intelectual humano. E, na sociedade capitalista
o trabalho se caracteriza como assalariado, proveniente da propriedade privada dos meios
de produção, onde os homens produzem, mas não se apropriam do resultado de suas
produções, ao invés disso, recebem um salário em troca de sua força de trabalho, como
Marx (2008) discute. Nessa forma de produção, o trabalho perde sua riqueza enquanto
atividade, se torna sinônimo de emprego e esta passa a ser a única versão conhecida pelos

178

indivíduos, isto é, trabalho como fonte de acumulação material, sem considerar o
potencial de desenvolvimento humano em termos de capacidades e faculdades psíquicas.
No entanto, a partir dessas considerações, é possível verificar uma contradição a
respeito do trabalho na sociedade capitalista, pois se na prática cotidiana esta atividade se
configura como limitada e limitante do homem, ao mesmo tempo a ideologia difundida
pelo discurso neoliberal, é de que o trabalho é responsável por proporcionar poder, status,
felicidade e sucesso para qualquer indivíduo que dele saiba se “utilizar”. Essa premissa
não é totalmente falsa, contudo, não se deve perder de vista que essa fruição que o trabalho
proporciona é direcionada a uma parcela muito pequena da humanidade, a saber, aqueles
que estão “no topo” da hierarquia social, isto é, os detentores dos meios de produção.
O trabalho pode promover deleite, ascensão social, sucesso e felicidade na mesma
proporção em que pode provocar sofrimento. Contudo, acrescenta-se que encontramonos em uma sociedade estratificada, dividida em classes e, ainda que haja certa
flexibilidade não se pode ignorar que as possibilidades de ascensão social se dão para
uma minoria. Nesse sentido, a OP tem função essencial de desmistificar crenças
ideológicas a respeito do trabalho no sistema capitalista e de orientar o indivíduo em
direção à compreensão da sociedade e do trabalho que nela se estabelece, quais as relações
possíveis e onde ele se encontra nesse processo, para então traçar estratégias baseadas nas
possibilidades concretas, facilitando assim o alcance de objetivos reais. Segundo
Lassance e Sparta (2003) o papel da orientação profissional não pode ser o de ratificar as
crenças ideológicas, reproduzir ideias deturpadas a respeito do trabalho, da profissão e do
sucesso. Mas deve orientar o indivíduo a avaliar criticamente a sociedade, assumir uma
postura ética de comprometimento social e, no limite, tornar-se um agente de mudança.
Compreendendo a OP nessa postura, isto é, para além de auxiliar no processo de
escolha profissional, mas como capaz de lançar questionamentos e impulsionar reflexões
a respeito do trabalho, pode-se inferir que esta é uma atividade responsável por promover
mudanças, tendo papel importante na reformulação da sociedade. Mas para que consiga
atingir tais objetivos, a OP deve estar embasada em concepções críticas que compreendam
o trabalho como motor de desenvolvimento humano e não apenas como fonte de renda.
Portanto, torna-se importante entender como o trabalho está sendo definido e discutido
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nas produções científicas relacionadas à Orientação Profissional, uma vez que são essas
produções que norteiam as práticas dessa atividade, isto é, a direção tomada pelas
pesquisas e publicações científicas será a mesma direção tomada pela prática
posteriormente.

OBJETIVO
Verificar qual a definição de trabalho veiculada por artigos relacionados à
Orientação Profissional e, se entre elas, discute-se o trabalho no sentido atribuído pela
psicologia histórico-cultural, isto é, como motor do desenvolvimento humano.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A fim de atender ao objetivo, foi realizado um levantamento bibliográfico dos
artigos publicados na Revista Brasileira de Orientação Profissional online. Essa revista
foi escolhida por se tratar de um periódico voltado exclusivamente à temática da
orientação profissional, de grande circulação e referência nessa área.
O período abarcado pela pesquisa foi de 2015 até 2017, ou seja, os últimos três
anos, totalizando cinco números: dois do ano de 2015, dois de 2016 e um número do ano
de 2017, o segundo número de 2017 não havia sido divulgado até a coleta de dados para
a pesquisa. Foram avaliados apenas os artigos, excluindo relatos de experiência, resenha,
entre outros, bem como foram excluídos do levantamento artigos publicados em inglês.
A partir dos resultados empreendeu-se a leitura e análise qualitativa dos artigos em busca
da definição de trabalho e de discussões que o compreendessem para além da sua versão
como atividade assalariada, mas enquanto elemento central para o desenvolvimento
humano.

RESULTADOS
A partir do levantamento foram obtidos 42 artigos, conforme segue a tabela:

Ano, volume e número
2015, v.16, n.1

Quantidade de artigos
8
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2015, v.16, n.2
2016, v.17, n.1
2016, v.17, n.2
2017, v.18, n.1

9
8
9
8

Desse total foi verificado que apenas nove artigos discutem o trabalho de forma
direta, os demais se referem a mercado de trabalho, carreira, profissão de forma genérica,
sem aludir especificamente à atividade laboral, além disso, grande parte dos artigos
dedica-se à proposição ou avaliação de testes e escalas a serem utilizadas como
instrumentos de orientação profissional. Entre os nove artigos que se ocupam do trabalho
especificamente, apenas um traz uma definição clara a respeito do que considera
“trabalho”. A saber, tal definição é baseada em Chanlat (1996) e aponta trabalho como
“a força concentrada dos esforços de um indivíduo para executar uma tarefa ou meta”,
tal definição é direcionada à atividade no sentido de investimento físico e temporal para
realização de algo, portanto, ainda que não seja errônea trata-se de uma definição bastante
geral.
Em relação aos outros oito artigos que discutem trabalho como tema central, ainda
que não definam diretamente como compreendem esta categoria, é possível por meio da
leitura concluir que desses, cinco apontam o trabalho como instância que participa da
promoção do desenvolvimento dos indivíduos que o executam, os demais discutem essa
instância a partir da sua versão emprego.

DISCUSSÃO
O mundo do trabalho é alvo constante de discussões no âmbito da psicologia,
principalmente quando se trata de orientação profissional. Tais discussões se dão em
diversas direções desde a proposição e/ou validação de testes que buscam avaliar e
associar a personalidade ou “tipo psicológico” à configuração específica de uma profissão
ou área de trabalho; elaboração de escalas para mensurar o desempenho, a satisfação ou
a auto eficácia; a relação entre família e trabalho; identidade profissional; as
transformações corridas no mundo do trabalho; questões relacionadas à carreira; trabalho
e tecnologia; relação entre a educação ou ambiente escolar e o trabalho; escolha
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profissional, entre outros. Apesar de o mundo do trabalho ser tema caro e de constante
preocupação para a psicologia, os debates em geral, tratam do trabalho enquanto emprego,
profissão e carreira, isto é, limitam-se ao aspecto mercadológico dessa atividade. Este fato
pode ser justificado por ser esta a versão que interessa aos indivíduos de modo imediato,
pois é neste universo que todos estão inseridos ou buscam se inserir obrigatoriamente
para garantir a subsistência. Contudo, como enunciado, esse caráter do trabalho é limitado
e não corresponde à totalidade dessa categoria, ainda que essas elaborações tragam
elementos importantes a serem debatidos, trata-se da reprodução das concepções
hegemônicas veiculadas cotidianamente, de modo que não promovem mudanças
significativas na compreensão do trabalho e da sociedade.
Por sua vez, as discussões e problematizações que indicam o trabalho como fonte
de desenvolvimento das capacidades e potencialidades humanas são escassas, dada a
dimensão da importância dessa categoria. Conforme Elkonin (1987) o trabalho é
atividade principal da idade adulta, isto é, por meio dele que ocorre a relação ativa do
homem com o mundo material e social, responsável por proporcionar mudanças
psicológicas fundamentais da personalidade e promover o desenvolvimento do psiquismo
de modo geral, e nisso consiste seu cerne, isto é, o trabalho é categoria constitutiva do
homem. Entretanto, para que o trabalho seja de fato promotor de desenvolvimento
humano, conforme Leontiev (1978) essa atividade deve ser rica em estímulos e
desafiadora, capaz de provocar no sujeito necessidade de empenhar esforços cognitivos
para realizá-la. Além disso, essa necessidade deve ser autêntica no indivíduo e não
imposta pelas relações empregatícias, ou seja, deve ser necessidade do indivíduo e não
do mercado.
Contudo, as relações concretas de trabalho têm caminhado em direção contrária,
isto é, o sofrimento físico e psíquico nesse âmbito é cada vez mais intenso (Netto, 2013;
Antunes e Praun, 2015), de maneira que se torna cada vez mais necessário e urgente a
elucidação da importância do trabalho no que concerne ao desenvolvimento das
capacidades humanas, pois o esclarecimento desse ponto é o primeiro passo em direção
à luta por mudanças na configuração do modo de produção e, consequentemente, das
relações de trabalho. Discussões dessa ordem devem ser realizadas com mais frequência,
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aprofundadas, as disciplina que se dedicam ao homem de modo geral devem se voltar
para essas questões, pois se o trabalho não vem desempenhando sua função como
promotor de desenvolvimento, o que resta ao homem? Nesse sentido, Marx (2008)
evidencia sua atualidade ao discutir que se aquilo que deveria ser o elemento que difere
o homem do animal, elevando-o a nível superior está aviltado, ocorre uma inversão: o
homem se sente livre ao realizar funções elementares como comer e dormir, ao passo que
o trabalho é entendido como prisão, em vez de trazer fruição, traz sofrimento.
Deriva daí a necessidade de produções de cunho crítico sobre trabalho, que
questionem as precárias condições nesse âmbito, fornecendo informações e subsídios
para uma tomada de consciência em direção a uma posição menos alienada. Estas
produções devem direcionar as práticas de orientação profissional a se constituírem como
instrumento de reflexão, pois quando as pesquisas e discussões sobre trabalho não
questionam a atual configuração dessa instância, o que ocorre é, em geral, uma prática
adaptativa, que instrui e auxilia os indivíduos a apenas se encaixarem no atual molde do
trabalho, sem sequer conhecer as relações que o sustentam. Concordamos com Aguiar
(2006) que defende que as discussões sobre a OP não podem se limitar às estratégias e
atividades técnicas, é preciso antes discutir qual o intuito destas práticas, nisso consiste a
dimensão ética e socialmente responsável da orientação profissional.
A orientação profissional tem como função social elucidar as relações
estabelecidas entre homem e trabalho, principalmente no sentido de esclarecer a relação
dialética aí existente e explicitar que os indivíduos são influenciados pelas relações
macrossociais, pois os seres humanos são sociais e históricos e, portanto, estão
submetidos às condições da realidade concreta da qual são parte integrante. Conforme
Aguiar (2006) indica: “Vemos o processo de escolha de uma profissão como uma
possibilidade de ruptura, de transformação de valores, de crenças e de formas de ação.”
(p. 22). E, nesse sentido, a OP pode ser um agente impulsionador das mudanças na forma
de compreender a sociedade, o homem genérico, e o indivíduo singular, desmistificando
o individualismo e explicitando as ideologias, valores sociais, história de vida, condição
econômica e política que, de certo modo, estão incutidas e participam da relação entre
indivíduo e trabalho.
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Vale mencionar que essa pesquisa possui limites significativos devido ao fato de
ter sido desenvolvida a partir de um único periódico, portanto, aponta-se a necessidade
de realização e aprofundamento de estudos nesse sentido, buscando aumentar o
referencial teórico-crítico que respalda a prática da orientação profissional a fim de que,
para além de adaptação do indivíduo à configuração atual da sociedade, essa prática seja
capaz de auxiliar os sujeitos na busca de compreensão a respeito do trabalho e do universo
profissional e instrumentalização para atuar nesse contexto de forma menos alienada,
compreendendo o trabalho a partir da sua totalidade e não apenas uma visão parcial e
limitada do mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os prejuízos ao desenvolvimento humano frente ao trabalho alienado são cada vez
mais evidentes, entretanto esta organização está posta a centenas de anos, resistindo ao
tempo e se reorganizando de acordo com as necessidades vigentes, persistindo apenas em
uma premissa: a obtenção do lucro por meio da exploração do trabalho alheio. As
consequências da exploração aos trabalhadores são as mais diversas possíveis, atingemlhes o corpo, as relações sociais, as condições de vida, as ideias, os valores e os princípios
que os orientam. Entretanto, a organização capitalista está estruturada sobre fortes
ideologias, que em geral, mascaram a exploração, convencendo os indivíduos de que esta
é a única forma de existência possível.
Nesse sentido, as produções científicas que, no limite, orientam práticas
profissionais têm o dever de exercer a função de vanguarda, trazendo discussões que
diferem daquilo que já está estabelecido, indagando e contestando o que é hegemônico.
Pois se toda prática, científica ou cotidiana, tem viés ideológico, aquelas práticas que não
se colocam como contestadoras da alienação corrente na sociedade estão,
necessariamente, perpetuando essa configuração. Assim, é necessário que se discuta a
essencialidade do trabalho na vida do homem enquanto promotora de desenvolvimento e
os prejuízos à existência do mesmo quando submetido a um trabalho alienado. Ainda que
a ação de evidenciar a relação entre trabalho e desenvolvimento humano não seja
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suficiente para modificar esse quadro, nisso consiste o início de um movimento, trata-se
de uma ação inicial e basilar em direção a novas formas de organização.
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RESUMO
Este artigo aborda a importância da orientação profissional no contexto pré-vestibular,
buscando realizar uma reflexão, por meio de breve resgate teórico, acerca dos conflitos
decorrentes da escolha da profissão e do ingresso no ensino superior. O objetivo é
instrumentalizar / subsidiar o jovem para desenvolver o autoconhecimento, superando e
lidando com possíveis entraves que possam ocorrer no processo da escolha profissional
por fatores externos e internos. A metodologia foi de revisão de literatura sobre aspectos
teóricos e práticos para uma intervenção em jovens pré-vestibulandos. Os resultados
apontam que são várias dúvidas e questionamentos quando o assunto é a preparação para
a entrada no ensino superior e o processo de escolha profissional. Diante disso, o trabalho
propõe, além de uma base teórica, uma atividade prática, composta de seis encontros,
orientados por psicólogo escolar, via técnica grupal. Concluiu-se que, a partir dessa
intervenção, visando o autoconhecimento e a ampliação do conhecimento sobre as
possíveis profissões a serem escolhidas, a tensão e os conflitos tendem a diminuir.
Palavras-chave: Orientação Profissional; Pré-vestibular; Escolha Profissional.

INTRODUÇÃO
A Orientação Profissional surgiu no início do século XX com o intuito de
aumentar a produtividade e prevenir acidentes no ambiente de trabalho (Santos, 1973). A
ideia era encontrar o indivíduo perfeito para o cargo, pensando em aumentar o rendimento
e o lucro. Nas últimas décadas, a psicologia, no contexto da orientação profissional,
passou a atuar refletindo questões políticas e sociais, considerando que em uma sociedade
capitalista o trabalho aparece como uma ferramenta e marcador de exclusão social
(Sparta, 2003).
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Lehman (2010) define a mudança de perspectiva da Orientação Profissional como
o seu “quarto estágio”, denominado político social, que defende uma postura ética e
socialmente comprometida por parte do orientador. Essa mudança significa repensar o
uso das técnicas psicométricas e a ação voltada a estudantes de classes sociais mais altas.
Este trabalho apresentará uma breve revisão teórica e prática sobre a atuação psicológica
no processo de escolha da profissão, especialmente, no contexto pré-vestibular, momento
de muito conflito entre jovens. Para tanto, busca-se retomar conceitos básicos sobre o
tema em Levenfus (1997; 2002), Del Nero (1984), Pinto e Castanho (2012) e Valore e
Cavallet (2012) entre outros autores ligados à área da Orientação e Reorientação
Profissional e de Carreira. Os dados foram coletados a partir da leitura de textos
selecionados de livros, bases de dados da SCIELO – Scientific Electronic Library Online
-, selecionando as informações principais e, posteriormente, adaptando uma proposta de
intervenção prática sugerida por Levenfus (1997), que consiste em encontros com prévestibulandos pela técnica em grupo. Nesse sentido, elaborou-se um referencial teórico
suficiente para atingir o objetivo e, em seguida, apresentar um roteiro para aplicação
prática. Por fim, são tecidas considerações finais a partir do estudo, o qual serviu,
especialmente, para fundamentar a aprendizagem sobre o comportamento conflitivo de
jovens em situação de pré-vestibular.
Na sequência, será apresentada uma discussão teórica sobre os aspectos que
envolvem o pré-vestibulando e suas implicações no processo de escolha profissional,
especialmente, os conflitos, as dúvidas, os questionamentos próprios de jovens em fase
de opção de curso ou de ensino superior.

1. ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO PRÉ-VESTIBULAR: ASPECTOS
TEÓRICOS

No processo seletivo do vestibular, normalmente, envolve uma prova de
conhecimentos gerais e uma prova de conhecimentos específicos que possibilitam,
dependendo do resultado, o ingresso à universidade, muitas vezes, determinante para a
futura profissão do adolescente, além de parte do processo de construção da identidade.
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Após o término do ensino médio, é comum que alunos não ingressem imediatamente na
faculdade e isso se dá não apenas por não passar no vestibular, mas também por não terem
se decidido a respeito do curso que querem fazer. Por isso, é importante que o processo
de orientação profissional ocorra nesse momento em que há grande pressão para que essa
decisão ocorra, considerando também esse momento como repleto de dúvidas sobre si
mesmo - característica da adolescência – e sobre o mercado de trabalho (Levenfus, 1997).
Todo o processo do vestibular envolve muito estresse e ansiedade, que se
expressam inclusive de forma física para o adolescente que está por prestar a prova. É
importante que o profissional que esteja realizando a orientação profissional tenha um
trabalho diferenciado, considerando esses sentimentos presentes na vida da maioria dos
pré-vestibulandos (Valore & Cavallet, 2012).
Essas questões emocionais foram analisadas por Levenfus (1997), a qual apontou
que elas têm papel de grande influência no desempenho dos estudantes tanto na prova
quanto no processo de escolha. Segundo a autora, a ansiedade aumenta e a autoestima
tende a baixar e é notável em alunos que passaram por reprovações anteriores em
vestibulares. Tais angústias, sentidas por pré-vestibulandos, normalmente, se dão pela
falta de informação a respeito da profissão futura, da insegurança de estar fazendo a
escolha certa, da pressão sofrida por parte da família, amigos e cursos pré-vestibulares
para passar na prova, principalmente, por já haver acabado o ensino médio e ser exigido
socialmente o ingresso no mercado de trabalho.
Segundo estudo realizado por Levenfus e Soares (2002), foi possível notar a
contribuição da orientação profissional para a redução da ansiedade causada pelo
vestibular, a medida que, no grupo estudado, aqueles que passaram por processo de
orientação profissional estavam mais seguros de suas escolhas e motivados a estudar.
Nas classes mais populares, a escolha da profissão vai além de critérios como
“afinidade com a área”, mas leva também em consideração aspectos como a imposição
de uma profissão pela rápida inserção no mercado de trabalho. Muitas vezes, a profissão
que se segue não corresponde com as vontades do adolescente. Outros motivos que
interferem na escolha profissional do adolescente de classes mais populares é a falta de
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informação proporcionada pelo colégio, além de condições geralmente precárias de
ensino público (Valore & Cavallet, 2012).
A diferença entre o ensino público e particular vai além das características do
material de ensino. No que tange à orientação profissional, a presença de um psicólogo
em um colégio particular é mais comum que em um colégio público. Além disso, a
preocupação com o vestibular em colégios particulares é muito mais intensa e praticada
por toda a equipe desde o início do ensino médio, enquanto que, nos colégios públicos, a
inserção no mercado de trabalho é a preocupação principal, vista como única alternativa.
Nesses casos, o objetivo é formar-se no ensino médio, naturalizando a não realização do
ensino superior, como apontado em (Valore & Cavallet, 2012, p. 355):
Assim, exceções à parte, se, por um lado, nas escolas particulares a ênfase tem
residido no preparo para o vestibular (num horizonte que acena com a perspectiva de um
diploma superior), por outro, no ensino público a naturalização da necessidade de
inserção imediata no mercado de trabalho (num horizonte que acena com a perspectiva
de sobrevivência financeira como única “alternativa”).
A despeito disso, o anseio pela realização de um curso de graduação tem sido cada
vez mais comum, o que impulsionou a criação de cursos pré-vestibulares gratuitos ou de
menor custo, por vezes oferecidos pelas faculdades, sinalizando a importância da
orientação profissional também nesse contexto como um instrumento de informação e
com o ideal de contribuir para a superação das desigualdades sociais. Em pesquisa
realizada por Valore e Cavallet (2012), com cinquenta e quatro alunos de um curso prévestibular popular, os alunos apontaram que as principais dificuldades na escolha
profissional ocorrem por conta da falta de informação a respeito dos cursos e do mercado
de trabalho. Ademais, a falta de autoconhecimento também é um fator importante: há o
medo de errar na escolha da profissão e se frustrar no futuro, além da dificuldade de
renunciar a uma carreira ou habilidade pessoal (por exemplo, considerar-se bom em artes,
mas não conseguir atuar na área).
Segundo Marques (2012), a globalização, os avanços tecnológicos e as
flexibilizações dos horários e locais de trabalho são fatores que precisam ser levados em
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consideração no processo de escolha profissional, mas também de permanência nos
cursos de formação, pois interferem diretamente na subjetividade dos universitários.
Desde o início da graduação até a formação, o estudante passa por diversas etapas
de construção da identidade profissional e transformação do mercado de trabalho e da
sociedade, por isso, é importante que ocorra um trabalho de orientação profissional
também no ensino superior para que se possa passar por essas mudanças sem sofrimento
e reduzindo as dúvidas e incertezas ou fazendo mudanças caso necessário (Levenfus,
1997).
Segundo Moura et al. (2003), a orientação profissional contribuiu muito para que
os universitários que tiveram essa experiência pudessem aumentar o autoconhecimento e
conhecimento da realidade do mundo do trabalho. No estudo dos autores, os alunos
afirmaram contribuições para as tomadas de decisões no decorrer do curso.
A partir da metodologia sócio histórica de Vigotsky (2007), que considera o
indivíduo em sua relação com a sociedade para entender sua subjetividade, Pinto e
Castanho (2012) realizaram um estudo em duas turmas de uma faculdade, em que a
orientação profissional era disciplina obrigatória durante um semestre. A proposta da
disciplina era de promover autoconhecimento e planejamento de carreira; informações
profissionais a respeito da atuação na área do curso em questão; projeto de vida e
planejamento do futuro. Os resultados obtidos demonstraram que foi de grande
contribuição para os alunos ter a oportunidade de debater os temas propostos em
orientação profissional, a medida que contribuiu para aqueles que têm dúvidas a respeito
das escolhas profissionais. Também serviu de espaço de acolhimento afetivo emocional,
que contrastava com a solidão e as dificuldades da vida acadêmica, e de orientação e
preparo para a vida, contribuindo para lidar com a eterna dúvida a respeito das escolhas
profissionais feitas.
Na sequência será apresentada uma proposta de trabalho prático em seis encontros
como uma forma de auxiliar na escolha da profissão e no controle da ansiedade. Serão
sugeridas algumas técnicas e conteúdos como também alguns recursos para o
desenvolvimento das atividades em grupo. O trabalho em grupo é importante na medida
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em que acelera o processo de escolha e de autoconhecimento, pois é através do outro que
o jovem pode se autoavaliar e fazer suas escolhas.

2. ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO PRÉ-VESTIBULAR:
ASPECTOS PRÁTICOS

A proposta que se apresenta, nesse trabalho, consiste em algumas atividades
desenvolvidas através de técnicas de grupo, baseada no trabalho de Levenfus (1997), com
algumas adaptações que ampliam o trabalho da autora. Nela, realiza-se uma intervenção
escolar pela psicóloga, a partir da voluntariedade dos alunos. Sua divulgação dá-se em
curso pré-vestibular e a técnica é aberta aos alunos do colégio pela psicóloga escolar, a
qual informa-se aos alunos sobre os grupos em sala de aula e se dispõe um horário de
atendimento para agendar aqueles que tiverem interesse. Para isso, faz-se um “plantão”
para acessibilidade dos alunos, no qual se recolhem as informações pessoais dos
interessados e sua disponibilidade. A partir disso, formam-se grupos em horários de
disponibilidade. Para tanto, exige-se o pagamento de uma taxa simbólica para confecção
de materiais e representação do comprometimento do aluno.
Os grupos podem ser compostos por cerca de 10 pré-vestibulandos,
aproximadamente, e os encontros tem duração aproximada de duas horas com posterior
entrevista individual. Sugere-se trabalhar em grupos dispostos em círculos e os conteúdos
são aplicados em seis encontros (descritos abaixo). De acordo com Levenfus (1997), as
vantagens de trabalhar em grupo consistem em atender mais gente em menos tempo, já
que a demanda em cursos pré-vestibulares é grande. Além disso, é importante por tratar
em conjunto aspectos comuns de todos, como o processo de luto e a ansiedade;
proporcionar alívio por estar entre iguais, uma vez que o aluno vê que ele não é o único
que está passando por aquela situação; fazer com que a visão do outro auxilie na visão de
si mesmo; facilitar o uso de técnicas dramáticas entre outros benefícios.
A seguir, serão descritos os seis encontros com suas temáticas e subtemáticas, os
objetivos geral e específico, a metodologia utilizada em cada encontro, recursos
utilizados, avaliação do encontro e as referências de subsídio para as atividades do dia.
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No primeiro encontro, a temática sugerida é a Técnica de Apresentação e, como
subtema, o autoconhecimento. São levantados os seguintes objetivos: Geral: auxiliar o
pré-vestibulando para identificar suas características de personalidade, melhorando seu
autoconhecimento. E o específico, refletir sobre seu nome, sua relação com a família e
como o perfil pessoal influencia na orientação vocacional. Os conteúdos abordados no
encontro são a autoapresentação ao grupo, reflexão sobre o significado do nome e a
autobiografia.
Em relação à metodologia, inicialmente, é solicitado aos pré-vestibulandos que se
apresentassem, dizendo seu nome e o que sabem sobre ele (caso não saibam, pedir para
falar um nome que daria a um filho). Na sequência, é debatido sobre a importância do
nome e a relação com os pais, suas preocupações e desejos. É apontado a importância de
diferenciar o desejo dos pais do desejo dos adolescentes. Por isso, a atividade seguinte é
reapresentar os nomes, agora dizendo o que o trouxe ao grupo. Além disso, é solicitado
também que falem sobre suas experiências e expectativas com a Orientação Vocacional
Ocupacional. Para o final do primeiro encontro, é distribuído o livro a ser utilizado nos
próximos encontros e solicitado que façam uma autobiografia sigilosa para o último
encontro.
Os recursos utilizados são as cadeiras em círculo, lousa de anotações, livro sobre
profissões. Para Avaliação do primeiro encontro, é usada a técnica da observação,
analisada a inclinação de cada um para as atividades e é pedido um feedback, perguntando
como eles se sentem durante o encontro. O texto de referência é do Sílvio Bock (s/d).
Em relação ao segundo encontro, a temática central é a Técnica dos Limões. E o
subtema é a Escolha da Profissão e a Ansiedade. Objetivo Geral: demonstrar a
importância de se conhecer a profissão e, como específico, identificar e lidar com a
ansiedade que impede a escolha da profissão, trabalhando com as fontes de obtenção de
informações sobre as profissões. Trabalhar com os conteúdos da ansiedade e o vestibular
e escolha profissional e a informação profissional.
Quanto à metodologia, inicialmente, é distribuído um limão para cada prévestibulando, pedindo que examinem os limões. Em seguida, os limões são recolhidos,
misturados e despejados no centro do encontro. É pedido para que cada um reconheça o
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seu limão. Na sequência, deve acontecer um debate sobre esta atividade, relacionando
com a ansiedade e a escolha da profissão e o vestibular. De início, ao dizer que cada um
se identifique o seu limão no monte, gera uma certa tensão. Vem a dúvida: será que
conseguirei achar o meu? A mesma coisa ocorre com o processo de escolha profissional
e do vestibular: tendo informações sobre o processo de escolha e do vestibular, é mais
fácil tomar a decisão. Por isso, que é importante observar bem o limão, inicialmente.
Parece que os limões são todos iguais, mas tem suas diferenças e é possível perceber que
cada pré-vestibulando consegue resgatar seu limão. A exemplo da técnica do limão, a
atividade seguinte é ler sobre as profissões pretendidas, destacando perfil do profissional,
características da profissão, local de trabalho, anos de formação, mercado de trabalho,
tendências e mercado de trabalho.
Para o desenvolvimento do encontro são utilizados recursos como cadeiras
dispostas em grupo, materiais de consulta sobre as diversas profissões e limões. Para o
feedback do encontro, os pré-vestibulandos são questionados sobre as lições e os
sentimentos advindos da técnica dos limões, sobre possíveis dúvidas das profissões que
estão sendo conhecidas e sobre o progresso no processo de escolha e o vestibular.
Para subsidiar o encontro, sugerem-se a utilização das Referências: Abril (2016)
com vários exemplares e Peruzzo et al. (2008).
No terceiro encontro é desenvolvido um Role-play, tendo com subtema a
vivência de papéis profissionais. São estabelecidos os seguintes objetivos: Geral: refletir
sobre perspectivas profissionais futuras e, como objetivo específico, projetar-se no futuro
com uma profissão com intuito de amenizar a ansiedade e ajudar no processo decisório
da profissão. Os conteúdos envolvidos, no encontro, são: processo de escolha, papéis
profissionais, sentimentos envolvidos no desempenho da função.
Quanto à metodologia, é pedido para cada pré-vestibulando que cada um assuma
um papel profissional, isto é, incorpore um profissional. Nessa vivência, é para assumir o
papel do profissional escolhido. Na sequência, é solicitado que cada um se apresente
dizendo como é a profissão, o cotidiano da profissão, o local de trabalho, o retorno
financeiro e os sentimentos envolvidos no desempenho do papel como profissional. Após
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a apresentação, os outros pré-vestibulandos (outros profissionais) podem fazer perguntas
ao profissional em foco sobre o perfil da profissão escolhida e os sentimentos envolvidos.
Para o desempenho de papéis, precisam ser disponibilizados recursos como
vestimentas, maquiagens, sucatas em geral para a caracterização dos personagens,
acessórios em geral de teatro.
Para obter o feedback, é solicitado para cada pré-vestibulando exponha sobre os
sentimentos vividos na encenação e como está se sentindo até o momento, destacando as
angústias, as dúvidas já sanadas e ou ainda persistentes e as decisões já tomadas.
Como referência básica, fica sugerido Silva & Valério (2015).
Para o quarto encontro, o tema central é o uso dos testes vocacionais /
psicológicos e o subtema é o levantamento de interesses e aptidões profissionais. Os
objetivos estabelecidos são - Geral: mensurar quantitativamente aptidões e interesses
profissionais e, como específico: levantar interesses profissionais e dados a respeito de
sua identidade profissional. Os conteúdos do encontro são os interesses e aptidões
profissionais, identidade profissional, testes vocacionais / psicológicos.
Em relação à metodologia, é, inicialmente, feita a aplicação individual do
questionário de frases incompletas, de Bohoslavsky (1993). São 26 frases (incompletas)
no sentido de levantar aspectos do pré-vestibulando de forma indireta. Por exemplo:
Sempre eu gosto de... Se eu estudar... Minha família... Na sequência, a aplicação do
levantamento de interesses profissionais (L.I.P.), de Carlos del Nero (1984). Questionário
com 256 afirmações, onde o pré-vestibulando precisa fazer escolhas entre duas opções.
No final, os resultados se distribuem em oito áreas de interesse: CF – Ciências Físicas:
CB – Ciências Biológicas; C – Calculísticas; P – Persuasivas; BA – Burocráticas; S –
Sociais; L – Linguística; A – Artística. E a terceira atividade, é a entrega da autobiografia
feita após o primeiro encontro, entregue no segundo encontro.
Para o desenvolvimento do encontro, são utilizados os recursos materiais do
Questionário de Frases Incompletas; Levantamento de Interesses Profissionais - LIP;
lápis, borracha e as autobiografias analisadas.
Quanto ao feedback do encontro, fica para o próximo para discutir e analisar os
dados obtidos nos instrumentos na entrevista individual, observando-se a consonância
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com os elementos já observados nos encontros anteriores e na autobiografia. Neste
momento, é necessário definir os horários das entrevistas individuais para o próximo
encontro.
Como referências para o encontro, ficaram o Bohoslavsky (1993) para as Frases
Incompletas e Del Nero (1984) para o Levantamento de Interesses Profissionais.
Para o penúltimo encontro, quinto, fica o tema da entrevista individual e como
subtema o processo decisório. Como objetivo geral: avaliar a evolução do prévestibulando no processo de escolha profissional e vestibular em relação à ansiedade,
dúvidas, questionamentos, incertezas. No objetivo específico: analisar e discutir os
resultados dos testes aplicados anteriormente e refletir sobre as limitações e
possibilidades de escolhas. Os conteúdos são o desenvolvimento da entrevista devolutiva,
resultados obtidos durante o processo, possibilidades / impossibilidades frente à escolha
da profissão.
Em relação à metodologia, ocorre a entrevista individual com seu horário definido
no encontro anterior. Os assuntos da entrevista devem ser a apresentação da devolutiva
das atividades de testagem, discutindo os seus resultados; focar sobre os avanços e
impasses nas decisões sobre a profissão e o vestibular a partir desses resultados; avaliar a
capacidade de decisão, direcionando os mais indecisos a outras sessões individuais;
quando algum fator emocional subjacente estiver se revelando, encaminhar à
psicoterapia. Observação: momento que os pais precisam ser avisados e orientados e
sugerir psicoterapeutas.
Quanto aos recursos para o desenvolvimento da entrevista individual, requer uma
sala de atendimento reservada, com seus resultados dos testes e autobiografia. A avaliação
fica sendo individual a partir da entrevista.
Como referência, sugere-se Bohoslavsky (1993), capítulo referente à entrevista.
Para o sexto e último encontro, a sugestão da temática é: Consolidando a Escolha
e seguindo em frente e, como subtema, Meu Presente e Meu Futuro. Como objetivo geral,
é consolidar a escolha profissional e esboçar um projeto de vida. Como específico:
identificar e comparar as expectativas iniciais com os resultados obtidos ao longo do
processo, verificando a resolução ou não das angústias, dúvidas e ou questionamentos.
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Os conteúdos do encontro devem estar voltados para a escolha consciente, coerente e com
critérios de escolha bem definidos e sólidos. Ao mesmo tempo, com capacidade de
autoavaliação e retomada do processo de escolha.
Em relação à metodologia, é pedido para que o pré-vestibulando se reapresente,
agora, dizendo qual(is) a(s) sua(s) possível(is) profissão(ões). Na reapresentação, é
solicitado para que ressalte aspectos de sua autobiografia e os resultados nas atividades
do quinto encontro que o auxiliaram nas suas possíveis escolhas. Também é pontuado a
possibilidade de erros e acertos no processo da escolha da profissão.
Para a finalização, são utilizados os recursos materiais sobre profissões, como
livros de consulta, material de divulgação dos centros de ensino superior, autobiografia
produzida. A avaliação do encontro é feita através da análise quantitativa-qualitativa
sobre a evolução do grupo. Como sugestão de referências, Soares (2002) aborda técnicas
de como trabalhar a ansiedade e o estresse frente ao vestibular.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse trabalho foi instrumentalizar / subsidiar o jovem para
desenvolver o autoconhecimento, superando e lidando com possíveis entraves que
possam ocorrer no processo da escolha profissional por fatores externos e internos,
especialmente, em véspera de vestibular ou de preparação teórica para esta passagem do
Ensino Médio para o Ensino Superior.
Pode-se entender, ao final, que o papel da orientação profissional em cursos prévestibulares e de ensino superior tem grande importância não apenas na escolha da
profissão a seguir, mas também como um método de proporcionar informações a respeito
das profissões, graduação e mercado de trabalho; promover autoconhecimento, à medida
que o adolescente já está em um momento de dúvidas em relação a si mesmo, suas
escolhas, afinidades e interesses; e contribuir para a redução da ansiedade e estresses
causados por este momento de vida em que tanto o pré-vestibulando, quanto o estudante
universitário se encontram.
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Outro aspecto percebido é a importância de uma atuação crítica do profissional
que realiza o trabalho de orientação profissional, considerando as diferenças sociais e
estimulando o ingresso ao mercado de trabalho como forma de inclusão social, não mais
de exclusão.
A intervenção prática, apresentada neste trabalho, considera a intervenção
psicopedagógica como uma possibilidade de instrumentalizar os alunos a realizarem suas
escolhas, a partir do autoconhecimento e do conhecimento sobre as possíveis profissões.
Hoje, são mais de 280 opções de cursos superiores, sejam eles tecnológicos ou de
bacharelados ou de bacharelados interdisciplinares ou de licenciatura (Abril, 2018). É
possível levar em consideração, nesse sentido, não só os elementos contextuais em que
esse jovem está inserido (família, classe social, ambiente), mas também suas
singularidades. O trabalho em grupo, nesse sentido, possibilita o embate e o enlace dessas
singularidades, facilitando o trabalho do psicólogo e auxiliando no desenvolvimento das
atividades.
Para outros trabalhos, sugere-se que os grupos possam ser compostos de prévestibulandos de colégios diferentes, fazendo também a troca e o contato de alunos que
passaram pelo mesmo processo e possam dar seus depoimentos. Importante também o
envolvimento da família no processo, pois podem ser apoio, suporte e não mais um peso
a ser suportado.
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RESUMO
Em ambientes sociais, os sujeitos experimentam coalizões que colocam em prova o
desafio da diversidade e a consociação no processo de compreensão do outro. É ígneo em
nossas práticas sociais a necessidade do uso da força e nas variadas vicissitudes em que
se apresenta, pode-se chegar naquilo que chamamos de violência. Sendo a violência que
chega até a escola, pouco conhecida e enfrentada, torna-se desencadeante de problemas
relacionais e perturbadora do desenvolvimento da aprendizagem. Desse modo,
percebemos cada vez mais a necessidade de compreender a sua originalidade e as formas
como esta é compreendida. O presente estudo inicia-se como título ‘Pau que Nasce Torto
nunca se endireita?’, dado este nome, compreendemos que para entender a sociedade
devemos dar atenção aos provérbios presentes dentro de um determinado contexto
cultural, pois estes, também carregam ideias, argumentos, dialoga e relaciona-se com
perspectivas teóricas e leituras da realidade social. Este trabalho é fruto do levantamento
de produções, leituras e discussões realizadas no grupo de estudos em Educação e
Psicologia (GEPPE) em Mato Grosso do Sul-Brasil durante a pesquisa intitulada
“Violência e Preconceito na Escola”, com financiamento do MEC. O estudo direcionouse em torno da Psicologia Histórico cultural de Vigotsky e seus interlocutores baseada
materialismo histórico dialético como eixo para a análise da constituição do sujeito, a
violência que acontece na sociedade e consequentemente na escola. Acredita-se que essa
base teórica contribui para o estudo da estrutura econômica e social que geram as
condições para a violência na sociedade e, por consequência, na escola, enquanto
instituição social. Entende-se que a violência não se passa por via biológica, muito menos,
descolada dos contextos sociais e históricos que a produz. Na escola, viralizou-se uma
perspectiva idealizada de que as soluções estariam centradas nas particularidades,
distanciando-se das universalidades e da objetividade. Neste trabalho, foi possível
observar a articulação entre a lógica dos entendimentos que se tem a cerca da violência e
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a implicação destes, observando por meio dos estudos levantados, o quanto que as
condições objetivas presentes são percebidas de forma segmentada, influenciando na
atuação do psicólogo e dos outros educadores frente aos casos escolares de violência.
Palavras-chave: Violência; Violência na Escola; Naturalização; Psicologia Histórico
Cultural.
Agência Financiadora: Ministério da Educação (MEC).

INTRODUÇÃO

As relações conflitivas e a violência sempre estiveram presentes na vida social e
não se extinguirão com simplórias concepções e práticas a seu respeito. Em ambientes
sociais, os sujeitos experimentam coalizões que colocam em prova o desafio da
diversidade e a consociação no processo de compreensão do outro. É ígneo em nossas
práticas sociais a necessidade do uso da força e nas variadas vicissitudes em que se
apresenta pode-se chegar naquilo que chamamos de violência.
No cotidiano escolar, ocorrem uma série de mediações entre alunos e seus
professores, colegas de trabalho e pais. As vivências destas interações podem desencadear
situações de conflito onde a violência pode vir a ser configurada. Sendo a violência que
chega até a escola, tratada de forma naturalizada, pouco conhecida e enfrentada, torna-se
desencadeante de problemas relacionais e perturbadora do desenvolvimento da
aprendizagem.
Parte-se aqui, neste trabalho, de uma compreensão dialética influenciada por
Hegel e que teve seguimento por Marx de que ‘nem tudo que parece é’ para que uma série
de especulações formuladas a partir de questionamentos permitam refletir os fatos e as
relações violentas presentes nas situações concretas no interior do ambiente escolar.
Pondera-se neste momento, por meio do significado que revela a expressão
popular: ‘Pau que nasce torto nunca se endireita’, para compreender as experiências de
violência consideradas de cunho biológico e algumas formas de ‘endireitamento’ elegidas
pela escola que perpetuam a atribuição individualizada para situações que ocorrem dentro
200

de um contexto mais amplo e social, e desta forma ilustrar que há contrariedades que
estão latentes e/ou manifestas na realidade escolar.
As reflexões aqui apresentadas, são fruto da pesquisa intitulada ‘Violência e
Preconceito na Escola’, com financiamento do Ministério da Educação (MEC)29 e com a
parceria entre instituições nacionais de Psicologia 30 e dez Universidades Federais
distribuídas pelas cinco regiões do país31.
O presente trabalho tem como título ‘Pau que Nasce Torto nunca se endireita? Uma
Problematização dos Casos de Violência na Escola’, dado este nome, compreendemos
que para entender a sociedade devemos dar atenção aos provérbios presentes dentro de
um determinado contexto cultural, pois estes, também carregam ideias, argumentos,
dialoga e relaciona-se com perspectivas teóricas e leituras da realidade social.
O texto espera contribuir para a compreensão da constituição do sujeito e da
violência acometida em sociedade em um campo interdisciplinar, sem reduzir as
referências ao campo da Psicologia ou da Educação e, menos ainda, somente ao âmbito
da escola. Cabe apontar, que o propósito é colaborar para a construção de um marco mais
amplo que leve a reflexão nos processos educativos, considerando a diversidade de
contextos sociais e culturais que este se manifesta.

A VIOLÊNCIA E A SUA CONSTITUIÇÃO

A convivência nas escolas gera uma crescente preocupação social e educacional
devido ao aumento da visibilidade dos atos violentos. Não me arrisco a dizer que agora
existe mais violência do que há algumas décadas atrás, tampouco afirmar que a violência
Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira – FENPB; Associação Brasileira de Ensino de
Psicologia – ABEP; Federação Nacional dos Sindicatos de Psicólogos - FENAPSI; Associação Brasileira
de Psicologia Escolar e Educacional ABRAPEE e Conselho Federal de Psicologia – CFP.
29

Região Norte – UFPA e UFAM; Região Nordeste – UFPE e UFBA; Região Centro Oeste – UFMT
(gestora) e UFMS; Região Sudeste – UFU e UFRJ e Região Sul – UFRGS - UFSC.
30

31

Realizada pela equipe de pesquisa formada por docentes, discentes dos mestrados de Educação e de
Psicologia e discentes da graduação do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, sob a coordenação da Profa. Dra. Sônia da Cunha Urt.

201

aumentou na sua proporção em toda a sociedade. Será que nos recordamos que a história
social é carregada de atos de violência?
Vivemos imersos em diversos agrupamentos sociais. Ao longo da nossa vida,
transitamos por diferentes grupos, dos mais básicos, como a família nuclear e extensiva,
aos mais distantes, como as organizações escolares e a sociedade. Onde quer que
estejamos, qualquer que seja o momento de nossa vida, estamos sempre nos afrontando
com o fato de pertencermos a unidades e coletivos sociais, de diferentes manifestações.
Ou seja, nunca estamos sozinhos, isolados ou fora de um contexto social.
A escola como um dos ambientes socializadores do indivíduo, não deixa de ser
afetada pelas relações de dominação e poder, geradoras de conflitos. As relações
estabelecidas dentro do ambiente escolar entre pares e grupos podem ocasionar uma série
de interações resultantes de conflitos entre atores escolares (professor, diretor, aluno,
coordenador e pessoal do apoio) e a comunidade exterior ao espaço escolar.
Levando em consideração a ideia de que “o desenvolvimento psicológico dos
homens é parte do desenvolvimento geral de nossa espécie” (Vigotsky, 1991, p.69),
considera-se que entender as problemáticas da sociedade, deve ir além de uma abordagem
naturalizante, que compreende o homem enfocado somente no biológico. Os fenômenos,
não devem ser tratados por uma lógica abstrata de pensamento filosófico, mas como
fenômenos concretos historicamente vividos (Vigotski, 1999). Deve-se aproximar de uma
abordagem dialética, que busca a compreensão do movimento histórico da humanidade.
Nesta abordagem, o sujeito é constituído por meio da relação dialética envolvendo
os processos de apropriação e objetivação no seu contexto cultural e dependerá das
condições objetivas de vida e das atividades transformadoras em sociedade. O indivíduo
só existe em uma trama de relações, sendo membro de um grupo social no qual ele é
influenciado durante o seu desenvolvimento histórico. A formação da sua personalidade
e o modo como manifesta o seu comportamento depende de uma evolução social cujas
determinações são feitas pelo social (Vigotsky, 1930).
O indivíduo é concreto, histórico, social e cultural. Aquele no qual sua
subjetividade é modificada através das coalizações sociais e culturais que se estabelecem
no decorrer da constituição de sua vida. Dessa forma, por meio da apropriação das
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condições objetivas experimentadas na cultura, o indivíduo acaba sendo sensibilizado e
desenvolve formas de refletir e se comportar em sociedade, adquirindo práticas de
preconceito e violência.
A violência que o homem manifesta, passa por um processo lento de constituição,
que vai desde o estágio de preparação biológica, chamado de hominização, aparato que
coloca o homem em movimento e com capacidade de aprender, à formação da
humanização, que é determinado pelos instrumentos e signos influenciados e apreendidos
por meio do trabalho e da sociedade. Repetidas vezes, tenta-se sujeitar a explicação deste
as leis biológicas transmitidas hereditariamente, porém, esta torna-se insuficiente para
explicar a complexidade que o humano apresenta.
A violência é um atributo humano que só é possível pela presença da
agressividade. A violência humana tem um apoio biológico integrado à vida psíquica
através das pulsões primárias da agressividade que impelem a ação e está condicionada
por variados determinantes sociais (Malo, 1998). A sociedade na qual estamos inseridos
é violação constante da natureza, ou seja, dos processos biológicos. A humanização da
natureza é um processo no qual o homem impõe uma lei estranha a ela, uma lei humana
que força ou violenta sua regulação natural (Vázquez, 1980).
A genética humana, apesar de ser responsável pela a criação da matéria prima de
nós seres vivos, por si só, não dá conta de uma diversidade de formas de vida e expressão.
O reducionismo das ciências naturais, acaba por conhecer a natureza
unilateralmente, os aspectos relacionados a sociabilidade humana, todavia, acabam sendo
ignorados em suas compreensões da realidade. A objetividade aparente tratada pelo modo
de pensar científico, facilmente dissolve as relações sociais em fatores parcialmente
físicos ou parcialmente biológicos (Kurz, 1996).
A violência que se exerce sobre um corpo não se detém nele, mas na sua
consciência, seu verdadeiro objeto não é o homem como um ser natural, físico, como um
mero ser dotado de um corpo, e sim, como um ser social, que em sua condição de sujeito,
acaba sendo determinado por relações econômicas, sociais e políticas que encarnam e
cristalizam em determinadas instituições e relações sociais (Vázquez, 1980). O homem é
constituído pelo próprio homem.
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A constituição do sujeito acontece em um processo socialmente construído, em
um campo de inter-relações subjetivas configurado como um lugar de encontro, confronto
e de negociações entre o eu e o outro (Molon, 2011). O eu se constitui naquilo que o outro
e o sistema social no qual pertence, o possibilita ser. Dito de outra forma, os processos de
desenvolvimento do indivíduo, aparecem primeiramente em um nível coletivo/social para
depois ser interiorizado por ele.
O fenômeno da violência é culturalmente construído a partir da internalização de
um conjunto de sentidos e significados. Por este motivo, defini-lo exige uma análise
cuidadosa, pois, de acordo com os dizeres de Vigotski (2003, p. 76), “toda definição é
uma restrição, ou seja, um enfoque parcial e unilateral do objeto”. Sendo necessário,
buscar seu entendimento junto aos sujeitos em seu contexto cultural, social e histórico,
permitindo captar suas interpretações da realidade social, os significados que atribuem e
os símbolos que produzem (Kottak, 2002).
Chauí conceitua a violência, além do uso da agressão física, ela aponta que este
fenômeno se caracteriza como “um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico
contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e
intimidação, pelo medo e pelo terror” (2005, p. 342), produzidas pela sociedade em
relação às normas, leis, regras e hábitos culturais que estabelecem para conservar a
violência e garantir a desigualdade social e pela perpetuação por parte dos indivíduos para
uns com os outros.
Através da apropriação das condições objetivas experimentadas na cultura, o
indivíduo acaba sendo sensibilizado e desenvolve formas de refletir e se comportar em
sociedade, adquirindo práticas de preconceito e violência. A violência não é algo que está
presente no aparato biológico do indivíduo desde o seu nascimento, mas um conjunto de
símbolos e significados que foram transmitidos pelo contexto social e cultural que
circunda o sujeito. Em consonância com este pressuposto, Mariana Costa, nos ajuda a
pensar os estudos de Vàzquez no entendimento da violência.
A compreensão da violência como tarefa da Psicologia nos
escritos de Vázquez (2008) nos instrumentaliza a teorização e
também a prática ao postular que, quando a violência é divorciada
da sua raiz objetiva e econômica-social, permite-se que a atenção
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esteja voltada para a própria violência e não para o sistema que a
engendra. Perde-se de vista que a violência vivida diretamente
representa a superfície dos fatos e é a expressão de uma violência
mais profunda, que é a condição de exploração do homem pelo
homem, fundante do capitalismo – o que nos encaminha a afirmálo como estruturalmente violento. O autor conclui disso que a
violência só será superada em um modo de organização para a
produção que se paute no trabalho humanizador, coletivo, que
invista na formação humana e não na cumulação de capital que,
por sua vez, requer a pauperização da imensa maioria da
população (2008 apud Costa, 2014, p. 29).
Nesse sentido, é válida a importância de estudar a violência a partir do contexto
social, econômico, cultural e político da sociedade (Placco et al., 2002). No mesmo
raciocínio, Frederico Engels pensa que "estão sempre e em toda parte, as condições
econômicas e os recursos de poder que estão disponíveis para ajudar a violência ter
sucesso sem que ela deixe de ser violência" (1986, p.150).
Nesse sentido, a violência, mesmo que possa parecer um
fenômeno individual, não permanece restrita apenas aos
indivíduos que violentam ou são violentados, pois eles são seres
sociais, partícipes em processos sociais reconstruídos em dadas
condições históricas (Carvalho; Barroco, 2017, p.142).
Em apontamentos realizados por Lozano, Marx reconhece que a formação do
capitalismo só foi possível mediante uma série de atos violentos (Lozano, 1998). O
capitalismo recorreu há várias condições econômicas, sociais, históricas e culturais
prévias que estiveram vinculadas a violência desde o regime feudal, como: A colonização
e a venda de escravos, as guerras entre os senhores feudais na disputa por terras e a troca
dessas terras por dinheiro, a exploração dos meios de produção de grandes grupos de
homens que foram lançados no mercado de trabalho como indivíduos livres e também, as
medidas coercitivas que se utilizam nas cidades enquanto nestas não existiam as
possibilidades de assimilar as forças de trabalho (Andery, et al. 2012). Em continuação a
essa constatação, reafirma-se por Novais (1979), que o antigo regime [...] permitiu a
formação e cristalização da etapa mercantil do capitalismo [...] (p. 62-63).
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Em um campo de luta entre as classes, que origina e dá sustentação ao sistema
capitalista, foram reproduzidos e produzidos vínculos explorativos, de oposição e
rivalidade, resultando na violência que está presente no contexto social e no ambiente
escolar.
O homem não nasce humanizado, ele precisa conquistar esta
condição na batalha que trava diariamente em busca da
sobrevivência, ou seja, um comportamento violento não é
naturalmente violento, pois nem o homem é naturalmente
humanizado desde o nascimento (Barroco; Carvalho, 2017, p.
143).
A violência não pode ser isolada como uma causa pura, mas como uma
consequência das condições econômicas (Lozano, 1998). O lugar e a forma da violência
estão condicionados pela sua função no processo econômico e dentro deste sistema, que
se perpetua e desenvolve novos setores específicos da violência, como a violência na
escola.
E se percebemos a dura e longa caminhada do tempo, que
chamamos de história, vemos que a violência não só persiste de
uma vez para outra, e de uma sociedade para outra, mas que sua
presença se torna esmagadora nessas conmoções históricas o que
chamamos conquistas, colonizações, guerras ou revoluções. E
não só aparece como um tambor balanço, servindo relações de
dominação e exploração ou tentativas de libertação e tornando-se
independente deles, mas também fazendo com que cresçam,
surda e silenciosamente, a árvore do sofrimento na vida cotidiana
(Vázquez, 1998, p. 9).

A partir de sua inserção no mundo e da consequente internalização dos processos
culturais, o sujeito carrega uma estrutura social. Uma série de valores e significados da
classe dominante, que não são questionados e sucedem, através de uma combinação de
elementos, em manifestações de violência.Este fenômeno psicossocial, embora presente
em contextos onde ocorre o processo de escolarização, acaba-se por naturalizá-lo.
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O PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO E A LEGITIMAÇÃO DA VIOLÊNCIA
NA ESCOLA

As necessidades do sistema capitalista impõem a passividade e a adaptação nas
pessoas para instalar seus ganhos e vantagens. A essa situação de imposição sobre a
sociedade, entendemos que,
Para o capitalismo, o controle social é um aspecto primordial para
atender as demandas do mercado. Assim, controlar o
comportamento dos indivíduos ultrapassa a necessidade
superficial de atender aos problemas de comportamento e
aprendizagem dos alunos (SUZUKI, 2012, p.160-161).
Diante deste cenário, muitas vezes acaba-se correndo o risco de individualizar e
segmentar o fenômeno da violência, atribuindo ao indivíduo isolado, à sua genética e/ou
a problemas de cunho psicológico, a responsabilidade por ações violentas, seja na
sociedade ou em determinada instituição, como a escola.
Fica evidente para muitos que a indisciplina e a violência escolar vêm afetando
negativamente o processo de escolarização e apropriação dos conhecimentos científicos
pelos alunos, porém a escola acaba, em muitas situações, por atribuir a causa destes
problemas ao fator biológico. Atribuindo os problemas de insucesso nas atribuições
escolares e a violência ao viés orgânico, a escola permite a invasão da ciência médica
para explicar e resolver ditos problemas de aprendizagem e comportamento (SUZUKI;
LEONARDO; LEAL, 2017). Medica-se na tentativa de dar fim aos problemas que se
produziram dentro de uma estrutura social mais ampla e no cotidiano pedagógico.
[...] a ampliação crescente do trabalho de intervenção da medicina
na vida das pessoas, passando para a alçada médica, inclusive,
problemas claramente determinados pela forma de ser da
sociedade, no interesse de se manter o status quo (por exemplo,
escamoteando os conflitos inerentes às relações capital-trabalho)
(BARROS, 1983, p. 378).
A concorrência universal imposta pelo capitalismo entre os indivíduos, grupos
sociais e nações, do modo como resultou o funcionamento capitalista, ganhou cada vez
mais corpo e espaço de interpretações biológicas com suporte em ideologias “científicas”
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centradas neste foco. Diante desta constatação, acoberta-se as contradições sociais da
modernidade sob o manto de necessidades naturais (KURZ, 1996).
De acordo com Facci (2004), o fato de culpabilizar um só envolvido no processo
de não aprendizagem escolar resulta em uma explicação feita de forma simples e
orientada por questões ideológicas que permeiam os pretextos neoliberais, que
desconsideram os fatores sociais envolvidos na complexidade em que é produzido o
fracasso escolar. De forma natural e focalizado unicamente em práticas que
individualizam, essas explicações, concentram a ideia de que as crianças, os jovens e os
adolescentes são vítimas de suas próprias incapacidades diante do aprendizado, sem
considerar uma série de fatores externos que envolvem o processo. Esta explicação
também se estende como uma justificativa para as diversas mazelas sociais possibilitadas
pelo capitalismo, como a pobreza, a desigualdade, e outras (FACCI, 2004).
Outro exemplo de naturalização, é a situação ocorrida em Mato Grosso do Sul,
estava em pauta o Projeto de Lei n.º 219/2015 – “Lei Harfouche" - que dispõe sobre a
implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados no
ambiente escolar na Rede Pública Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras
providências para os casos de violência na escola (BRASIL, 2015).
No artigo 1º aponta que:
"Ficam os estabelecimentos da rede estadual de ensino obrigados
a executar a aplicação de atividades com fins educativos como
penalidade posterior à advertência verbal ou escrita.”
Dentro da proposta de lei indica-se que a mesma deve ser atribuída somente aos
alunos, porém, aos que convivem e estudam os meandros que são vivenciados no
ambiente escolar, sabem que a violência acontece em todos os tipos de relação, seja ela
aluno-professor, professor-professor, aluno-aluno, gestão-aluno, gestão-professor,
pai/mãe- professor e todas as outras combinações interativas que cabem no relacionar
dentro de instituição educativa.
Caso o projeto seja aprovado, a instituição fica responsável por lidar com os casos
de indisciplina de maneira punitiva. Porém, a realidade escolar nos mostra que a
operacionalização e a decisão sobre quais medidas e como elas devem ser tomadas frente
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aos casos, acabam passando por formas centralizadoras e precipitadas de decisão e por
concepções ideológicas que orientam práticas segregadoras, preconceituosas e perversas.
Pensamos que, mais do que identificar as características individuais dos atores
escolares que contribuem para a violência na escola, temos que criar espaços para
compreender os contextos e os determinantes sociais que colabora para o seu
aparecimento. E partindo desta premissa, promover a construção efetiva de propostas
educacionais coletivas no interior da escola, na condição de comunidade escolar.
As práticas desenvolvidas dentro da escola, em muitos momentos podem por
validar e reproduzir o pensamento ‘categorizante’, ‘estigmatizante’, ‘culpabilizador’,
‘alienado’ e ‘patologizante’ sobre o aluno, principalmente, e sobre outros atores escolares.
Como exemplo quando um aluno ‘problema’ é retirado da sala de aula para realizar
atendimentos que em muitos momentos ‘psicologizam’ e ‘moralizam’ o sujeito avaliado,
não refletindo o contexto e os determinantes sociais.
O sujeito retirado de sala de aula individualmente tende a sofrer categorizações e
ofensas dos demais colegas da escola e muitas vezes, dos próprios educandos. Esta
situação, quando não trabalhada e refletida individualmente pelos profissionais e
coletivamente com a comunidade escolar, ao invés de se tornar uma oportunidade de
desenvolvimento de competências, acaba por sujeitar o indivíduo ao constrangimento,
reproduzir a exclusão e em alguns momentos, afastar a comunidade escolar de
oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal.
Acreditamos demonstrar que categorizar, castigar e estigmatizar o aluno, não é a
melhor forma de enfrentar a problemática que afeta a escola e nem traz grandes benefícios
aos envolvidos na situação de conflito. Somente um compromisso genuíno diante da
situação, buscando envolvimento e desenvolvimento de estratégias por todos os atores da
escola envolvidos no processo e que possa refletir a realidade social e individual, é que
conseguimos alcançar os objetivos propostos. Devemos lembrar que muitas vezes os
educadores esperam o aluno ‘ideal’, daquele que tem que apresentar formas de se
relacionar diferentes daquela que ele viveu em suas condições sociais, ao invés de
possibilitar a construção de novos sentidos pessoais para que todos possam refletir e
reconstruir a sua subjetividade.
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As queixas escolares sobre conflitos interpessoais e comportamentos agressivos
resultando em agressões físicas, psicológicas e verbais entre alunos, professores, pais e
demais colaboradores, são frequentes. A escola é um espaço onde aparecem várias formas
de expressão social, portanto, é um local propício para o aparecimento e desenvolvimento
de afetos, emoções e sentimentos que em algum momento podem produzir conflitos
resultantes de violências que necessitem de soluções efetivas.
Diante desta realidade, percebe-se a necessidade de que medidas sejam tomadas
para restaurar a relação interpessoal, possibilitando que essa situação de conflito não
venha se tornar um ato de violência ou dê continuidade à dinâmica de violência (SOUZA;
SILVA, 2006), que está presente na vida social e se manifesta no espaço escolar.

Considerações Finais
A escola como uma das instituições responsáveis pelo viver em sociedade, deve
ocupar-se da sua funcionalidade social para que os eventos de violência ocorridos dentro
do seu espaço sejam enfrentados através de ações, projetos e propostas que visam o
desenvolvimento integral do indivíduo. É necessário atender a todas as dimensões do
desenvolvimento humano e criar um meio que potencialize as capacidades e habilidades
dos sujeitos que fazem parte da escola.
A criação de mecanismos de superação das condições de violência impostas às
relações sociais, criando processos de desnaturalização, é de extrema importância para o
meio social e para a diminuição da violência através de práxis transformadoras. Deve-se
compreender o fenômeno pelas vias da multiplicidade.
Na busca por compreender a complexa temática da violência escolar, nos
preocupamos em esclarecer sobre a formação da violência dentro de um contexto que é
social e histórico. Claro que algumas questões abordadas neste estudo requerem
aprofundamento, porém, com este exercício espera-se que abra um campo de
possibilidades para a desnaturalização e a não-individualização do fenômeno da violência
sejam estabelecidas e que novas perspectivas para o fortalecimento e proposição de

210

programas e de políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência na escola
sejam encontradas.
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Resumo
O presente trabalho propõe-se a discutir a atividade docente sob a ótica da Psicologia
Histórico-Cultural. Esta teoria defende a constituição do sujeito pelas relações sociais e
culturais que o sujeito estabelece com seus pares, ou seja, para tornar-se humano é
necessário apropriar-se das produções historicamente acumuladas para avançar na
história dos homens. Com isso, temos a escola como local privilegiado de sistematização
deste conhecimento, permitindo a apropriação de significados sociais e construção de
sentidos pessoais. Diante disso, a atividade docente assume o papel de mediar os
conhecimentos e todas as ações ligadas à docência devem voltar-se à finalidade da
educação: permitir a emancipação humana por meio do conhecimento. Assim, a atividade
docente deve estar ligada a um motivo que leva o professor a realizar as ações que
favoreçam a atividade de estudo dos alunos estarem permeadas de sentido. Porém, o que
vemos no modo capitalista de organização de sociedade é uma atividade docente por
vezes esvaziada de sentido ao professor e, consequentemente, este cumpre ações
desconectadas da finalidade da educação e constrói-se uma educação descolada da
realidade dos que dela participam. Neste cenário, a atividade docente assume-se um
trabalho alienado e os motivos que levam a exercê-la podem estar mais ligados à
retribuição salarial do que à finalidade da educação. Também encontramos condições
concretas de trabalho docente que o impossibilitam de exercer a atividade docente com
qualidade e resume-se a executar ações que não fornecem sentido nem ao professor,
tampouco aos alunos. Assim, estudar a atividade docente a partir da Psicologia HistóricoCultural faz-se necessário e nos fornece elementos para pensarmos a superação de
atravessamentos presentes no cenário educacional.
Palavras-Chave: atividade docente; trabalho; psicologia histórico-cultural.

1. INTRODUÇÃO
O presente texto discute a atividade docente sob a ótica da Psicologia HistóricoCultural, e a partir dos conceitos desta teoria, temos o entendimento da constituição do
psiquismo pelas relações sociais e pela cultura na qual o sujeito se insere, sendo
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necessário apropriar-se das produções historicamente acumuladas para humanizar-se.
Neste caminho, é preciso um mediador para apresentar as produções humanas que farão
parte da constituição dos sujeitos. Com isso, o professor assume o papel de um sujeito
que já se apropriou dos conhecimentos e busca mediá-los às novas gerações. Sua atuação
pode ser considerada como atividade, a qual é desenvolvida dentro de espaços escolares,
contribuindo com a construção de motivos que levem os conhecimentos provenientes da
educação escolar a ter sentido aos seus alunos.
A escola, importante espaço de mediação destes conhecimentos, carrega consigo
a possibilidade da construção de uma educação que permita uma unidade entre
significado social e sentido pessoal, segundo Longarezi e Franco (2013). Entendendo a
importância de a atividade de estudos ser promotora de sentido aos alunos, estudar o como
a atividade de ensino se configura no trabalho do professor faz-se necessário. Esta
discussão torna-se importante, pois a constituição do psiquismo humano deve ser
entendida dentro de um contexto social, político e cultural, sendo o sujeito e seu
psiquismo o reflexo subjetivo da realidade concreta objetiva (Martins & Carvalho, 2016)
e a educação escolar está inserida neste contexto. Com isso, estudar a atividade docente
nos fornece subsídios para se pensar como a educação escolar vem sendo construída e, se
tem sido promotora de sentido tanto aos alunos quanto aos docentes que dela participam.

2. CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO: A CULTURA COMO ELEMENTO
HUMANIZADOR

Construir os estudos a partir da Psicologia Histórico-Cultural é assumir a
compreensão de mundo pelos preceitos marxistas, pois foi e a partir destes que, Lev S.
Vigotski juntamente com Alexis Leontiev e Alexander Luria, pensadores russos,
elaboraram a Teoria na qual embasamos este trabalho - Teoria Histórico-Cultural. Esta
perspectiva assume a constituição do psiquismo para além do aparato biológico
pertencente aos humanos, e oferece destaque à formação do sujeito com maior
importância às relações sociais as quais pertence e ainda à cultura que se participa,
delineando contornos próprios a cada um. Este entendimento ultrapassa concepções
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biologizantes de se considerar a constituição humana, e amplia o olhar aos determinantes
históricos, políticos e sociais que se inserem os sujeitos.
Neste caminho, Martins e Carvalho (2016) afirmam que essa compreensão
“possibilitou a superação de modelos biologizantes, centrados na unilateralidade
orgânica, e/ou psicologizantes, representativos do idealismo introspeccionista, próprio às
origens da psicologia” (p. 700). Temos assim, uma psicologia compromissada
politicamente na elaboração de seus conceitos, e toda formulação presente em seu
arcabouço carrega consigo essa compreensão.
Neste caminho, a formação de consciência, para Leontiev (1983), deve ser
pensada a partir do cunho social, ou seja, pelas relações que o sujeito participa, se
relaciona e o contexto no qual está imerso, compreensão esta que está além de explicações
subjetivas e individualizantes que se faz sobre o ser humano. Vemos a cultura como uma
produção especificamente humana e assumindo a condução de como cada ser se tornará
humano, pois é preciso conhecer e se apropriar da história dos homens para avançar no
desenvolvimento das gerações. Ainda afirma o autor que o homem está formado em suas
propriedades no quesito biológico, mas é o desenvolvimento histórico e social que
oferecerá contornos especificamente humanos para um desenvolvimento com
possibilidades ilimitadas.
Estar diante desta explicação de como o ser constitui seu psiquismo é entender
que no curso do desenvolvimento humano as características que são especificamente
humanas não são hereditárias: é preciso vivenciar o processo de apropriação cultural das
produções históricas. Nas palavras de Leontiev (1978): “cada indivíduo aprende a ser um
homem. O que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. Élhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico
da sociedade humana” (p. 267). Este aprender a ser humano envolve necessariamente a
participação dos pares na formação de como cada um chega a ser o que é, sendo a
apropriação cultural o compartilhamento dos significados sociais elaborados pela
humanidade, processo esse mediado por um ser mais desenvolvido na formação das novas
gerações.
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Quando dizemos a respeito das relações sociais estamos esclarecidos de que são
aquelas formadas a partir da organização da sociedade, ou seja, do modo de produção ao
qual se pertence, e não apenas as relações imediatas traçadas no cotidiano de cada um.
Participar de diferentes classes sociais implica na formação de psiquismo que carrega
consigo particularidades presentes nas estratificações, e “as particularidades do psiquismo
humano são determinadas pelas particularidades destas relações [de produção], dependem
dela” (Leontiev, 1978, p. 90). Ou seja, quando pensamos nas formações humanas, as
nuances presentes em cada sujeito são provenientes destas relações sociais e não devemos
nos apoiar em explicações subjetivas ou individualizantes para compreendermos o a
formação humana.
A cultura encerra em si as especificidades da humanidade, e, conforma já
sinalizado, é necessário apropriar-se dos conhecimentos produzidos para humanizar-se.
Diante disso, dentre inúmeros espaços e modos de se apropriar destas produções, temos
a escola como local importante na qual é possível participar de mediações que permitem
acessar estes conhecimentos. Na educação escolar, é preciso preparar intencionalmente
os conteúdos e sistematizá-los, para que possa ocorrer este processo. Porém, do mesmo
modo existem as diferenças entre as classes sociais e suas implicações na formação dos
tipos humanos, também a escola se insere neste contexto: é preciso compreendê-la a partir
de sua inserção social e das condições presentes para que ocorra a educação nestes
espaços. Leontiev (1978) alerta: “a desigualdade entre os homens não provém das suas
diferenças biológicas naturais. Ela é o produto da desigualdade econômica, da
desigualdade de classes” (p. 274). Assim, temos a escola como local no qual o professor
estabelece sua atividade docente, ou seja, prepara suas ações para desenvolver a atividade
de ensino, propiciando a apropriação dos conhecimentos. Para avançar nesta
compreensão, discorreremos sobre a atividade pela Psicologia Histórico-Cultural para
depois elucidarmos acerca da atividade docente, educação escolar e teceremos alguns
apontamentos e reflexões.
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3. A ATIVIDADE PELA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

A Teoria da Atividade construída por L. S. Vigotski (2001) e A. N. Leontiev
(1978, 1983) foi elaborada pensando na constituição do sujeito enquanto ser histórico e
cultural, sendo a personalidade, de acordo com Leontiev (1983), formada pela atividade,
a transformação da realidade pelo sujeito, gerada por ele ao estabelecer uma
transformação da natureza ligada ao contexto social e cultural do qual pertence.
A compreensão desta teoria defende que o homem é constituído pela atividade
desenvolvida em seu contexto, sendo a consciência humana e a personalidade de cada um
resultado dos entremeios provenientes destas ações, as quais se estabelecem com base nas
condições histórico-sociais presentes na realidade. Temos como uma atividade
essencialmente humana o trabalho, que, segundo Leontiev (1983), é uma atividade de
cunho social, desde seu início, pois articula os seres humanos a uma finalidade comum.
É por meio da atividade que é possível apropriar-se das produções humanas, pois,
segundo Duarte (2004), ao entrarmos em contato com determinado objeto, estamos
conhecendo o modo histórico como foi produzido e, consequentemente, aprendemos o
como lidar com ele e utilizá-lo. O homem ao relacionar-se com a experiência da
humanidade mediada por instrumentos e signos, é capaz de avançar no gênero humano
produzindo novos e outros conhecimentos a partir do que já fora estabelecido. Desta
forma, o homem transforma a realidade e se transforma por meio do contato com a
realidade, no intuito de satisfazer suas necessidades, transformando os objetos e, ao
mesmo tempo, sendo transformado por ele. Neste caminho, o sujeito só se humaniza, ou
seja, torna-se humano, pelas relações estabelecidas com seus pares, dentro de uma
sociedade.
Assim, no curso do desenvolvimento humano, temos o que Leontiev (1983)
chama de atividade principal: é aquela que conduz as mudanças mais efetivas e
significativas para os processos psíquicos de constituição humana. Com isso, esta
atividade terá maior destaque em determinado momento da vida do sujeito, conduzindo
seu desenvolvimento. Cabe dizer que não é a atividade que se faz por mais tempo, mas
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sim a que possui maior relevância naquele período. Para o aluno em idade escolar, por
exemplo, a atividade de estudo é a que conduzirá a maiores aquisições e avanços no
desenvolvimento do sujeito.
O que conduzirá a atividade é a necessidade, e esta será gerada por um motivo,
que é o principal guia que direciona as ações dos sujeitos. Em cada estágio do
desenvolvimento humano há a satisfação das necessidades, e sempre ligadas à atividade
principal do sujeito. Temos, assim, a visão sobre o desenvolvimento humano que revoga
o entendimento de que passamos por etapas ou fases pré-estabelecidas, sendo a atividade
o principal norteamento do curso do desenvolvimento de cada um. Segundo Leontiev
(1983), as necessidades vão sendo estabelecidas em um contexto histórico e social, pois
o homem participa de relações que são historicamente produzidas e a busca por respondêlas dirige sua atividade dentro da realidade que participa.
Bem escreve Leontiev (1983) que a atividade só se realizará diante de
determinadas condições, e as ações que se executa sempre levam ao motivo que move a
atividade. É o conjunto de ações que proporcionará a realização da transformação da
realidade. Ele ainda diz que a atividade humana, em geral, não modifica sua forma, mas
sim as ações que a compõem, sendo direcionadas à satisfação das necessidades dos
homens. A vida organizada em sociedade ocasionou a geração de formas de ações
coordenadas para se alcançar um objeto comum e visam satisfazer necessidades tanto
coletivas quanto individuais. Porém, alerta Leontiev (1983): com a divisão técnica do
trabalho, o homem se depara apenas parcialmente com resultados de suas ações, o que,
por si só, não satisfazem suas necessidades, e a atividade esvazia-se de sentido. Com isso,
vê-se obrigado a executar ações que não lhe trazem a satisfação do motivo que o leva a
executá-la, gerando um trabalho alienado e desconectado de sentido e significado. Nestas
condições, o trabalho configura-se para o sujeito de forma fragmentada, não resultando
nas satisfações das suas necessidades, podendo, ao se configurar desta forma, ser um meio
de alienação e desumanização ao realizar a atividade de trabalho, sem sentido por quem
a realiza.
Diante do cenário da educação escolar, vemos o desafio da produção de sentido a
partir da atividade docente do professor e da atividade de estudo dos alunos, pois é preciso
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superar a fragmentação imposta pelo modo de produção capitalista. Por isso, defendem
Longarezi e Franco (2013) a necessidade de o motivo estar relacionado com a execução
da atividade, pois só assim fornecerá sentido aos sujeitos e é possível criar brechas para
uma educação de forma não alienada.
Assim, entender que a atividade docente configura-se dentro de um cenário no
qual as atividades são realizadas em um contexto alienante de trabalho, implica em
compreender as características e condições em que o professor desenvolve a atividade de
ensino, e, para isso, é preciso ampliarmos nosso olhar às questões escolares e pensarmos
em superação nesta seara.

4. ATIVIDADE DOCENTE E EDUCAÇÃO ESCOLAR

A atividade humana configura-se como forma de transformação da realidade por
meio da apropriação das produções humanas historicamente acumuladas. Para a
realização desta atividade, conforme vimos, existe um motivo condutor, o qual levará à
satisfação das necessidades por meio das ações coordenadas a um fim, sendo estas
necessidades historicamente construídas. Sabendo que o trabalho do professor configurase como uma atividade, cabe estudá-la entendendo sua realização atrelada a determinadas
formas de organização da vida em sociedade, gerando correspondência – ou não - aos
motivos do professor e à finalidade da educação: humanização dos sujeitos.
O professor desenvolve sua atividade tanto para corresponder às suas necessidades
e ao motivo que o leva a ser professor, quanto por fazer parte de um processo maior que
suas ações, fazendo parte da construção da Educação. Assim, segundo Basso (1998),
devemos compreender o trabalho docente levando em consideração tanto suas condições
objetivas, ou seja, aquelas presentes na realidade concreta que encontra em seu cotidiano
de atuação, quanto em suas condições subjetivas, quer dizer, aos aspectos relacionados à
sua formação. Complementam Martins e Eidt (2010) que é preciso estarem
disponibilizadas as condições objetivas para a atividade docente ocorrer e ao analisarmos
as ações desenvolvidas pelo professor, devemos levar em consideração estes fatores.
Assim, quando nos deparamos com a atividade docente e buscarmos compreendê-la, é
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preciso ter em mente os determinantes que permeiam o desenvolvimento deste trabalho e
ainda estarmos esclarecidos dos motivos que levam o docente a exercer sua atividade,
para com isso entendermos os sentidos construídos por eles a respeito da atividade de
ensino. Leontiev (1978) já destacou que o sentido pessoal que cada aluno tem sobre os
fenômenos também é construído a partir das relações estabelecidas com o professor ao
exercer sua atividade de ensino. Com isso, temos que o docente atribui um sentido pessoal
à sua atividade e o aluno, consequentemente, ao construir seu sentido sobre os
conhecimentos que se apropria, leva consigo o modo como o conteúdo foi trabalhado e
desenvolvido pelo professor – que atua de acordo com o sentido que atribui à sua
atividade.
Temos ainda a construção de instrumentos como parte da atividade docente, e
junto com Leontiev (1978), entendemos que são carregados de história social, pois
encerram consigo o movimento dos homens na produção de cultura, de produtos para a
resolução das necessidades humanas. Assim, são resultado de transformações históricas
e que buscam responder aos homens e às necessidades presentes no tempo vivido.
Complementa Duarte (2004), que os instrumentos sofrem modificações e transformações
de acordo com as exigências sociais, e serão sempre síntese das atividades humanas.
Assim, o professor ao construir e utilizar seus instrumentos de trabalho responde tanto às
necessidades de seu tempo para seu uso na atividade de ensino, como também ultrapassa
os objetos já criados e que serviram para o uso da humanidade, pois parte deles para criar
outros instrumentos.
Cabe ressaltar que não é o instrumento em si que dirá como devemos utilizá-lo,
pois é preciso aprender seu uso social, ou seja, para o que ele foi pensado e criado. No
caso do professor, garantir que se tenha acesso a diferentes tipos de instrumentos não
garante que a prática será permeada de atividades que promovam sentido aos alunos, pois
é justamente o “como” se utiliza os instrumentos o fator primordial da transformação da
realidade. Assim, é preciso que o uso e construção dos instrumentos estejam coordenados
com a finalidade da educação: que o ensino permita a humanização dos sujeitos por meio
da apropriação dos conhecimentos sistematicamente organizados na educação escolar.
Os instrumentos devem ser organizados pelo docente de modo que os estruture para
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promover sentido aos alunos, conduzindo a atividade de estudo dos sujeitos e
relacionando com a vida de cada um.
O professor deve estabelecer suas ações intencionalmente com a finalidade do
ensino, pois para Calve, Rossler e Silva (2015), é apenas deste modo que a aprendizagem
produzirá sentido aos alunos e será possível conscientizar-se acerca dos conteúdos
científicos aprendidos no âmbito escolar.
Entendemos que, se estes aspectos não estão claros para o professor, a superação
das condições imediatas e a emancipação dos sujeitos pela educação fica comprometida.
Faz-se necessário relacionar os conteúdos aprendidos na escola com a realidade dos
sujeitos, pois somente deste modo os conhecimentos provenientes destes espaços serão
constituidores de sentido aos alunos e eles utilizarão em suas realidades. Basso (1998) já
alertou que, quando o professor não está esclarecido dos motivos que o levam à atividade
docente, sua prática fica esvaziada e lança mão de estratégias que tornam a educação
“rasa” ou pouco aprofundada. Neste caso, temos um trabalho docente alienado, realizado
em condições nas quais o docente não tem conhecimento da totalidade de seu trabalho e
tampouco da finalidade do mesmo, executando ações isoladas no seu cotidiano.
Esta forma de trabalho dentro da sociedade capitalista torna a atividade não mais
o resultado de esforços direcionados a um fim, mas configura-se pela venda da força de
trabalho, com a execução de tarefas que se perde da finalidade inicial. Assim também
temos a atividade docente, no qual vemos muitas vezes o motivo que direciona tal
atividade mais atrelado à recompensa salarial do que à finalidade do processo
educacional. Porém, é preciso ter em mente que, se encontramos condições alienantes de
trabalho, é preciso buscar sua superação. Para que isso ocorra, defende Asbahr (2014),
devemos buscar os motivos que levam o docente a exercer sua atividade e entender os
sentidos atribuídos a ela, pois somente assim poderemos inferir sobre a produção de
sentido na atividade de estudo e na construção da Educação.
Neste processo de sucateamento e fragmentação do trabalho, Marx (2013) alerta
que o trabalho humano transformou-se em mercadoria, ou seja, o valor que se estabelece
sobre esse produto não está relacionado com as características do mesmo ou o esforço
despendido, mas com o valor social atribuído a esta função. O trabalhador, no caso o
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professor, tem suas horas resumidas à venda da força de trabalho para uma recompensa
salarial, em condições muitas vezes limitantes para a execução de sua atividade. Porém,
encontramos uma contradição presente neste aspecto, pois o significado do “ser
professor” é valorizado socialmente, e o que vemos é a falta de investimento no setor
público a esta função. Entende-se que o docente atua na formação dos sujeitos e tem o
papel de fornecer os conhecimentos científicos que necessitam ser apropriados, porém
não se oferece condições e tampouco recompensa salarial à altura da atividade
desenvolvida.
As horas de trabalho, as exigências da rotina e ainda as condições da vida concreta
que se fazem presentes na vida do professor não permitem que formações tanto inicial
quanto continuada sejam feitas com qualidade, ou ainda os instrumentos de trabalho
sejam pensados coletivamente e articulados à finalidade do processo educativo. O
homem, neste modo de produção reduz sua vida ao fornecimento de força de trabalho
para a produção, e a constituição humana fica refém deste modo de funcionamento. Se o
docente executa as ações de sua atividade apenas almejando a recompensa salarial, temos
uma atividade alienada e fragmentada, e, consequentemente, não produzirá sentido aos
seus alunos o conhecimento proveniente destes espaços.
De acordo com Martins (2011), nas situações em que o educador consegue
estabelecer uma superação do valor de troca de seu trabalho a uma relação consciente
com atividade, é possível conscientizar-se dos motivos que levam à atividade e construir
ações humanizadoras. O exercício docente que ultrapasse a lógica da pura e simples venda
da força de trabalho permite ao professor a construção de sentidos que estejam ligados à
finalidade da Educação e, consequentemente, é possível encontrar caminhos para que a
atividade não ocorra de forma fragmentada e descontextualizada. Quanto mais o docente
se conscientizar dos motivos da sua atividade, as ações e operações envolvidas em seu
trabalho permitirão aos participantes da educação escolar participarem de práticas que
construam sentido.
Neste cenário, temos a escola como espaço no qual se organiza o conhecimento
historicamente produzido e é preciso que ocorra uma mediação intencional de conteúdos
para que se avance na produção de conhecimento. Já ressaltou Vigotski (2001) que a
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educação é um processo com intervenções planejadas para que ocorra no sujeito o
processo de humanização. É no caminho da educação escolar que os signos construídos
socialmente ganham outros sentidos ao entrar em contato com o conhecimento científico.
Duarte (2004) reitera que o gênero humano avança quando seus membros apropriam-se
do material já produzido, seguindo com outras elaborações. É, ainda, na educação que o
sujeito reconhece-se enquanto membro da sociedade, participante de relações sociais que
ultrapassam sua vida cotidiana. Assim, quanto mais se garante que as novas gerações
tenham acesso e se apropriem do material existente, maiores possibilidades de
transformação da realidade e humanização.
Esta apropriação do conhecimento não ocorre como se fosse apenas cópia do que
se entra em contato, mas o sujeito deve se implicar intencionalmente ao reelaborar o
produto histórico e social presente na sociedade e, a partir de então, consegue elaborar
novos caminhos e transformações na sociedade e em si mesmo. Ao mesmo tempo em que
o conhecimento transforma o sujeito, ele transforma sua relação com o conhecimento e
produz novas elaborações. Quanto mais conhecimento se tem, maiores possibilidades de
atuação na realidade, modificando-a e seguindo o processo de desenvolvimento da
história da humanidade.
Bem escrevem Longarezi e Franco (2013) ao alertarem que as condições
alienantes presentes dentro do cenário educacional podem prejudicar a relação professoraluno, pois para o professor o que assume principal foco é o conteúdo e para o aluno é a
preocupação com avaliações e notas. A importância e a funcionalidade da educação nestes
casos se perdem, e a lógica de mercado presentifica-se na educação. Este é um aspecto
que requer bastante atenção: os processos de aprendizagem e desenvolvimento humanos
estão diretamente relacionados aos processos educativos, pois as estruturas psíquicas
internas do sujeito, bem como a constituição do psiquismo como um todo, mais avança e
se constitui quanto mais acesso aos bens culturais e apropriações dos produtos humanos
forem feitos.
Por isso Leontiev (1978) defende que precisamos voltar-nos à educação e nela o
docente oferecer sentido aos conteúdos trabalhados, cuidando da formação do sujeito
como um todo, com o aluno sabendo o porquê dos estudos e relacionando-os com sua
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realidade. Vigotski (2001) também esclarece que, ao aprender novos conteúdos, ocorrem
outros tipos de atividade psíquica superiores e assim, “perceber as coisas de modo
diferente significa ao mesmo tempo ganhar outras possibilidades de agir em relação a
elas” (p. 289). Desta forma, é pela educação escolar que os sujeitos terão cada vez mais
chances de avançarem em seu desenvolvimento e de transformarem suas realidades, mas
para isso é necessário outro humano para tornar-se humano. Por isso conhecer sobre o
desenvolvimento humano e ainda sobre os processos de aprendizagem auxiliam a
preparar com maiores recursos a atividade docente, e ainda é preciso que esta atividade
tenha sentido para o docente, pois caso contrário, encontraremos ações fragmentadas e
distanciadas da realidade dos sujeitos. Os conhecimentos não devem ser apenas
apropriados, mas elaborados pelos alunos relacionando com os conhecimentos anteriores
que cada um já possui, ampliando o repertório cultural de cada sujeito.
Conforme vimos, a escola é o espaço no qual é possível organizar
sistematicamente o conteúdo cultural da humanidade, porém, conforme alerta Saviani
(2008), a escola é socialmente determinada, e, se estamos no modo capitalista de
produção, devemos localizar qual a função da escola dentro deste cenário, pois ela reflete
as relações de classes presentes neste sistema. Vemos neste contexto os conhecimentos
concentrados nas mãos da classe dominante com acumulação das riquezas e produções
humanas e a marginalização daqueles que pertencem às classes sociais trabalhadoras. A
escola em certo sentido, por mais que guarde consigo a possibilidade de transformação
da realidade dos sujeitos que dela participam por meio da apropriação do conhecimento,
está localizada no entremeio desta divisão de classes. Assim, temos um sucateamento da
escola pública e, como já destacou Leontiev (1978), a classe dominante acumula as
riquezas culturais, além das materiais, de acordo com seus interesses. Com isso, a escola
pública é regida pelos interesses de manutenção das classes sociais e a atividade docente
é construída nestes entremeios.
Saviani (2008) defende que devemos lutar pelos interesses dos trabalhadores, para
que seus filhos possam ter acesso a uma educação de qualidade, e garantir que haja uma
democratização do ensino. Com isso elabora: quanto mais acesso se tem, maiores as
chances de superação das condições presentes vivenciadas. É sabido que a Educação não
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é o único meio de transformação da realidade, mas é grande parte deste processo, pois os
conhecimentos permitem que os sujeitos alcancem ao menos uma igualdade de
possibilidades. Assim, temos que todo processo educativo também é um processo
político, e estamos esclarecidos que é necessária uma defesa do acesso a todos de uma
educação de qualidade.

5. CONSIDERAÇÕES

Por meio dos preceitos da Psicologia Histórico-Cultural, vimos a relevância da
atividade docente na constituição do psiquismo, pois participa da mediação dos
conhecimentos historicamente produzidos no intuito de humanização dos sujeitos.
Destacamos que o modo como a atividade docente vem sendo desenvolvida por vezes é
atravessada por determinantes que cerceiam e oferecem limitações ao como o “ser
professor” é visto e pensado na sociedade atual. É preciso valorizar a atividade docente e
buscar recursos para que se possa construir uma educação escolar promotora de sentido
aos que dela participam. Com isso, defendemos a importância das ações presentes na da
atividade de ensino preparadas intencionalmente promovendo aprendizagem e
desenvolvimento aos alunos, além de propiciar a construção de sentido pessoal
relacionando os conhecimentos trabalhados em sala de aula com a realidade de cada um.
Por fim, sabemos que as condições presentes no contexto que ocorre a atividade
docente são permeadas por determinantes alienantes, visto o modo de produção que se
está inserido e, com a fragmentação do trabalho e da vida, o docente não fica fora deste
cenário. Assim, entender a atividade docente a partir da Psicologia Histórico-Cultural nos
oferece subsídios para pensar a superação das condições alienantes presentes na educação
escolar por meio do estudo dos motivos presentes na atividade de ensino e no
planejamento de ações promotoras de sentido aos que dela participam.
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SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE: BUSCANDO REFLEXÕES
NECESSÁRIAS
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UEM. Contato: danii.fernanda@hotmail.com;
Záira Fátima de Rezende G. Leal, docente no Programa de Pós-graduação em Psicologia
– UEM. Contato: zairagleal@hotmail.com.
INTRODUÇÃO
O professor, figura substancial da educação, está inserido em um complexo
sistema que engloba desde as políticas públicas educacionais até a gestão particular de
cada instituição, de modo que a autonomia de sua atividade é limitada, pois está
submetida a uma série de fatores que devem ser respeitados. Contudo, diante dos
constantes fracassos da educação, é comum que este profissional seja apontado,
individualmente, como o principal responsável, ao mesmo tempo, pelas causas e pela
solução desses problemas. A ideia do professor tomado como salvação da educação foi
bastante disseminada em meados do século XX, quando a educação foi apontada como
panaceia para todos os males. Nos dias de hoje essa ideia ainda é corrente, mas
contraditoriamente, também se verifica a precarização das condições de trabalho docente,
bem como da formação recebida por esses profissionais. Assim, reconhecer o educador
como agente que contribui para transformação da realidade, sem culpabilizá-lo pelas
deficiências do sistema educacional, é primordial para se pensar a educação pública
brasileira. Nesse sentido, a formação do professor, como a própria atividade docente,
devem ser foco de constantes discussões.
Fernandes (2014) alerta que a preparação para docência no Brasil ainda não se
constituiu como política efetiva de Estado de modo a apresentar resultados significativos.
Tomando por base essa afirmação, o objetivo desse texto é discutir alguns aspectos da
formação docente que influenciam a atuação desse profissional, procurando desmistificar
a ideia de que ele, de forma independente, pode modificar o cenário educacional. Para
tanto, foram elaboradas as seguintes questões: que aspectos podem ou devem ser
destacados para se caracterizar a formação docente atualmente?; qual é o lugar que o
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docente ocupa na sociedade?; e, quais as possibilidades de mudança apontadas? Tais
questões são tomadas como norteadoras da discussão que se segue, no intuito de delinear
um panorama a respeito da formação e atuação desse profissional no Brasil, a partir da
perspectiva da Psicologia, bem como estabelecer uma relação com as metas do Plano
Nacional de Educação (PNE) à luz da Teoria Histórico-Cultural (THC).

SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE OFERECIDA E O PERFIL DO EDUCADOR
FORMADO
Desde as últimas décadas do século XX a educação ganhou destaque no cenário
brasileiro, na busca de reduzir o analfabetismo e melhorar os níveis educacionais no país
passou-se de uma educação escolar excludente, isto é, feita por poucos e para poucos,
para a massificação do acesso à escolarização. Fernandes (2014) explica que a educação
foi tomada como fundamental para a empregabilidade e superação dos problemas
econômicos e da pobreza no país, sendo apropriada por economistas, administradores,
empresários, entre outros profissionais que, em conjunto com o governo, empregaram
diversos recursos para possibilitar o acesso à educação em larga escala. A pretensão pela
massificação do acesso à educação ocasionou grande demanda por professores e,
consequentemente, ganhou fôlego a formação de docentes, sobretudo em instituições
privadas. Contudo, diante da necessidade de educadores, pouco se regulou a qualidade da
formação oferecida à esses profissionais, a preocupação era, sobretudo, com a quantidade
de educadores formados em detrimento da qualidade desta formação.
Desse modo, cabe observar em que contexto as universidades brasileiras surgiram
e se consolidaram, e sobre esse aspecto Chauí (2001) assinala que, primeiramente, é
preciso considerar que a universidade é uma instituição social que exprime as
características da sociedade da qual faz parte, isto é, dos ideais neoliberais. O
neoliberalismo é uma tendência econômica surgida após a crise do capitalismo da década
de 1970, que defende a regulação da economia pelo mercado, drástica legislação
antigreve e vasto programa de privatização. Tal modelo político tornou-se inseparável da
forma de acumulação de capital chamada de acumulação flexível, em que a ciência e a
tecnologia se tornaram forças produtivas e agentes de acumulação e, direitos como o
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acesso à educação, por exemplo, se tornam um serviço privado, uma mercadoria. É nesse
contexto que a universidade está inserida e sob essas circunstâncias a autora aponta que
as instituições privadas e públicas foram empurradas para lados opostos: investimento
nas universidades privadas em detrimento das instituições públicas, visando um dos
princípios neoliberais, isto é, a privatização dos serviços públicos.
Sobre as instituições privadas, conforme Fernandes (2014) houve um grande
incentivo à abertura de cursos de formação de professores, que surgiam sem maiores
preocupações com a qualidade de ensino ofertada. Assim, com pouca regulação do
Estado, a imensa oferta de cursos de licenciatura tornou-se marco no ensino superior,
entretanto a formação oferecida era, em sua maioria, superficial, aligeirada e incompleta,
muitas delas de cunho técnico que pouco preparava o futuro professor para lidar com a
realidade educacional do país.
Ainda assim, com estímulo do governo e da iniciativa privada essa configuração
dos cursos de licenciatura se espalhou e se consolidou, de forma que essas características
podem ser observadas em grande parte dos cursos oferecidos em instituições privadas
atualmente, sobretudo na modalidade de formação à distância. As universidades privadas
assumiram forma empresarial, oferecendo pouca ou nenhuma autonomia para o professor
executar seu trabalho, engessando a relação ensino-aprendizagem em padrões que, com
frequência, não atendem às necessidades educacionais do indivíduo.
Ao contrário das instituições privadas, nas instituições públicas a limitação da
formação em licenciatura se dá pelo sucateamento das universidades. A realidade que se
apresenta é de baixo investimento governamental, corte de verbas, desfalque no quadro
de funcionários, forçando as instituições a operarem com número bastante reduzido de
colaboradores e exigindo a acumulação de funções daqueles que permanecem. No caso
de professores, por exemplo, é comum que estes acumulem horas-aulas ministradas,
trabalho burocrático, projetos de ensino ou extensão, pesquisas, entre outros. De modo
que o docente acaba por não ter condições objetivas e subjetivas para o desenvolvimento
de atividades atualizadas, aprimoramento do trabalho, continuidade de formação ou
dedicar-se de forma mais cuidadosa ao preparo dos conteúdos e à relação professor-aluno,
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e quando cumpre todas estas funções com excelência o faz sob pena de afetar
negativamente sua saúde física e mental.
Acrescenta-se ainda à lista de aviltamentos impostos às universidades públicas:
separação entre docência e pesquisa, terceirização da atividade universitária, arrocho
salarial, produtivismo, entre tantos outros elencados por Chauí (2011). A combinação
entre esses fatores, segundo a autora (idem, p. 38) reduz a graduação a “[...] um número
absurdo de horas-aula, desconhecimento por parte de estudantes e docentes, de língua
estrangeira, miséria bibliográfica e informativa, ausência de trabalhos de laboratório e de
pequenas pesquisas de campo, etc.”, limitando o processo de ensino-aprendizagem e
tornando precária a formação acadêmica. Torna-se imperativo mencionar que existem
exceções, mas aqui interessa-nos atentar para o contexto geral, e, nesse sentido, Rossler
(2012) faz uma síntese desse cenário, explicitando que a educação no Brasil está à mercê
da ideologia neoliberal e pós-moderna e que as condições impostas levam à redução na
qualidade do trabalho educativo, bem como a redução do reconhecimento social da
profissão. O resultado é que o professor que anteriormente tinha um trabalho de destaque
e prestígio viu-se, cada vez mais, como um trabalhador proletário, explorado no exercício
de suas funções e excluído de suas possibilidades.
Destarte, a formação de professores apresenta inúmeros problemas e está longe
de ser ideal, seja na esfera pública ou privada. Se por um lado, na universidade pública
faltam recursos materiais, financeiros e profissionais para construir e manter cursos de
licenciatura em alto nível de funcionamento, por outro lado, as universidades privadas
possuem esses requisitos, contudo, o engessamento se dá pelo ensino padronizado,
aligeirado que busca responder mais às demandas mercadológicas da instituição do que
às demandas de ensino. A formação docente tem se mostrado frágil nas duas esferas, cada
uma por seus próprios motivos, ambas atendendo às demandas do mesmo sistema e da
mesma ideologia. O ensino ofertado forma professores de maneira elementar, ensinados,
sobretudo, a reproduzir ao invés de refletir e criar, e se eles próprios não passam por um
processo de ensino que promova a apropriação de conteúdos com aprofundamento teórico
e enriquecidos por discussões e reflexões, dificilmente conseguirão transmitir conteúdos
com essa qualidade aos seus alunos. Atentando para essa relação professor-aluno, pode230

se compreender que elementos sustentam a manutenção dessa configuração da educação,
assunto que será tratado no próximo item.

SOBRE O LUGAR QUE A DOCÊNCIA OCUPA NA SOCIEDADE
Se, conforme aponta Fernandes (2014), até os dias atuais a preparação para a
docência não se constituiu como eficiente no sentido de promover mudanças nos padrões
de ensino e aprendizagem, cabe questionar o que sustenta essa configuração, por que
ainda se investe tão pouco em formação docente de qualidade? Em primeiro lugar, é
necessário não perder de vista, como mencionado, que se trata de um sistema educacional
inserido na sociedade capitalista, neoliberal. Pode-se então reformular a pergunta: a que
serve a educação e, por conseguinte, a figura do professor na sociedade capitalista?
Barroco (2007) apresenta uma discussão sobre inclusão e exclusão, explicitando que na
sociedade dividida em classes todos são partícipes, até os ditos marginalizados são parte
integrante desse sistema, pois para seu pleno exercício, o capitalismo precisa manter uma
parcela de ‘excluídos’. Conforme a autora:

[...] a forma de participação de uma reduzida parcela da população prevê a
apropriação, a fruição e o usufruto daquilo que de mais elevado ou complexo a
humanidade produziu [...]. A outra parcela, a grande maioria, cabe como forma de
participação nessa sociedade ficar à margem dessa apropriação, fruição e usufruto.
(Barroco, 2007, p. 160).
A ‘educação para todos’ divulgada no sistema capitalista, significa na verdade,
que uma pequena parcela de indivíduos terá acesso ao que de melhor e mais avançado há
nesse âmbito, enquanto a grande maioria da população terá acesso apenas ao elementar
em termos educacionais. Nesse sentido, Silva (2014) discute que com o avanço
tecnológico do século XX e XXI e a complexificação do trabalho houve necessidade
incontestável de assegurar educação para todos os cidadãos, contudo, não uma educação
que proporcione apropriação de conteúdos mais desenvolvidos, clássicos ou superiores,
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mas que prepare o indivíduo para o mercado de trabalho, ou seja, a classe trabalhadora é
tão somente educada, ou ainda, treinada, para atender as demandas de produção.
Duarte (2008) em seu livro Sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões?,
discorre sobre o fato de que a chamada sociedade do conhecimento é uma falácia, pois é
construída sob um grupo de cinco inverdades altamente defendidas e propagadas: a
primeira ilusão reside na ideia de que o conhecimento nunca esteve tão acessível e
democratizado por meio da internet e outros meios de comunicação; a segunda, está
contida na premissa de que a capacidade de lidar de forma criativa com as situações do
cotidiano é mais importante que a aquisição de conhecimentos teóricos; a terceira ilusão
é a ideia de que o conhecimento não é apropriação da realidade, mas uma construção
subjetiva, resultante de processos intersubjetivos; a quarta ilusão postula que todos os
conhecimentos possuem o mesmo valor não havendo hierarquia no que concerne a
efetividade em explicar a realidade; e a quinta, parte da ideia de que o caminho para a
resolução dos grandes problemas se constitui na conscientização dos indivíduos.
A partir dessas premissas errôneas se constitui a falácia de que o ensino está
igualmente acessível a todos, quando na verdade há diferenças exorbitantes entre o ensino
oferecido à diferentes classes sociais. Reforça-se a defesa do abandono das teorias e da
equivalência entre conhecimentos científicos e espontâneos, ideia que se radicalizada,
leva à compreensão de que conhecimentos científicos podem ser dispensáveis, e que a
realidade concreta não influencia na formação do indivíduo, tanto no processo de
formação dos conhecimentos, quanto na possibilidade de mudança, visto que nesse
sentido, conscientizar os indivíduos seria suficiente, ainda que as condições concretas da
realidade continuem as mesmas. Convicções como essas são difundidas para justificar,
entre outras coisas, uma formação aligeirada, de caráter técnico e fortemente apoiada em
conhecimentos espontâneos. Contudo, tais concepções são dirigidas à classe trabalhadora,
não valendo o mesmo discurso para os indivíduos da classe dominante.
Não é objetivo, no capitalismo, que todos se apropriem de muito conhecimento,
que suas formações permitam que se voltem ao exercício da reflexão, pois sem reflexão
não se chega à contestação das relações de exploração da classe trabalhadora. Para tanto,
é preciso manter as escolas, sobretudo as públicas, e, portanto, os professores dessas
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escolas com o mínimo de recursos para transmitir conhecimento, cada vez mais
compreendido e ensinado de modo parco e mecânico, visto que o docente limitado
transmite conhecimento limitado. Não é de interesse da lógica capitalista que os
professores sejam críticos para ensinar a classe que deverá, no limite, sujeitar-se.
Portanto, não há também motivos para seja investido na formação de professores
conscientes de sua atividade e da realidade. A formação docente restrita atende a uma
demanda do capital, isto é, contribuir para a manutenção das relações sociais de
dominação. Contudo, apesar de ser esta uma questão estrutural, é possível vislumbrar e
desempenhar movimentos contrários, conforme será discutido no item seguinte.

PARA

UMA

EDUCAÇÃO

PROMOTORA

DE

DESENVOLVIMENTO

HUMANO: ATRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO DOCENTE
No item anterior foi apontado que a precariedade da formação de professores,
assim como da educação de modo geral, é uma questão estrutural da sociedade de classes.
Porém, o trabalho educativo pode contribuir para a humanização dos indivíduos mesmo
no interior dessa sociedade, desconstruindo as ilusões discutidas por Duarte (2008).
Conforme Rossler (2012), a educação deve ser entendida como produção ideológica, pois
está necessariamente vinculada a uma ideologia, entretanto, tem a possibilidade de
permanecer reproduzindo as concepções vigentes ou se filiar ao movimento de
transformação e superação do quadro social posto. Para tanto, não basta a crítica teórica
ao sistema existente, as modificações na educação demandam mudanças práticas,
cotidianas, a práxis é transformadora da realidade concreta.
Pode-se tomar como exemplo um aspecto apresentado por Barroco (2007),
fundamentada nos postulados de Marx, a autora expõe que numa sociedade dividida em
classes, a educação que se propõe “igual para todos” está trabalhando para a manutenção
das disparidades entre os sujeitos pertencentes a classes sociais diferentes. Pois, se os
indivíduos partem de pontos diferentes e o percurso é “igual para todos”, a linha de
chegada se manterá diferente. Com isso, é destacada a necessidade de se atentar para o
contexto do aluno, quanto mais precário e empobrecido for, mais esse indivíduo precisará
da educação como promotora de desenvolvimento e maior deve ser o investimento nesse
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sentido, para que o indivíduo possa alcançar os mesmos níveis de desenvolvimento
daqueles que à princípio partiram de um ponto à frente, nisso consiste um movimento de
transformação.
Barroco (2007) também destaca as concepções marxistas sobre a necessidade de
que a educação se volte para a ciência, uma vez que a superação do processo de alienação
envolve a busca pela explicação da realidade para além da aparência. Nessa mesma
direção, Leal e Mascagna (2016) apontam que a educação deve ser comprometida com a
emancipação humana, que permita o desenvolvimento pleno dos indivíduos e conforme
Saviani (2005 apud Leal e Mascagna, 2016) o desafio colocado à educação na sociedade
de classe é construir-se como um componente de luta. Abrantes e Bulhões (2016) são
mais específicos ao citar lutas concretas a serem realizadas no campo da educação, a
saber: luta pela escola pública; luta pela escola laica; luta pela qualidade do ensino; e, luta
para que os indivíduos se produzam por meio das realizações mais desenvolvidas da
humanidade. Essas lutas são dos professores por seus alunos, mas também por si mesmos,
são também da sociedade como um todo e do governo em todas as suas instâncias.
Silva (2014) defende que a percepção crítica e a intervenção nas contradições do
sistema educacional vigente devem ser o cerne da formação do professor. E que os
desafios a serem enfrentados por esse profissional ainda incluem a constante atualização,
sendo que o preparo e a execução de atividades são permanentes oportunidades de
formação contínua:

Na perspectiva do materialismo histórico-dialético, o trabalho do professor
precisaria ganhar em intencionalidade e autonomia. Isso significaria, antes de
tudo, reconhecer o fato do professor atuar em instituições formativas com
objetivos definidos a priori e, consequentemente, a necessidade de resgatar o
sentido do seu trabalho, de que nada está definitivamente pronto e é preciso buscar
espaços para a criatividade. (Silva, 2014, p. 9-3).

Pode-se observar que nas contribuições marxistas se encontram as premissas para
uma sociedade igualitária e é por meio delas que se faz possível e necessário pensar a
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construção de uma educação como promotora de desenvolvimento humano. Assim, com
base nos aspectos elencados como necessários à formação docente de qualidade e nas
discussões realizadas anteriormente, passaremos à discussão do Plano Nacional de
Educação no que concerne a formação de professores, visto que o preparo para a docência
é também responsabilidade das instâncias governamentais e este documento se coloca
como orientador dos esforços no sentido de melhorar a educação pública brasileira.

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: METAS ESTABELECIDAS PARA A
FORMAÇÃO DOCENTE.
Diante de todos os desajustes da educação e dos desafios a serem enfrentados,
recorre-se ao Plano Nacional da Educação – PNE para conhecer os objetivos apontados
como necessários para melhoria da educação no Brasil, mais especificamente, serão
destacadas as metas concernentes à formação de educadores, temática abordada nesse
artigo. O PNE é um documento sancionado em 2014 pelo Congresso Federal, que tem
por finalidade direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da
educação no país. Trata-se de um conjunto de vinte metas a serem alcançadas num
período de dez anos, portanto de 2014 a 2024, sendo que por seu tempo de vigência, é
anunciado como

estratégia

de

superação

da

descontinuidade

das

políticas

governamentais. O PNE é organizado em grupos temáticos, o primeiro grupo é composto
por metas estruturantes para a garantia do acesso à educação básica com qualidade, à
universalização do ensino obrigatório e à ampliação das oportunidades educacionais; o
segundo grupo diz respeito à redução das desigualdades e à valorização da diversidade; o
terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação; e, o quarto
grupo refere-se ao ensino superior (Brasil, 2014).
Foi utilizado como referência o caderno digital “Conhecendo as 20 metas do
PNE”, que apresenta o Plano Nacional de Educação (PNE), sendo que nesse texto
trabalhou-se apenas com o terceiro bloco, visando observar quais são os objetivos
pretendidos para a formação de educadores e como essas metas podem ser compreendidas
a partir das questões levantadas neste artigo sob a perspectiva da psicologia históricocultural.
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Ao todo, quatro metas compõem o terceiro bloco:

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II
e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando
que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PNE.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira
para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os
sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação
básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional,
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição
Federal (Brasil, 2014).

Resumidamente, a meta de número 15 reconhece que muitos professores da
educação básica não possuem formação universitária na área de atuação, essencial para
sua atividade. E, portanto, as políticas de formação docente no ensino superior, em
especial nas licenciaturas, precisam ser impulsionadas de modo a universalizar esse
acesso. O PNE destaca a necessidade da promoção da reforma curricular dos cursos de
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licenciatura e o estímulo à renovação pedagógica, bem como a valorização das práticas
de ensino e dos estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos
profissionais da educação, visando à articulação entre a formação acadêmica e as
demandas da educação básica. Segundo o PNE para que tal meta seja atingida é
imperativo o esforço colaborativo entre União, Estados e Municípios (Brasil, 2014).
Sobre a meta 16, o PNE estipula como necessária a elevação do nível de formação
dos professores da educação básica, reconhecendo que as mudanças na sociedade exigem
constante aprimoramento do profissional e que isso depende, em grande medida, dos
investimentos que o poder público e a sociedade façam no tocante à valorização da
formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Define ainda que a
efetivação de tal meta depende da articulação dos entes federativos “[...] para dimensionar
a demanda por formação continuada e promover a respectiva oferta por parte das
instituições públicas, consolidando assim um planejamento estratégico, em regime de
colaboração” (Brasil, 2014, p. 51). Essa meta também defende que os professores sejam
reconhecidos e valorizados por seus esforços no aperfeiçoamento profissional, e que tal
reconhecimento deve ocorrer por meio da implantação de planos de carreira e
remuneração para os professores da educação básica, no intuito de garantir condições para
a realização satisfatória dessa formação.
Ainda sobre a valorização do profissional da educação, a meta de número 17
enuncia que “a melhoria da educação e, consequentemente, dos índices educacionais e
das taxas de escolarização da população e o desenvolvimento social e econômico do país
estão relacionados, entre outros, à valorização dos profissionais do magistério [...]”
(Brasil, 2014, p. 54). Segundo o PNE, professores com formação adequada, com
condições dignas de trabalho e que se sentem valorizados contribuem para uma
aprendizagem mais significativa dos estudantes e, consequente, maior qualidade da
educação. Tal valorização é tomada pela remuneração média do profissional, portanto,
para a concretização dessa meta é necessário que o valor do salário médio do professor
seja elevado de modo mais acelerado, visto que a defasagem na remuneração tem sido
indicada como um dos principais motivos do declínio do número de universitários em
cursos de licenciatura.
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Por fim, a meta 18 reitera a ideia de que é necessário tornar a carreira do magistério
atrativa e viável, uma opção profissional que desperte interesse pelos cursos de
licenciatura, nas diferentes áreas do saber. Visto que a formação de professores de alta
qualidade é compreendida pelo PNE como condição para o desenvolvimento social e
econômico da sociedade, pois “[...] a pessoa que não recebe educação não se desenvolve
plenamente e, portanto, não adquire as condições necessárias para o exercício de sua
condição de cidadão. Além disso, tem reduzidas suas chances no mundo do trabalho”
(Brasil, 2014, p. 57). Assim, o documento aponta o estabelecimento de planos de carreira
para os profissionais da educação básica e superior como mecanismo para expressar a
valorização docente.
Observando as metas apresentadas, quatro pontos principais ganham destaque: a
atividade docente tomada como estratégia para a promoção de desenvolvimento da
sociedade; formação docente compreendida como responsabilidade dos entes federativos;
a necessidade de formação de qualidade para o professor; e, a necessidade de
reconhecimento e valorização da profissão. Sobre o primeiro aspecto, as metas 17 e 18
explicitam que a formação de professores de alta qualidade é condição para o
desenvolvimento social e econômico da sociedade, e a meta 18 acrescenta a necessidade
da educação para o mercado de trabalho e exercício da cidadania. Contudo, garantir o
acesso de indivíduo ao mercado de trabalho, não deve ser entendida como a única função
da educação. Pelo contrário, um dos seus maiores desafios, de acordo com Anjos (2013),
reside em conseguir, ao mesmo tempo, preparar os indivíduos para a atuação no mundo
do trabalho, sem limitá-los a um simples processo de adaptação ao mercado e à lógica do
capital.
Desse modo, a formação do professor e o ensino que ele oferece não podem se
caracterizar como ferramentas apenas para treinar o sujeito para trabalho, mas para além
disso, deve visar o desenvolvimento dos indivíduos, a apropriação de conteúdos mais
elaborados, isto é, produzir níveis superiores de humanização. Conforme apontado
anteriormente, Silva (2014) expõe que a educação que se objetivou a partir da segunda
metade do século XX, era voltada unicamente para o trabalho, o resultado foi o acesso
massificado à educação, mas sem qualidade em termos de desenvolvimento humano.
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A filósofa húngara Agnes Heller (1991 apud Anjos, 2013) trata da individualidade
em-si e para-si, e contribui para a compreensão do papel do ensino sistematizado,
conforme a autora o indivíduo enriquece enquanto ser humano a partir da apropriação das
objetivações historicamente elaboradas, ou seja, a produção cultural de gerações
anteriores. Contudo, o conjunto das objetivações do gênero humano não se apresenta
igualmente a todos os indivíduos, mas estrutura-se em dois níveis: as objetivações
genéricas em-si e as objetivações genéricas para-si. As objetivações genéricas em-si são
de três tipos: o primeiro caracteriza-se pelos utensílios e instrumentos; o segundo, pelos
usos e costumes; e o terceiro pela linguagem. São produzidas e reproduzidas
espontaneamente no âmbito da vida cotidiana, isto é, são transmitidas sem a necessidade
de ensino sistematizado, e possibilitam a existência do indivíduo em sociedade. Ao passo
que as objetivações genéricas para-si, são objetivações humanas superiores que têm sua
gênese histórica nas objetivações em-si e surgiram num período tardio da história
humana, são elas: a ciência, a filosofia e a arte. O desenvolvimento desses elementos
caracteriza certo estágio de desenvolvimento da própria sociedade, sendo que várias
formas de sociedade existiram ou existem sem eles. A apropriação pelo indivíduo das
objetivações para-si ocorre a partir do ensino sistematizado, isto é, é função escolar
proporcionar aos indivíduos a necessidade de apropriação desses conteúdos, bem como
disponibilizar o contato com eles para que isso seja possível.
A individualidade para-si, alcançada por meio da apropriação das objetivações
superiores, é compreendida nesse contexto, como máxima possibilidade da formação do
indivíduo, portanto, a educação escolar é responsável por muito mais do que que adaptar
ou treinar o indivíduo para o mercado de trabalho, mas é dela a função de desenvolver os
alunos em suas máximas potencialidades. Portanto, a educação sistematizada é
instrumento de desenvolvimento ominilateral, mas para tanto, é necessário visar muito
além da adaptação ao mercado de trabalho e desenvolvimento econômico da sociedade,
visto que no sistema capitalista, uma sociedade desenvolvida, não significa todos os
indivíduos igualmente desenvolvidos.
Outros dois pontos de destaque das metas do PNE podem ser tomados em
conjunto, trata-se da formação docente de qualidade e da defesa de que tal formação é de
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responsabilidade das três instâncias governamentais: Municípios, Estados e União. De
fato, para que o educador busque formação e aprimoramento contínuos é preciso que haja
cursos de qualidade à disposição, considerando que qualidade de formação vai além do
diploma, título, ou do número de horas de estudos a serem contabilizadas, mas refere-se
à formações que contribuam para aprofundar o conhecimento do profissional, provocando
a necessidade de reflexão sobre a prática diária e, instrumentalizando-o para reconhecer
e lidar com os desafios impostos à sua profissão, unindo a teoria à prática.
As metas do PNE indicam a necessidade de uma formação docente de qualidade,
contudo, não mencionam aspectos relacionados à teoria, sendo que a partir de uma
perspectiva crítica, uma formação de qualidade, se caracteriza entre outras coisas, pelo
fortalecimento da teoria que embasa a prática. Entretanto, o que se verifica é a tendência
contrária, as teorias têm perdido espaço para a “formação em serviço” como evidencia
Torres (2000), citado por Fernandes (2014). Sendo que a defesa desse movimento como
benéfico para os indivíduos e para a educação é apontado por Duarte (2008) como uma
ilusão, conforme mencionado anteriormente. Portanto, uma formação de qualidade
implica, entre outras coisas, no resgate das bases teóricas-filosóficas, que orientam as
ações.
Considerando esses aspectos, pode-se compreender que a formação do professor,
não pode ser tomada como responsabilidade unicamente do sujeito singular, mas de um
grupo amplo, que inclui a sociedade em geral, as instâncias governamentais, os órgãos
regulamentadores da educação, bem como o próprio profissional. Por meio do trabalho
integrado, instaura-se a possibilidade criar meios e condições de aumentar o número de
docente qualificados. Sendo esse um processo complexo e urgente, pois conforme indica
a meta 15, parte dos professores não possuem qualificação mínima para exercer sua
atividade.
Por fim, outro aspecto enfatizado foi a necessidade de valorização da prática
docente em termos de remuneração e reconhecimento social. Nesse sentido, as metas vão
na mesma direção apontada por Rossler (2012) ao explicitar que a baixa remuneração dos
educadores impõe jornadas de trabalho longas e improdutivas para que o professor possa
obter remuneração minimamente digna, o que leva a redução na qualidade do trabalho
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educativo desses profissionais, bem como a redução do reconhecimento social da
profissão, assunto também mencionado por Chauí (2011), conforme assinalado
anteriormente. A formação e a constante atualização do profissional não são tarefas
simples, requerem esforço e dedicação, de forma que o professor precisa ser incentivado
a buscá-la e reconhecido ao fazê-lo.
A meta 16 ressalta que a valorização do professor é fundamental à melhoria da
docência no Brasil, entretanto, apesar do reconhecimento desse aspecto como uma
necessidade, é comum que tais propostas fiquem restritas à teoria, visto que essa discussão
sobre a necessidade de valorização da profissão de docente é antiga, ainda assim, não
foram realizadas ações efetivas no sentido de reestruturar a docência agregando-lhe o
valor que de fato possui. Ao contrário, se forem observados, por exemplo, os constantes
cortes de verbas impostos às instituições de ensino público, pode-se constatar que esse
reconhecimento está cada vez mais distante de ser readquirido. Ser professor não é mais
posição de prestígio como em outrora, mas é agora, profissão pauperizada, que tem sido
abandonada em detrimento de profissões mais rentáveis ou reconhecidas socialmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto, compreende-se que a formação do professor vem se dando de maneira
cada vez mais precarizada, apoiada em saber técnico, que ignora ou deturpa teorias tão
necessárias ao exercício profissional, se mostrando, no limite, defasada e insuficiente em
capacitar tais profissionais a atuarem na educação brasileira. Nas referências aqui
trabalhadas, sob a perspectiva da teoria histórico-cultural, é apontada a necessidade de
construir uma educação de cunho crítico, efetivada na práxis e capaz de promover
humanização.
Aprimorar a formação docente, fazendo-a planejada, consciente do papel do
professor e das contradições e conflitos a serem enfrentados na realidade concreta é um
passo fundamental na direção da elevação da qualidade do ensino em geral. Pois, somente
tendo o professor ele próprio alcançado uma consciência crítica será capaz de trabalhar
em prol da socialização dessa educação de qualidade, buscando promover em seus alunos
a necessidade de apropriação das objetivações mais avançadas já produzidas pelo gênero
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humano. Além disso, uma vez que o educador compreenda a origem das concepções
predominantes na educação brasileira, pode ser capaz de empregar esforços para resistir
ou opor-se às relações alienadas, tarefa que se mostra extremamente necessária. Para
tanto, a qualidade da formação docente, não deve ficar a cargo exclusivamente do
professor, enquanto indivíduo singular, mas compreendida como responsabilidade de
diversos setores sociais em conjunto.
Destarte, compreende-se que as metas definidas pelo Plano Nacional de Educação
são, de fato, estritamente necessárias para o aprimoramento da formação docente, apesar
de não serem as únicas. Contudo, tradicionalmente no Brasil, as propostas realizadas por
meio de planos, projetos, políticas, entre outros, têm grandes dificuldades de se
efetivarem na prática, por mais bem elaborada que seja uma proposta, não garante que os
objetivos ali elencados se efetivarão de forma a render resultados satisfatórios. As
proposições contidas neste documento, convergem em muitos pontos com as discussões
realizadas pelos autores referenciados, contudo, cabe o cuidado de atentar para a
superficialidade contida nessas proposições, pois como discutido nesse texto, e defendido
por Abrantes e Bulhões (2016) numa sociedade de classes, o trabalho e a educação não
são livres de alienação e, portanto, transformar a educação em promotora de
desenvolvimento pleno, significa, no limite transformar a própria sociedade.
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O intuito aqui presente é que por intermédio deste trabalho seja possível observar e
discutir a atual realidade das condições teóricas e metodológicas presentes na formação
do psicólogo, e deste modo, contribuir para o possível aprimoramento e potencialização
de suas formas de atuação com as mais diversas demandas do contexto educacional. Além
disso, pretende-se compreender a formação dos psicólogos que visam atuar na interface
Psicologia e Educação, sendo possível discutir sobre a situação atual da formação
profissional de psicologia posta nas universidades e a falta de disciplinas complementares
nesta área. O presente estudo foi realizado por via de pesquisa de campo a respeito do
curso e das disciplinas cujo enfoque seja a interface da Psicologia na área da Educação,
objetivando a discussão possível sobre a situação atual da formação profissional do curso
de Psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande – MS.
Para atingir o objetivo proposto, foram utilizados dados do cadastro da Instituição de
Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), dados dos sites da instituição e
pesquisa de campo na coordenadoria do curso de psicologia no campus de Campo
Grande. Foram verificadas situações relacionadas as matérias de psicologia
escolar/educacional no campus apresentado pela pesquisa realizada. Entre as diferenças
encontradas nos cursos, observa-se que a nomenclatura de algumas disciplinas é
divergente apesar do conteúdo apresentar-se de forma semelhante entre si e não
acompanhar as modificações históricas da área em questão. Acreditamos também que
entender a psicologia como instrumento de transformação da sociedade, requer ir na
direção da satisfação das necessidades e interesses das minorias e isso implica em
propiciar o processo histórico-social de humanização do homem, ou seja, o processo do
homem se tornar homem, pela mediação da escola, instituição especializada para operar
a passagem do senso comum ao saber científico, superar a sociedade alienada como meta
e ao profissional de psicologia desempenhar a função de intelectual e não somente educar
sujeitos para esta sociedade, mas sujeitos que a transformem. Diante dessa experiência
foi possível perceber algumas implicações formativas e vivenciais da universidade sobre
a atuação do psicólogo escolar e educacional e sua relação teórica e prática.

Palavras-Chave: Formação do Psicólogo; Psicologia Escolar e Educacional; Atuação do
Psicólogo Escolar.
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INTRODUÇÃO
Muitos dos psicólogos acreditam que as dificuldades presentes ao desenvolver
trabalhos necessários no contexto educacional devem, em partes, ao ensino que
receberam na universidade, o qual não lhes ofereceu fundamentos teórico-metodológicos
suficientes para lidar com certas questões institucionais. Outro fator que pode ser
contribuinte para tais dificuldades seria o curto espaço de tempo disponível para
aprendizagem e desenvolvimento de alternativas de intervenção, visto que ocorre, como
disciplina obrigatória, geralmente em apenas um semestre regular.
O presente estudo foi realizado por via de pesquisa de campo a respeito do curso
e das disciplinas cujo enfoque seja a interface da Psicologia no campo da Educação,
objetivando a discussão possível sobre a situação atual da formação profissional do curso
de Psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande – MS.
O intuito aqui presente é que por intermédio deste trabalho seja possível observar
e discutir a atual realidade das condições teóricas e metodológicas presentes na formação
do psicólogo e, deste modo, contribuir para o possível aprimoramento e potencialização
de suas formas de atuação com as mais diversas demandas do contexto educacional. Além
disso, pretende-se compreender a formação dos psicólogos que visam atuar na interface
Psicologia e Educação, sendo possível discutir sobre a situação atual da formação
profissional de psicologia posta nas universidades e a falta de disciplinas complementares
nesta área.
Para atingir o objetivo proposto, foram utilizados dados do cadastro das
Instituições de Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC). Segundo a Portaria
n° 1.885, do MEC (Brasil, 2002b, p. 1), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
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Educacionais Anísio Teixeira (INEP), dados dos sites da instituição e pesquisa de campo
na coordenadoria do curso de psicologia no campus de Campo Grande.

PSICOLOGIA E SUA CONSTITUIÇÃO
As atividades cognitivas do indivíduo ocorrem de acordo com a historicidade social
e acabam se constituindo em um desenvolvimento da história social da comunidade
(Luria, 1986). Levando em consideração este posicionamento, entende-se que as formas
de estruturar o pensamento de um indivíduo não são determinadas por fatores orgânicos,
mas resultantes das atividades vivenciadas de acordo com os hábitos sociais da cultura
coletiva que o indivíduo se desenvolve, neste caso, as condições presentes na formação
do psicólogo.
Neste sentido, analisar as condições objetivas postas na realidade educativa nos faz
compreender as suas subjetividades e seus fazeres [A realidade que nos é apresentada
diretamente é o mundo subjetivo da consciência, no dizer de Leontiev (1978)].
Este processo de apropriação do espaço educativo e a manifestação de vivências
históricas que afetam a formação profissional atualmente nos permite repensar a tarefa do
psicólogo, visando a necessidade de mudanças nos referenciais teóricos a fim de
promover práticas pedagógicas de melhor qualidade (Souza, 2009).

Uma Visão do Cenário Brasileiro
O contexto da psicologia escolar na época em que o ensino era tradicional enfatizava que
os problemas na aprendizagem estavam presentes na criança, nos pais ou no meio em que
se encontrava, isto é, responsabilizava o sujeito pelos problemas na aprendizagem que
este apresentava.
Segundo Patto (1990), durante um longo tempo permaneceu a ideia de que a prática do
psicólogo escolar deveria estar pautada na avaliação psicológica de crianças e jovens por
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meio de instrumentos psicológicos que medissem a capacidade dos alunos que possuíam
problemas de aprendizagem separando assim, categoricamente, os aptos dos não aptos.
No momento atual, o cenário da psicologia educacional passa a observar as
práticas de atuação e os parâmetros da análise individual no ambiente escolar e consigo
as influências subjetivas que ocorrem no processo de aprendizagem, também as questões
políticas, sociais, e muitas outras atividades e experiências cotidianas que influenciam
tanto na forma como se é ensinado como no que é aprendido pelo aluno, ou seja, em todo
o processo de escolarização.
[...] atualmente podemos considerar que temos, no Brasil, um
conjunto de trabalhos de intervenção e de pesquisa que: a) rompe
com a culpabilização das crianças, adolescentes e suas famílias
pelas dificuldades escolares; b) constrói novos instrumentos de
avaliação psicológica e de compreensão da queixa escolar; c)
articula importantes ações no campo da formação de professores
e de profissionais de saúde. (Souza, 2009)

O Brasil é um país que possui muitas culturas e etnias diferentes, com base neste fato não
se pode estabelecer um parâmetro para a atuação do psicólogo no território nacional.
Além do fator cultural, também é encontrado um cenário que possui uma vasta
desigualdade social e é nesse campo que se estabelece a atuação profissional do
psicólogo, em um sistema de ensino que mantém a desigualdade e várias formas de
exclusão.
Em muitas praticas o psicólogo poderá ficar submetido a esta forma de exclusão
e desigualdade passando a transmitir valores com base no modo de produção atual, o
capitalista, em que cada vez mais a criança é submetida a parâmetros que não condizem
com sua faixa etária.
Percebe-se uma estimativa proveniente do senso comum pertencente à sociedade
acerca do trabalho do psicólogo, sobre qual determina que este profissional tenha a função
de encaixar o aluno que possui dificuldades de aprendizagem ao sistema de ensino
vigente, em vez de modificar o método de ensino proporcionando um aprendizado a esse
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aluno de forma apropriada. Como explica Branco (1998), ao trabalhar desta maneira, o
psicólogo passa a reproduzir e ser um legitimador da desumanização do homem quando
se reproduz ou mantém formas de exclusão.

A Formação do Psicólogo no Brasil
A partir de 1962, de acordo com a Lei nº 4119, o curso de formação e a profissão
começaram a ser regulamentados. Ainda no mesmo ano, o Conselho Federal de Educação
(CFE) emitiu o parecer nº 403/62, onde se fixou o currículo mínimo e a duração dos
cursos de Psicologia no país. Desde então, a formação ocorre em três níveis distintos:
bacharelado, centrado na formação do pesquisador; licenciatura, dedicado para a
formação do professor; e a formação do psicólogo, voltado à formação profissional.
A partir da regulamentação, houve um crescimento da procura pela graduação em
Psicologia. Tal aumento se deve ao fato de que houve um “aumento da demanda da
população pelos serviços psicológicos” (Barbosa & Lisboa, 2009).
os anos 80 foi definido como uma fase diagnóstica, no sentido de
que os profissionais se interessaram em gerar dados e
informações sobre o que acontecia na profissão e na formação
(Bastos, 2002 apud Barbosa & Lisboa, 2009, p. 726).

Resultante disso, temos a publicação do livro ‘Quem é o Psicólogo Brasileiro?’ (Conselho
Federal de Psicologia – CFP, 1988), o primeiro diagnóstico feito sobre a profissão no
país.
Em 1996, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei
nº 9.394/96), o Ministério da Educação (MEC) instaurou a Comissão de Especialistas em
Ensino de Psicologia, tendo como objetivo criar um projeto de diretrizes curriculares.
Somente em 2000 os cursos de graduação em Psicologia passaram a integrar esse sistema
de avaliação. Após alguns anos de debates, a Comissão apresentou uma minuta da
resolução com as Diretrizes Curriculares onde a versão definitiva, aprovada em 2004,
248

configura um avanço à medida que o currículo passa a preocupar-se com o
desenvolvimento de competências e habilidades durante a formação.
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), foi
implantado em 2004. Inserido no SINAES, o Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE) foi aplicado em 2006, em graduandos de 294 cursos de graduação
em Psicologia.
Conseguinte de muitas demarcações importantes na história, temos a criação da
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) em 1998, sendo esta uma entidade
de âmbito nacional que tem a sua natureza institucional voltada para a reflexão, o
desenvolvimento e o aprimoramento da formação em Psicologia no Brasil. Segundo o
próprio site da instituição, a ABEP tem como missão promover o acesso e disseminar o
conhecimento no ensino de Psicologia, propondo políticas e subsidiando atividades que
entrelacem os diversos públicos da entidade e da sociedade.
Apostando na contribuição do saberes e fazeres dos psicólogos
para o desenvolvimento de uma educação de qualidade para
todos, o Sistema Conselhos de Psicologia dedicou o ano de 2008
à educação, organizando, em todo país, uma série de eventos que
culminaram, em abril de 2009, no Seminário Nacional do Ano da
Psicologia na Educação. Assim, a categoria se mobilizou para
revisar sua história e trajetórias no campo, repensar formação
inicial e continuada, discutir posturas, alianças e políticas de
modo a definir proposições, a traçar orientações para o trabalho
na interface psicologia/educação (Cfp, 2009 apud Hennigen,
2011).
Com estudos e pesquisas na área, é possível traçar um perfil do psicólogo no
Brasil: sexo predominantemente feminino, jovem, atuando em sua maioria na área clínica,
tendo baixa remuneração.
De acordo com Barbosa & Lisboa (2009), o curso de formação funciona
geralmente à noite, tem duração em média de 10 semestres cuja carga horaria é de
aproximadamente 4.000 horas.
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Ainda segundo Barbosa e Lisboa (2009), estudos observaram que algumas
alterações precisam ser vistas para que, futuramente, a graduação do psicólogo se
transforme na formação ideal desejada. Em sua maioria, tem muito a melhorar no que
tange o ensino adequado da profissão. É necessário mudar o currículo e sua organização,
além da forma como a formação dos psicólogos é avaliada. Além disso, é necessário
modificar a fundamentação que propõe a lógica de mercado que determina a distribuição
dos cursos de Psicologia.
É necessário, também, fortalecer a universidade pública para que está se torne o
principal local de formação em Psicologia. Para Guzzo (2007) estabelecer a universidade
pública como principal meio de formação em Psicologia no país faz com que se mude a
ideia de educação como mercadoria, em vez de ser entendida como direito.
A partir de tais mudanças, podemos afirmar que o curso de graduação em Psicologia no
Brasil começa a caminhar de forma progressiva, partindo do princípio que estamos
buscando adequar o curso ao contexto em que o mesmo está inserido no cenário brasileiro
atual.

A PSICOLOGIA EDUCACIONAL: A ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM
QUESTÃO
Várias propostas de modalidades de atuação no campo educativo vêm se destacando
em áreas como as instituições escolares. Porém, não menos importante observa-se
também uma crescente nas áreas como a educação inclusiva de pessoas com deficiência,
direitos humanos, educação e saúde.
Com os avanços teórico-metodológicos da Psicologia Escolar e Educacional é
possível promover discussões e pesquisas voltadas a um novo objeto de estudo para a
área, centrado no encontro do psicólogo com a educação. (Souza, 2009)
O subitem a seguir compreende algumas reflexões sobre a Psicologia Educacional,
onde entendemos que a Psicologia no campo da educação não se limita à instituição
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escolar, visto que os processos educacionais não se reduzem no contexto professor/aluno,
mas sim, em diferentes âmbitos, apresentando-se de várias formas e níveis.
Posteriormente, abordaremos as possibilidades e limites de atuação, observando que
a especificidade do trabalho do psicólogo se torna uma discussão constante visto que
objetiva a compreensão do papel do psicólogo em relação aos outros profissionais da
instituição.

Algumas reflexões teóricas sobre a Psicologia Educacional
O capítulo “Pesquisa Participativa e a Pesquisa-Intervenção na Escola” do livro “ClioPsyché Hoje: Fazeres e dizeres psi na história do Brasil”– expõe as dificuldades e os
avanços que pairam a respeito do trabalho do psicólogo no contexto escolar. Muitos dos
psicólogos acreditam que as dificuldades encontradas em desenvolver trabalhos na escola
devem, em parte, ao ensino que receberam na universidade, o qual não lhes ofereceu
fundamentos teórico-metodológicos suficientes para lidar com questões institucionais.
Outro fator que pode ser contribuinte para tais dificuldades seria o curto espaço de tempo
disponível para aprendizagem e desenvolvimento de alternativas de intervenção, visto
que ocorre, como disciplina obrigatória, geralmente em apenas um semestre.
As possibilidades de atuação do psicólogo na instituição escolar consistem em um
tema de grande reflexão e debate entre os próprios profissionais, visto que, os mesmos se
expressam em diferentes eixos do sistema educativo.
O trabalho do psicólogo no Ensino não é um trabalho de
intervenção psicológica, mas sim de problematizar e discutir
questões que são, de alguma maneira, referentes à Psicologia
enquanto campo de atuação e de conhecimento (Souza, 2009).
A atuação do psicólogo é constantemente associada ao diagnóstico e ao
atendimento de crianças com dificuldades emocionais e/ou comportamentais. Além disso,
também têm se associado à atuação a orientação aos pais e professores sobre como lidar
com seus filhos e/ou alunos com tais dificuldades.
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Souza (2009) considera que, ao fazer uma autocrítica sobre as práticas de atuação
da Psicologia no campo da educação, a Psicologia Escolar num determinado momento
deixou de atuar mais amplamente nos setores educacionais, fazendo com que esses
espaços sejam ocupados pela Psicopedagogia, aberta à concepção de atendimento clínico
fazendo-se possível a distribuição de rótulos de transtornos, dando margem à
patologização/medicalização do processo de escolarização.
Atualmente, tem-se como objetivo principal da Psicologia Escolar, a superação
desse momento de autocrítica, visto que há propostas interessantes de intervenção no
campo educacional que devem ser observadas entre os psicólogos e a sociedade.
Podemos dizer que ainda há muitos questionamentos para com a função do
psicólogo partindo do senso comum, que se pergunta frequentemente qual a real função
do psicólogo no contexto educacional.
No Brasil existe um grande número de pesquisas, que cresce constantemente, a
respeito das reflexões e conceitos referentes à Psicologia Educacional e Escolar, visto
que, para além de tantas dúvidas preexistentes, ainda lidamos com outra bastante comum
e que precisamos elucidar que é a diferença prática entre a Psicologia Educacional e
Escolar. Podemos dizer, de forma clara, que
A psicologia escolar baseia-se em identificar dentro do sistema da
escola, as crianças com um nível mais elevado de aprendizagem
para a idade, bem como aquelas que apresentam certos padrões
de comportamento, como déficit de atenção e hiperatividade,
dislexia ou impedimentos de fala. É também dada atenção àquelas
crianças que têm deficiências mentais ou físicas. A psicologia
educacional auxilia com o diagnóstico e fornece ferramentas para
tratamento, ajudando ou lidando com esses comportamentos e
desafios (Martinez, 2009).

Entende-se então que a Psicologia Educacional compreende além da instituição,
visto que os processos educacionais não se limitam ao contexto existente em sala de aula
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– professor/aluno –, pelo contrário, está se estende a outros âmbitos que permeiam a
sociabilidade do sujeito. Já o psicólogo escolar é um profissional que utiliza de
conhecimentos sobre o funcionamento psicológico para colaborar com os processos de
aprendizagem e desenvolvimento.

Possibilidades e Limites da Atuação
O psicólogo transcende a necessidade de apresentar soluções para os desafios
tidos como impedimento do desenvolvimento das funções exercidas pela escola. A partir
disso, cria-se uma expectativa de que os mesmos deem conta de suprir as necessidades
emergentes do contexto escolar, de forma a solucionar problemas em vez de, junto com
os demais colaboradores da instituição, gerar um trabalho que promova um aprendizado
de forma apropriada ao aluno.
Hennigen, (2011) classifica as formas de atuação do psicólogo na escola em dois
grupos distintos: “tradicionais” e “emergentes”.
Sobre as formas de atuação tradicionais, diz-se das que podem ser consideradas
moderadamente consolidadas historicamente, enquanto sobre as emergentes, refere às
que apresentam recente estruturação.
Os ditos tradicionais seriam os comumente realizados por psicólogos onde estes
tendem a situar a origem dos problemas manifestos na escola nas características (como a
pobreza) dos alunos e/ou na condição (desestruturada) de seus familiares (Heckert,
Corona, Manzini, Machado & Fardin 2001, apud Hennigen 2011).
Iniciando pelas tradicionais, entendemos sobre os profissionais que focam no
quesito avaliação, diagnóstico, atendimento e encaminhamento de alunos com
dificuldades escolares. Além destes âmbitos, inserimos a orientação a alunos e pais, sendo
este um trabalho em relação às dificuldades escolares e outros assuntos que remetem ao
desenvolvimento doe estudante. Além da orientação profissional, tem se o objetivo de
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formação e orientação de professores, elaboração e coordenação de projetos educativos
específicos que pode variar de acordo com a demanda do contexto, por exemplo.
Sobre as formas de atuação chamadas emergentes, Hennigen (2011), compreende
que estas sinalizam a dinâmica, a vitalidade do campo, a busca de novos caminhos por
parte daqueles que trabalham com educação. Souza (2009) antecipava a denominação
“emergente” referindo-se às instituições educativas; educação inclusiva de pessoas com
deficiência; direitos da criança e do adolescente e direitos humanos; educação e saúde.
“A educação inclusiva defende o direito à escolarização para todos, incluindo crianças
com necessidades educativas especiais” (Souza, 2009).
Martinez (2009) refere-se ao processo de diagnóstico, análise e intervenção em
nível institucional visando delinear estratégias de trabalho que possam favorecer as
mudanças necessárias para o melhoramento do processo educativo. Além disso, inclui a
participação na construção, no acompanhamento e na avaliação da proposta pedagógica
da escola, levando em conta que esta não se trata tão somente do documento escrito, mas
também da intencionalidade educativa que se expressa no conteúdo e nas ações do
trabalho da escola. Diz-se também da participação no processo de seleção dos membros
da equipe pedagógica e no processo de avaliação dos resultados do trabalho, das
contribuições para uma equipe coerente, da coordenação de disciplinas e oficinas
direcionadas para o desenvolvimento integral dos alunos, levando em conta seus
potenciais e limitações individuais e coletivas, objetivando a colaboração para a
caracterização da população estudantil visando subsidiar o ensino personalizado, entre
outras atividades relacionadas.
A especificidade do trabalho do psicólogo permite-lhe um olhar diferenciado
sobre os processos subjetivos de desenvolvimento do ser humano o que possibilita a
capacitação para o direcionamento de maneiras de atuação das mais diversas formas,
direcionadas, principalmente pela demanda do contexto em que está inserido.
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Faz-se necessário enxergar o contexto escolar como um espaço social no qual as
pessoas convivem, tornando possível o reconhecimento da importância da sua dimensão
psicossocial bem como o papel do trabalho do psicólogo escolar neste ambiente.
A partir de um sensível processo de diagnóstico e análise das
necessidades institucionais o psicólogo pode sugerir, delinear e
coordenar estratégias de intervenção direcionadas a potencializar
o trabalho em equipe, mudar representações cristalizadas e
inadequadas sobre o processo educativo, desenvolver habilidade
comunicativas, mediar conflitos, incentivar a criatividade e a
inovação, melhorar a qualidade de vida no trabalho e outras
tantas ações, como contribuição significativa ao aprimoramento
do funcionamento organizacional. (Martinez, 2009)

Para Martinez (2009), a oportunidade de perceber a escola na sua dimensão
psicoeducativa e psicossocial possibilita ao psicólogo um planejamento de estratégias de
trabalho que resultem na otimização dos processos educativos que ocorrem no contexto
escolar.

A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA NA UFMS – O OLHAR DA PSICOLOGIA
EDUCACIONAL
Com o objetivo de compreender a formação dos psicólogos que visam atuar na
interface Psicologia e Educação, e na tentativa de discutir sobre a situação atual da
formação profissional de psicologia posta na universidade, nosso interesse maior é
discutir a atual realidade das condições teóricas e metodológicas presentes na formação
do psicólogo e, deste modo, contribuir para o possível aprimoramento e potencialização
de suas formas de atuação com as diversas demandas do contexto educacional.
A seguir, abordaremos um breve histórico da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), partindo da sua origem em 1962, quando antes da divisão dos
estados – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – ainda era denominada Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT).
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Histórico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) teve sua origem em 1962, com a
criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia em Campo Grande. Em 26.07.1966,
pela Lei Estadual nº 2.620, esses cursos foram absorvidos com a criação do Instituto de
Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), que reformulou a estrutura anterior,
instituiu departamentos e criou o curso de Medicina.
O Governo de Estado de Mato Grosso, em 1967, criou em Corumbá o Instituto
Superior de Pedagogia e, em Três Lagoas, o Instituto de Ciências Humanas e Letras,
ampliando assim a rede pública estadual de ensino superior.
O Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso autoriza em 1975 a abertura da
aprovação para a formação do psicólogo, através da resolução CEE/MT nº 9, de 13 de
agosto. Posteriormente o curso passou a ser reconhecido pela portaria do MEC nº 18, 9
de Janeiro de 1982. Após seu reconhecimento o curso de psicologia passou a ser mais
participativo na divulgação de trabalhos e promoção de conhecimento.
Integrando os Institutos de Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, a Lei Estadual
nº 2.947, de 16.09.1969, criou a Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). Em
1970, foram criados os Centros Pedagógicos de Aquidauana e Dourados; incorporados à
UEMT. Com a divisão do Estado de Mato Grosso, foi concretizada a federalização da
instituição que passou a denominar-se Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, pela Lei Federal nº 6.674, de 05.07.1979.
Em 1985 foi inaugurada a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, assim como
o núcleo de Psicologia.
Além da sede em Campo Grande, onde funcionam as unidades setoriais Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS),
Faculdade de Computação (Facom), Faculdade de Direito (Fadir), Faculdade de Medicina
(Famed), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (Famez), Faculdade de
Odontologia (Faodo) e Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia
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(Faeng); Instituto de Matemática (INMA), Instituto de Química (INQUI) e Instituto de
Física (INFI) a UFMS mantém Campus em Aquidauana, Bonito, Chapadão do Sul,
Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas,
descentralizando o ensino para atender aos principais polos de desenvolvimento do
Estado.
A UFMS possui cursos de graduação e pós-graduação, ambos presenciais e a
distância. Os cursos de pós-graduação englobam os cursos de especialização e os
programas de mestrado e doutorado.
Atualmente nos resultados do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição
referente ao ano de 2014 (IGC-2014), a faculdade possui a nota 4 como seu resultado do
Conceito do Enade 2014, que é o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de
Estudantes, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) aos acadêmicos concluintes dos cursos superiores, entendidos como
aqueles que tenham cursado 80% ou mais da carga horária do curso. O Exame é realizado
de forma cíclica, a cada três anos. A cada ano um grupo diferente de cursos é escolhido
para realizar o Exame, e do Conceito Preliminar de Curso referente ao ano de 2014 (Cpc,
2014).

HISTÓRIA E TRAJETÓRIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CAMPUS DE
CAMPO GRANDE
Em 16 de setembro de 1969, através da Lei Estadual n.2.947, foram agregados os
institutos de Campo Grande, Corumbá e Três lagoas, culminando na criação da
Universidade Estadual de Mato Grosso, que viria a ser federalizada com a divisão do
estado pela lei Federal 6.674/79, passando a ser denominada Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul.
O curso de psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS,
campus da capital, é recente, teve início de suas atividades em julho de 2002. Com sua
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inauguração o quadro de professores permanentes era composto por 8 profissionais,
dentre eles 6 doutores e 2 mestres.
No período de sua criação a cidade de Campo Grande possuía dois cursos de
psicologia em instituições privadas.
O reconhecimento inicial do curso foi dado em 2005 pelo Ministério da Educação
– MEC, aprovado temporariamente apenas por doze meses. O curso passou a ser
reconhecido oficialmente em 2009.
O método de avaliação dos candidatos para vagas oferecidas no curso ocorreu no
inicio da sua criação por meio de vestibular. Atualmente a instituição é divida em
quatorze32 setores: FACOM, FADIR, FAENG, FAMED, FAMEZ, INQUI, INMA, INFI,
INISA, INBIO, FACFAN, FAALC, FAED, FACH.
O curso sofreu algumas mudanças no decorrer de sua historia, primeiramente a
sua grade de disciplinas eram ofertadas nos períodos vespertinos e noturnos, passando a
ser até o período presente matutino e vespertino.
Atualmente o quadro de funcionários do curso juntamente com professores de
outros cursos é composto por 20 docentes.
O objetivo do curso e sua estrutura através de arcabouço teórico estão
direcionados para formar profissionais críticos e pensadores, possuindo aspectos distintos
de pesquisa, ensino e extensão.
O Plano Político Pedagógico do Curso
De acordo com o Projeto Político Pedagógico de 2012, as diretrizes curriculares
estabelecidas através da resolução 8, de 7 de maio de 2004, pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), a implantação dessas diretrizes deu-se em 2007 com reconhecimento

32

A instituição recentemente passou por um processo de reestruturação de seus setores e, em 2017, o antigo
Centro de Ciências Humanas foi extinto se dividindo em três setores: Faculdade de Artes, Letras e
Comunicação (FAALC), Faculdade de Educação (FAED) e a Faculdade de Ciências Humanas (FACH).
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por parte da portaria do Ministério da Educação (MEC) de número 1723/2009, publicada
em 4 de Dezembro de 2009 no Diário Oficial da União (DOU).
Referente à resolução 218, de 30 de Maio de 2014, alterando a estrutura curricular
do curso, modificando a carga horária exigida para a obtenção do diploma, esta passa a
ser de 4.063 horas.
A partir de analises se torna evidente que a divisão das disciplinas demonstra garantir
uma formação generalista em diversos contextos sociais. A obtenção de uma visão sobre
a concepção do sujeito também permeia o ensino oferecido no curso, formando assim,
um profissional que possui a função de agente de mudanças sociais, garantindo assim ao
futuro profissional de psicologia obter aquisição de variadas práticas.
As seguintes disciplinas, direcionadas ao que tange a educação, estão presentes no
curso de graduação em Psicologia no campus de Campo Grande:
A disciplina ‘Psicologia e Educação’ geralmente no 5º período de curso obtém a
carga de 68 horas semestrais e é administrada por um único professor. A matéria tem
como ementa: A educação como processo social. A escola como instituição social e as
determinações sociais. Análise do cotidiano escolar e a dinâmica organização escolar.
Marcas históricas e epistemológicas da psicologia e sua história com a educação.
A trajetória da constituição da categoria professor. Pesquisa em psicologia e educação.
Apresenta-se também como parte da grade curricular, a disciplina ‘Psicologia e
Processos Educativos I’ que comumente ocorre no 6º período tendo como ementa:
Analise da instituição escolar. A dinâmica e os objetivos da escola e suas implicações
educacionais. Os métodos e os conteúdos do ensino enquanto elementos inscritos em uma
sociedade marcada pela divisão de classes e relações de poder. A relação educativa e a
aprendizagem escolar.
Apontamos também a disciplina ‘Psicologia e Processos Educativos II’,
geralmente no 7º período tendo como ementa: Subjetividade e educação. O sujeito e a
relação com o conhecimento. A constituição do professor como sujeito. A afetividade
e autoestima do professor e do aluno. Estratégias de intervenção.
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Os estágios básicos do curso possuem início no quinto semestre e devem
complementar com atividades teóricas e praticas os conteúdos aprendidos no decorrer do
curso. Já os estágios de ênfases com inicio no sétimo semestre têm como objetivo tanto a
maior compreensão dos processos que formam os sujeitos que serão atendidos no Serviço
de Atendimento Psicossocial da UFMS (SAPS) – caso o aluno opte pelo segmento dos
Estágios Obrigatórios em Psicologia e Promoção da Saúde; quanto a compreensão dos
processos de intervenções psicossociais e o compromisso social da psicologia – se optar
pelo cumprimento do Estágio Obrigatório em Psicologia e Processos Psicossociais,
segundo segmento existente no curso.
O acadêmico, ao concluir as disciplinas obrigatórios dispostas como pré-requisito
para prática de estágio, pode optar tanto por um dos segmentos quanto ambos, desde que
conclua pelo menos um dos dois, sendo compostos por 4 semestres cada eixo, totalizando
uma carga horário de 408 horas.
O Plano Político Pedagógico 33 demonstra como necessidade a integração do campo
da psicologia com as demais áreas de conhecimento. No curso existente em Campo
Grande as disciplinas que integralizam demais áreas são Antropologia Cultural, Bases
Biológicas do Comportamento, Estatísticas, Filosofia Geral, Genética Humana e
evolução e Sociologia Geral.

ANÁLISE
Conforme observamos, principalmente a respeito da inclusão das disciplinas
direcionadas à Psicologia Educacional, acreditamos que o curso possui potencial para o
acréscimo de mais conteúdos a respeito do presente tema.
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Documento institucional que apresenta o curso em seus objetivos, justificativas,
fundamentações e configurações, denominado de “Plano Político Pedagógico” - Resolução nº
343, de 20 de agosto de 2014.
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Apesar das ementas distintas, é necessário na prática que haja uma interligação
entre os professores que ministram tais conteúdos, visto que além de pouca oferta
distribuída, corre-se o risco constante de que haja uma repetição na prática de ensino onde
o professor conseguinte acaba, quando não tem essa relação, ofertando os mesmos
conteúdos ministrados pelo professor da disciplina anterior. Tal prática pode,
positivamente, facilitar a promoção do aprendizado mais aprofundado a respeito de
determinado, mas, infelizmente negativamente, com o pouco tempo hábil para tal,
abranger uma menor área que tem em seu exercício um vasto campo de atuação e ensino.
Apontamos então que a falta de habilidades de alguns profissionais de atuação
pode estar relacionada à qualificação constituída na faculdade, tanto pelo curto espaço de
tempo – visto que as disciplinas são ministradas em média num período letivo de um
semestre cada – quanto pelas poucas alternativas teórico-metodológicas apresentadas.
Acreditamos que entender a psicologia como instrumento de transformação social,
na direção da satisfação das necessidades e interesses das minorias, implica em propiciar
o processo histórico-social de humanização do homem: o processo do homem se tornar
homem, pela mediação da escola, instituição especializada para operar a passagem do
senso comum ao saber científico, superação da sociedade alienada como meta, o
profissional de psicologia desempenhar a função de intelectual, na perspectiva
gramsciniana (o de formar novos intelectuais) e educar não somente no sentido de educar
sujeitos para esta sociedade, mas sujeitos que a transformem.
A história exige esse grande salto qualitativo, isto é, que a psicologia
educacional/escolar seja considerada prioridade na formação do psicólogo brasileiro. Não
qualquer psicologia, mas uma psicologia que toma como referência o ser humano
concreto, histórico, que se constrói psicologicamente, ao mesmo tempo em que constrói
a realidade objetiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Vigotsky, o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, sendo assim
entendemos que a educação escolar tem o papel primordial na construção psíquica do ser
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humano que vive em uma sociedade constituída por um sistema comum de ensino. A
escola necessita não apenas das matérias intelectuais exatas e dogmáticas, mas também,
da inclusão da psicologia em seu contexto mais amplo para conseguir reconhecer as
etapas de desenvolvimento individual de cada criança, não descartando o coletivo,
visando à ideia de que cada sujeito possui suas subjetividades individuais, devido ao
contexto ambiental, emocional entre outros que estão dispostos em sua vida.
A psicologia educacional é uma área que possui conflitos e divergências desde
seus primórdios. A partir desse contexto, o presente trabalho se formou para evidenciar e
problematizar como está ocorrendo a formação profissional do psicólogo escolar e
educacional e como está sendo formada a identidade deste futuro profissional. A
identidade deste profissional tem sofrido mudanças, como podemos observar na historia
das matérias destinadas à educação de cada curso presente na pesquisa, esta identidade
então está em movimento, ou seja, em constante construção e desconstrução.
Faz-se necessário reconhecermos as dificuldades que se encontram no âmbito
escolar, como a falta de recursos e de instrução, além de encontrarmos falta de
conhecimento dos próprios educadores sobre determinadas situações devido à falta de
aporte teórico e pratico durante sua formação. Torna-se então de grande importância a
participação de um profissional de psicologia que tenha uma formação adequada e ampla
na área da educação, para isso é de extrema importância que o sistema de ensino e planos
acadêmicos voltem seus olhares para a área de educação ainda no decorrer do curso de
Psicologia, para que cada vez mais forme profissionais capacitados que possam lidar com
a diversidade e as dificuldades no sistema de ensino brasileiro, visto que tal contexto tem
tido uma grande expansão e tende a estar em constante ascensão no decorrer dos anos.
Desta forma, compreende-se que com o aumento do referencial teórico, dos
estudos realizados e qualificações, menos intrincados serão os desenvolvimentos de
intervenções minimamente eficientes visto que assim explora-se, ainda que teoricamente,
um número maior de situações contextuais que podem facilitar, em meio à assimilação, a
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construção de recursos, materiais e outras técnicas hábeis para a proposta de atuação que
possa vir a ser implantada conforme a necessidade do contexto, geralmente escolar.
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UMA TARDE COM PIJAMAS NA ESCOLA: O QUE OS PIJAMAS INFANTIS
NOS CONTAM SOBRE A FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES DE MENINOS E
MENINAS?
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RESUMO
A sociedade contemporânea tem sido campo para diversas discussões relacionadas aos
questionamentos dos padrões e identidades reproduzidas por diversas gerações. Desta
forma, diferentes aspectos tornam-se passiveis de questionamentos, desde os valores,
perpassando pelos artefatos culturais presentes na sociedade, que nos propõe
determinados padrões. As pedagogias culturais atuam como artefatos visuais que se
inserem tanto na sociedade como no ambiente escolar por meio de objetos, acessórios e
vestimentas que as crianças utilizam. Decorre daí seu desvelamento e crítica, o que nos
levou a indagar: Como as didáticas das atividades presentes na escola, contribuem para a
difusão não crítica das pedagogias culturais nas crianças? Para responder a esta pergunta
realizamos um estudo sobre o evento Viviana, a rainha do Pijama, baseado em obra
infantil de mesmo nome do autor Steve Webb, realizado em uma escola pública de ensino
fundamental de Maringá. O objetivo de nosso estudo foi investigar os elementos visuais
presentes nos pijamas apresentados pelas crianças. Estas pedagogias culturais
estabelecem padrões de consumo consolidados pela sociedade. Utilizamos como
referencial teórico os Estudos Culturais e os Estudos da Cultura Visual.
Palavras-chave: Pedagogia Cultural. Formação de Identidades. Ensino Fundamental.
1 INTRODUÇÃO

As discussões sobre gênero tem sido um tema crescente na sociedade e na
educação em consonância com as características da pós-modernidade, que depende do
desmonte da organização da ordem atual que é considerada como “tradicional”, tornando
assim, as verdades sólidas de uma sociedade, em conceitos líquidos (BAUMAN, 1998).
Desde o nascimento, as crianças são inseridas na sociedade com diversos elementos
considerados como pedagogias culturais, que atuam como formadoras de identidades e
comportamentos.

265

Entre os ambientes que a criança frequenta na infância, compreende-se que a
escola é um espaço do qual a criança está inserida e recebe a formação para que ela possa
se desenvolver enquanto humana. Compreende-se que a escola é um dispositivo que
carrega em si o potencial de formação da subjetividade dos sujeitos, por meio de
elementos não críticos que permeiam as praticas na educação e os ambientes escolares.
Enquanto interpelam e, ao mesmo tempo, representam os indivíduos, atuam como
pedagogias culturais, que ensinam alguma coisa e, dessa forma, podem contribuir para a
formação de identidades. Segundo Baliscei (2015, p. 29), além das escolas, “os aparelhos
televisivos, revistas e museus são exemplos de pedagogias culturais porque trazem
elementos intrínsecos a cultura que ensinam delimitando e incentivando comportamentos
e identidades”. Incluímos nessa discussão as vestimentas que a criança utiliza em sala de
aula ou no lar, que através de suas cores e estampas podem contribuir para a formação
das identidades.
Entendemos, ainda, a necessidade de compreender as pedagogias culturais
implícitas nas atividades e nas diferentes didáticas que são apresentadas em formatos
alheios ao espaço físico de uma sala de aula. Alguns exemplos são os passeios,
monitorias, oficinas e eventos que ocorrem como atividades escolares com formatos
didáticos lúdicos que também participam da construção da subjetividade dos escolares.
Dentre as praticas escolares, observamos os inúmeros discursos que são implícitos
e não se apresentam como potenciais formadores de identidades. Em nosso estudo,
consideramos os pijamas, utilizados pelos alunos em evento realizado pela instituição
escolar, como artefatos da Cultura Visual. Para Fernando Hernández (2007), esses
artefatos constituem as imagens que interpelam os indivíduos e buscam representá-los de
alguma maneira. Ainda que vários objetos possam ser considerados artefatos da Cultura
Visual, o autor direciona suas inquietações para aqueles que agem como discurso, ou seja,
que nos dizem algo sobre quem somos ou devemos ser, tornando-se objetos de nossa
identificação.
Desta forma, realizamos um estudo sobre a cultura visual presente no evento
escolar, no qual crianças desfilaram seus pijamas para os colegas. No decorrer do evento,
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observou-se uma grande diferença nos pijamas de meninos e meninas nas estampas, cores
e imagens.
Surgiram, assim, questões que nortearam a nossa pesquisa: Quais os possíveis
estereótipos que são reforçados pelos elementos presentes nos pijamas? Por que as cores
presentes nos pijamas se apresentam tão distintas entre meninos e meninas? As atividades
baseadas em didática mais lúdicas são consideradas como formadoras de identidades?
Tais questionamentos culminaram em nosso problema de pesquisa: Como a
cultura visual de eventos com didáticas lúdicas atuam na construção da identidade dos
estudantes? E em nosso objetivo, que se constitui em compreender e indagar sobre os
elementos visuais que não apenas invadem as salas de aulas por meio de didáticas
diferenciadas, mas se fazem presentes em diferentes períodos do cotidiano da criança.
Desta forma, organizamos este artigo na apresentação dos referênciais teóricos,
fundamentação teórica, apresentação dos procedimentos metodológicos, resultados e
discussões e conclusões a respeito do estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A presente pesquisa tem como referêncial teórico os estudos culturais e os estudos
da cultura visual. A escolha pelos estudos culturais, justifica-se pela compreensão de que
elementos como raça, etnía gênero, mídia, religião, imagens entre outros, fazem parte da
construção da nossa subjetividade. Nunes (2010) pressupõe que os estudos culturais são
um “olhar atento e reflexivo diante de uma cultura visual, que contribui para a formação
de nossas representações”, revelando o nosso comportamento social.
Johnson (2006) descreve os estudos culturais como um campo que analisa os
elementos da sociedade, sendo que um dos objetivos é “descrever e reconstruir em
estudos concretos as formas através das quais os seres humanos vivem, tornando-se
conscientes e se sustentam subjetivamente”. Essa vertente compreende que a nossa
subjetividade é construida, assim como as questões que envolvem a formação da
identidade, defendendo a ideia de que é por meio da cultura que se reafirmam formas de
ser, agir e pensar, reproduzindo a estabilidade cultural e social. Justificamos também a
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escolha dos estudos culturais em razão da metodologia adotada no decorrer da pesquisa,
que coadunaram com as formas de trabalhos que se utilizam do víes dos estudos culturais,
sendo essas formas de trabalho: pesquisas de campo, e analise de artefatos e discursos.
(SCHULMAN, 2006)
Em consonância com os estudos culturais, utilizamos o estudos da cultura visual.
Mirzoeff (2003), conforme citada por Sardelich (2006) enfatiza a compreensão do visual
como um “lugar sempre desafiante de interação social e definição em termos de classe,
gênero, identidade sexual e racial” (p.20). Sobre a cultura visual e gênero, Dias (2006)
fala:
As questões da visualidade, representação de gênero e
sexualidade são centrais nos debates da nossa vida diária. Assim,
uma vez que nós vivemos em um mundo tecnológico
multifacetado onde as imagens são um produto essencial, uma
commodity, para nossa informação e conhecimento (DEBORD,
1995), então é vital para a educação que estudantes e educadores
conscientizem-se das maneiras e razões pela quais são atraí- dos
por um imaginário visual do cotidiano (DUNCUM, 2002 APUD
DIAS, p.2, 2006)
Compreende-se que os elementos visuais são pertinentes na formação da cultura
do gênero, da identidade do sujeito no ambiente escolar, sendo considerados por Nunes
(2010), importantes discussões para que se possam formar a subjetividade de cada um e
pessoas mais reflexivas e críticas para a sociedade.
Em consonância com os estudos culturais, compreendendo que todas as
identidades dos sujeitos não são inertes, utilizamos os estudos de gênero para analisar os
discursos intrisecos sobre meninos e meninas no ambiente escolar. Mello (2012 apud
BUTLER, 2008) afirma que a “matriz de relações de gêneros são fronteiras rígidas
construídas em performances normativas fixadas por serem repetidas vezes divulgadas e
demonstradas, tornando seres, corpos, que não se acomodam a essas normas, são tratados
como abjetos”. Partindo deste princípio, utilizou-se este referêncial pela necessidade de
questionamento dos padrões binários que se reproduzem desde a infãncia, causando o
alijamento de crianças que não se adaptam as “normas” sociais de gênero. Entende-se que
o gênero e suas funções pré determinadas na sociedade são passíveis de questionamentos,
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tanto em questões macros no social quanto em questões no ambiente escolar que reforçam
os padrões entre meninos e meninas.
Ao revisarmos o estado da arte, observamos o estudo de Nunes (2008), que
apresenta em seu estudo, imagens que compoem o cotidiano escolar em diferentes
situações mas que, no entando, passam despercebidas, consideradas sem potêncial de
formação nas meninas como acessórios, cadernos, mochilas, brinquedos, entre outros.
Este estudo nos mostra que existem relações entre as diversas pedagogias culturais da
escola com os elementos utilizados nos diferentes momentos escolares das crianças.
Outro estudo que encontramos a respeito do tema, foram a pesquisa de Galet e
Gimenez (2017). As autoras consideraram que a escola é como um “espelho do que
acontece na sociedade”, buscando a análise das tentativas de adaptação de gênero que
ocorrem no ambiente escolar. O objetivo da pesquisa foi analisar quais os
comportamentos em relação ao gênero na educação infantil. O estudo explorou de forma
protagonista, o tratamento que os professores utilizavam entre meninos e meninas e quais
as metotologias utilizadas para abordar questões de gênero no ambiente escolar. A
existência dos estudos apresentados de diferentes autores e metodologias para a pesquisa
nos mostraram que existem relações entre as diversas pedagogias culturais da sociedade
na formação do conceito da masculinidade, culminando nessa organização metódológica
do trabalho apresentado.

3 A CULTURA VISUAL DE UMA ATIVIDADE LÚDICA COM PIJAMAS NO
AMBIENTE ESCOLAR

A infância é uma etapa da vida das crianças que, em geral, possui relações com o
ambiente escolar. Já na infância, os indivíduos são apresentados às diferenças de papéis
para homens e mulheres. Segundo Faria e Nobre, (2003):

Vamos começar pelos bebês. As pessoas nascem bebês machos e
fêmeas e são criadas e educadas conforme o que a sociedade
define como próprio de homem e de mulher: Os adultos educam
as crianças marcando diferenças bem concretas entre meninas e
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meninos. A educação diferenciada dá bola e caminhãozinho para
os meninos e boneca e fogãozinho para as meninas, exige formas
diferentes de vestir, conta estórias em que os papéis dos
personagens homens e mulheres são sempre muito diferentes.
Outras diferenças aparecem de modo mais sutil, por aspectos
menos visíveis, como atitudes, jeito de falar, pela aproximação
com o corpo. (FARIA, NOBRE, p. 23, 2003)
Na infância são demarcadas diferenças entre o que é ser homem e ser mulher. Em
consonância com os dizeres das autoras acima, defendemos que essas diferenças se
apresentam desde aspectos mais simples como o modo que os adultos se portam com as
crianças.
Desta forma, destacamos que o gênero, é um aspecto considerado muito relevante
na formação de todos os aspectos sociais, e como a escola é parte da sociedade e reflete
essas demarcações sociai de gênero, observa-se que o gênero invade diferentes espaços
da escola de forma concreta como em acessórios e imagens, ou de formas simbólicas,
organizando condutas.
Apontadas às influências do gênero nos espaços escolares, defendemos que as
didáticas adotadas pelas instituições escolares e pelos docentes nos diferentes formatos
de atividades, coadunam com as reproduções dos padrões de gênero presentes na
sociedade. Uma das razões da relação das instituições escolares e gênero encontrarem
tantas barreiras, explicam-se na forma como os profissionais da educação não possuíram
formação de qualidade para lidar com questões de gêneros que perpassam desde a
organização das atividades, questões de aprendizagem até as relações no interior da
escola. Segundo Candau (2002):

O que fica claramente evidente é a dificuldade dos(as)
professores(as), e da universidade em geral, de lidarem com as
questões epistemológicas, pedagógicas e didáticas na perspectiva
multicultural e de romperem com uma representação uniforme de
aluno(a), que é passada também aos futuros professores e
professoras do ensino fundamental e médio. (CANDAU, p. 2,
2002.)
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As dificuldades destacadas pelo autor apresentam um aspecto de caráter mais amplo do
que apenas os elementos do ambiente escolar. Candau (2002), não deixou de destacar que
é preciso discussões nessa área com relação às representações dos professores sobre os
educandos, gênero, e as formas que esses elementos transpassam as didáticas nos
interiores da escola.
Uma das instituições que costumam ser frequentadas desde a infância é o espaço
escolar, em razão da finalidade que o mesmo apresenta enquanto instituição social. A
escola busca formar o sujeito para conviver e atuar na sociedade nas mais diferentes
vertentes do mundo social. Segundo Costa (2011), “a escola é uma instituição social com
objetivo explícito: o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas
dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos”. Para além de todos os elementos
apontados pela autora, defendemos que a escola também é um espaço de formação da
identidade dos sujeitos.
É por meio do currículo escolar, conteúdos e das didáticas adotadas que se
encontram implícitas as pedagogias culturais que ensinam aquilo que a criança deve ser.
Isso culmina na reprodução de determinados papeis sociais sendo associados a diferentes
tipos de sujeitos, contribuindo para a formação da identidade dos escolares e na
reprodução dos estereótipos sociais nas meninas e meninos.
Levando em conta o tempo, cada vez maior, que as crianças passam na escola e
que, o que é ensinado é permeado por elementos que constituem o sujeito, consideramos
pertinente a discussão empreendedia por Silva (1999), para quem o currículo, e em
contrapartida a escola produz e organiza identidades culturais, dando legitimidade e
autoridade as subjetividades que lhes são convenientes.
Segundo Corazza (1996), “os "olhos" que olham as crianças na escola e na sala de
aula não são nunca isentos, sequer desinteressados, muito menos descritivos”. Em
consonância com essa ideia, ressaltamos que cada atividade permeada por didáticas que
permitam a sua realização na sala de aula ou para além desse espaço físico, possuem
elementos desse “olhar” que se encontram intrínsecos na subjetividade de cada
acontecimento na escola. Nesse sentido, Baliscei e Teruya (2015) transcendem a ideia
dos elementos que formam a subjetividade na escola, apresentando que, para além dos
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professores, os alunos sofrem influências pedagógicas advindas das imagens veiculadas
pelo cinema, moda, televisão, etc.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nossa pesquisa terá abordagem qualitativa e exploratória. Segundo Gil (2002),
estudos exploratórios têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a
descoberta de intuições a respeito do objeto de estudo. A pesquisa também apresentou o
caráter documental baseados na concepção de Fonseca Silva e Koller (2002), que
compreendem como documentos, fontes diversificadas, como, ilustrações, filmes,
imagens e fotos.
Os procedimentos da pesquisa envolveram as seguintes etapas: 1. Estudo da
literatura infantil por meio de atividades diversas para a alfabetização e letramento com
as turmas dos primeiros anos do ensino fundamental. 2. Organização da prática social
final do estudo da literatura por meio de um desfile de pijamas. 3. Análise da cultura
visual dos pijamas das crianças utilizados no decorrer do desfile. Os sujeitos da pesquisa
foram 32 crianças entre cinco e seis anos, de duas turmas de primeiros anos do ensino
fundamental, em uma escola pública no município de Maringá – PR. As turmas eram
compostas de forma homogêneas, sem distinções com relação à classe social, gênero ou
qualquer outro aspecto.
A atividade realizada pela escola se organizou no estudo bimestral da literatura
“Viviana, a Rainha do Pijama” - Stevee Web, que tem como protagonista uma criança
chamada Viviana que adora animais e se questiona como são os pijamas que os animais
vestem, convidando a todos para a festa mundial do pijama. Sendo assim, no decorrer do
bimestre, abordaram-se diferentes atividades por meio de inúmeras didáticas a respeito
da literatura. Para a finalização do bimestre, dentre as atividades já realizadas, as crianças
foram convidadas a trazerem as roupas que utilizavam para dormir, para um “desfile do
pijama”. Essa didática foi utilizada por se assemelhar com a história, que retratava a
protagonista organizando um desfile de pijama para seus amigos. Desta forma os

272

estudantes puderam saber as características dos pijamas dos seus colegas, como os
personagens da história.
A pesquisa sobre o evento do desfile de pijamas contou com a participação de 32
crianças e duas professoras que promoveram a organização do mesmo. As observações
das características dos pijamas tratam-se em sua maioria baseada nas imagens, figuras e
cores constatadas nas roupas de dormir dos meninos e das meninas. Ao convidarmos as
crianças para trazer os pijamas para a escola, as professoras destacaram o conceito de
pijama em seu uso social, proporcionando discussões às crianças para trazê-la a roupa
que costumam dormir, pois são estas peças do vestuário que foram consideradas como
pijamas em sua função social.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os diferentes artefatos presentes na escola são considerados como pedagogias
culturais que precisam ser indagados para comprendermos o como a cultura na escola são
“capazes de afetar a participação das crianças nas atividades propostas e,
circustancialmente, as aprendizagens e as relações sociais entre alunos e alunas.”
(SOTERO, 2010). Segundo Benarush (2013), somente pela pesquisa que um objeto
utilitário e corriqueiro como a roupa, torna-se um documento a partir do qual é possível
construir indagações e discussões. Os resultados alcançados pela pesquisa, demonstraram
que ainda os padrões de gênero ainda imperam em diferentes espaços do ambiente
escolar.
As observações das características dos pijamas dos meninos e das meninas estão baseadas
nas imagens, figuras e cores. Ao convidar as crianças para trazer os pijamas para a escola,
as professoras destacaram o conceito de pijama em seu uso social, proporcionando
discussões às crianças.
Entre as crianças participantes do desfile, 13 eram de sexo masculino e 19 de sexo
feminino. Nos pijamas dos meninos, nove apresentaram a cor azul e os demais as cores
verde, marrom e branco. Os pijamas das meninas apresentaram as cores lilás, roxo, branco
e rosa, sendo que 14 destes eram de cor rosa.
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Com relação às imagens, Nunes (2010) defende que “uma imagem tem muito mais a
relatar a ser interpretada, pois carrega consigo inúmeras mensagens”. Coadunando com
essa ideia, observaram-se grandes diferenças na composição e nos elementos dos pijamas
das meninas e dos meninos. No pijama das meninas as imagens e estampas eram de
ursinhos, laços, bichinhos, flores, doces e personagens femininas infantis e apresentavam
elementos que demarcavam a vaidade feminina por meio da maquiagem e acessórios.
Os pijamas dos meninos apresentaram imagens e estampas mais escuras, com
monstros, animais, bolas, skates, carros, aviões, e personagens, em especial os heróis
masculinos famosos ou até mesmo a ausência de estampas, com composições simples
como listras em duas cores. As imagens e os personagens presentes nestes pijamas
estavam exercendo uma ação ou uma aventura sobre o mundo.
Os resultados apontam que as ilustrações presentes nos pijamas das crianças
reproduzem os padrões de gênero feminino e masculino ainda hegemônico atualmente,
em que cores como rosa ou figuras de bichinhos e florzinhas predominam nos pijamas
das meninas, pois segundo Nunes (2010), se espera que meninas sejam mais dóceis,
meigas e calmas. Essas características são associadas socialmente ao feminino, reforçada
meio da incorporação dos traços presentes em elementos do cotidiano, assim como estão
presentes nas personagens infantis femininas propagadas pela mídia. Enquanto cores azul
e verde, imagens de carrinhos, bolas e super-heróis predominam entre os meninos, afinal,
segundo Nunes (2010), dos meninos é esperado atitudes e dinamicidade, envolvendo
adrenalina e fortes emoções, ideia essa reforçada pelos super-heróis e os esportes, ambos
os elementos presentes nos pijamas das crianças de sexo masculino.
Desta forma, reiteramos que é preciso que os educadores possuam uma formação
crítica sobre temas como o proposto nessa pesquisa, para que os professores
proporcionem prática de ensino e do contexto da educação em geral e discussões criticas
em salas de aulas sobre gênero e identidade, principalmente sobre conteúdos e elementos
propostos currículo e nas mais variadas didáticas, colaborando para a formação de uma
sociedade mais igualitária e com menos reprodução dos padrões impostos pela sociedade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os diferentes artefatos presentes na escola são considerados como pedagogias culturais
que precisam ser indagados pois, os resultados alcançados pela pesquisa, demonstraram
que os padrões de gênero ainda imperam em diferentes espaços do ambiente escolar. Os
resultados alcançados pela pesquisa, demonstraram que ainda os padrões de gênero ainda
imperam em diferentes espaços do ambiente escolar.
Por meio da pesquisa, compreendemos que as imagens não são neutras, pois, ainda
que utilizadas em atividades lúdicas, como no evento do pijama, produzem e reforçam
sentidos para a construção da identidade das crianças. Compreende-se assim, que os
marcadores hegemônicos de gênero apresentam-se nas mais variadas didáticas guiando
comportamentos, jeitos de ser e de formando a feminilidade e masculinidade dos sujeitos
em formação na escola.
Desta forma, defendemos a importância dos professores compreenderem de forma
crítica os artefatos visuais presentes nas diferentes didáticas da escola, proporcionando
ações e discussões entre seus pares, mas também com seus alunos, sobre gênero e
identidade que se distanciem de padrões sexistas.
Defendemos a importância dos professores compreenderem de forma crítica os
artefatos visuais presentes nas diferentes didáticas da escola, para que os educadores não
corroborem com a reprodução de uma educação que coaduna com valores sexistas, sendo
que os resultados podem ser diversos, reproduzindo a não aceitação social das diferenças
individuais até o fracasso escolar. Uma escola que reproduz o estabelecimento de padrões
comportamentais e hierarquias sociais entre meninos e meninas e estereótipos de gênero,
consequentemente impõe sofrimento a muitas crianças e adolescentes quando as
mensagens sexistas são reforçadas nos artefatos presentes na escola como jornais, livros,
brinquedos, filmes, acessórios, roupas, entre outros. (MAIA; NAVARRO; MAIA, 2011)
Para que essas propostas se efetivam, faz-se necessário o entendimento do valor
que as imagens têm sobre os sujeitos, como também mudanças nas representações de
gênero por parte dos próprios docentes com implicações em sua formação docente.
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O processo migratório é característico da história humana e tal processo coloca o
homem diante de dois destinos que se entrecruzam: a riqueza do contato com a nova
diversidade (própria e do outro) e a exclusão associada ao desejo de inclusão no novo.
Falamos aqui da exclusão que sofre o migrante no momento em que chega carregado de
desejos e significações, mas que as traz em uma bagagem cultura e linguagem distintas e
que para ser aceito deve abandonar, dissociar partes de seu eu para se instalar na cultura
outra.
Esse artigo tem a intenção de pensar nos mecanismos utilizados para manter raízes
e valores trazidos da terra de origem diante do novo meio e para isso utilizaremos a
história de um imigrante – Shunji Nishimura (*08/12/1910 - †23/04/2010). Para
conseguir entender essa trajetória vamos num primeiro momento relatar como se deu a
partida, chegada, mas para isso, devemos adotar uma abordagem cuidadosa, olhando esse
meio não como determinante de ações e respostas, mas como detentor de características
onde a relação faz parte do processo de reconstrução (Vigotski, 2010).

IMIGRAÇÃO JAPONESA

A Revolução Meiji inaugura uma nova fase na história japonesa, com a busca de
avanços na indústria e a modernização social em um país cuja economia encontra-se
abalada. Mesmo diante de inovações, medidas trágicas são necessárias a fim de conter o
crescimento da população e equalizar os problemas financeiros da época. Como
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possibilidade surge a emigração, que trazia renda para as famílias, reduzia a população e
aumentava o número de empregos. Para o Brasil as primeiras negociações ocorrem em
1894, mas, somente em 1908 temos a vinda do primeiro grupo de imigrantes japoneses.
Os imigrantes traziam cultura diferenciada e bastante distinta da realidade
brasileira quanto a língua, costumes, alimentação e essa diversidade, vinha acompanhada
da necessidade, da dor de sair da terra natal e abandonar parentes, sofrimento esse que
era amenizado pela certeza de um retorno em breve. Nosso olhar sobre a pessoa do Sr.
Shunji Nishimura, é o reeditar uma dessas histórias de enfrentamento, e como nos coloca
Hashimoto (1995) entender como as lembranças foram confrontadas com o novo e como
seu processo de renascimento se deu. Lembrando que nesse processo não apenas quem
chega se modifica.
Entender como esse processo e suas manifestações se desenvolveu e se mantém,
tem sido nosso objetivo. O conhecimento de tais processos remete as “migrações” que
fazemos diariamente, aos papeis que ocupamos, pois não vivemos no vazio, vivemos no
interior de um emaranhado de relações que definem posições e reconstruções constantes
(Foucault, 2013).
SHUNJI NISHIMURA – UM IMIGRANTE

Chega ao Brasil em 1932, com 20 anos, como mais um na multidão, mais um
fugitivo da crise econômica de seu país e tendo como motivo da escolha pelo Brasil uma
razão simples: a passagem era de graça.
Quando, desembarga no Porto de Santos, vai direto para o trabalho na lavoura de
café. Baixo e frágil não conseguia acompanhar o ritmo de trabalho e para compensar, põe
em prática os conhecimentos adquiridos no Japão criando ferramentas para facilitar seu
trabalho. Em 1938, já casado, vai em busca de novas oportunidades na cidade de Pompéia.
Abre uma pequena oficina onde produz canecas (feitas à base de latas de óleo vazias) e
realiza consertos diversos. A oficina cresce e 10 anos depois ele funda as Máquinas
Agrícolas Jacto. Em 1979, já com um império empresarial solidificado se lança em mais
um empreendimento, a formação de jovens para trabalhar na agricultura e, para
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administrar esse empreendimento criou a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia
(FNST) que em 1982, inauguraria o Colégio Técnico Shunji Nishimura; em 1989 o
Colégio Shunji Nishimura; em 2005 a Escola Profissionalizante Chieko Nishimura.
Shunji Nishimura falece no dia 23 de abril de 2010 aos 99 anos de idade.
A gestão das escolas, desde a criação era realizada pessoalmente por seu fundador,
que além dos conhecimentos técnicos levava aos alunos suas crenças, valores, ideologias
pois acreditava que a formação do homem se daria com atividades visando fortalecer o
respeito, a ética, o trabalho em equipe, a responsabilidade e a disciplina. A criação das
escolas pode ter sido a forma encontrada de Shunji Nishimura trazer à nova terra as
imagens deixadas no Japão pois os cursos tinham como base a estrutura da escola
Rokkokai, onde havia estudado.
Essas ações de Shunji Nishimura estão atreladas as particularidades da cultura
japonesa pois como nos coloca Sakurai (1993) para o povo japonês vencer na vida é criar
pessoas para o convívio com a sociedade dentro dos padrões que conduzem os membros
da família para o trabalho honesto, para a manutenção da honra e o nome da família.
O colégio técnico funcionou até 2009, teve em seu histórico a formação de um
número superior a 1.000 alunos e seu fechamento promove uma nova jornada para a
FSNT, pois iniciam negociações em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a
Prefeitura Municipal para a implantação de uma Faculdade de Tecnologia – Fatec no
espaço anteriormente ocupado pelo colégio. Nessa parceria, a Fundação cederia as
instalações físicas, os laboratórios técnicos, se responsabilizaria pela aquisição de parte
dos insumos e softwares utilizados e procederia também, a busca por parcerias com outras
empresas do ramo para prover, em regime de comodato, recursos ao processo de
ensino/aprendizagem. A Prefeitura seria o órgão de apoio e ao Estado, caberia, por meio
do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a responsabilidade pela
estruturação do projeto político pedagógico do curso, a aquisição de acervo para a
biblioteca e a contratação do corpo docente e técnico administrativo. O curso definido foi
de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão, curso inédito no país, vem
ao encontro das necessidades tecnológicas existentes no mercado agrícola nacional e está
dentro do escopo de experiência das empresas do Grupo Jacto. Em 24 abril de 2012, foi
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criada a Faculdade de Tecnologia - FATEC Shunji Nishimura, através do Decreto nº
58.004.
Essa instituição oferece semestralmente 80 vagas para o curso e dentre seus
estudantes encontram-se jovens vindos de várias regiões do Brasil (Paraná, Mato Grosso,
Tocantins, Piauí, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina) e de outros países da
América do Sul, como Paraguai.
No cotidiano da escola, parcerias podem ser constatadas, que corroboram a
disseminação dos preceitos de Shunji Nishimura, como o trabalho de desenvolvimento
de valores, junto ao corpo discente, realizado conjuntamente pela FSNT, profissionais da
área de Recursos Humanos do Grupo Jacto e docentes da Fatec. Para esse trabalho os
valores adotados no ambiente da articulação FATEC e FSNT (conhecida pelo
pseudônimo “FUNDATEC)”34 são apresentados aos alunos que devem estruturar tais
valores para sua turma, elencando quais serão observados no direcionamento de suas
atividades no ambiente escolar. Ao final da atividade, um documento é construído,
transformado em pôster, assinado por todos, e, fixado na sala de aula, acompanhando
assim a turma ao longo dos três anos do curso.
A convivência profissional nesta Faculdade como docente nos instigou a buscar
melhor compreensão acerca do assunto, levando a realizar um estudo (em andamento)
sobre as Representações Sociais de docentes e discentes acerca dos valores presentes no
cotidiano acadêmico e consequentemente sobre a presença de Shunji Nishimura, já que
tais valores são trazidos de sua história. Cabe informar que a pesquisa está regularmente
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Ciências e Letras - Unesp
Assis (CAAE 68136117.9.0000.4501).

A PESQUISA: RECORTE TEÓRICO

34

Valores que em sua maioria correspondem aos adotados no Grupo Jacto. Os valores FUNDATEC
apresentados são: Cliente Feliz; Ninguém cresce sozinho; Desenvolver nossa gente; Trabalhar duro como
forma de prosperar; Honrar Compromissos; Evitar dívidas; Três Virtudedades: humildade, honestidade e
simplicidade; Espirito inovador; Responsabilidade sócio-ambiental e Felicidade em compartilhar.
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Para entendermos, como os grupos guardam, institucionalizam e transmitem esse
conjunto de valores deixados por Shunji Nishimura; como as memórias comuns são
formadas, expostas e transmitidas através da interação de seus membros, neste estudo,
recorreremos à Teoria das Representações Sociais explicitada em Moscovici (2003),
Jodelet (2001), Sá (1996) e à Teoria do Núcleo Central apresentada por Abric (2001).
Na busca por esse entendimento, identificaremos o núcleo central e os sistemas
periféricos das representações sociais envolvidos na criação desses valores pelos
discentes e em sua utilização pelos docentes nas práticas pedagógicas. Desta forma
procuramos valorizar o campo das produções onde se expressam os saberes e práticas de
sujeitos sociais, compreender não somente o que e como as pessoas representam um valor,
mas, também como e porque fazem dessa forma.
A Teoria de Representações Sociais surgiu com nos trabalhos de Serge Moscovici
(1978), no qual o autor demonstra como um conhecimento científico se transforma em
um saber prático e que a representação social é um fenômeno que traduz a forma de
conhecimento de um grupo a partir das relações interpessoais existentes. Sua hipótese é
a de que representar não significa reproduzir ou duplicar, significa reconstruir. Para
Jodelet (2001, p. 22) a representação social é “[...] uma forma de conhecimento,
socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático”. Essas teses se encontram
consolidadas no meio acadêmico e conforme Sá (1998), desdobram-se em pelo menos
três abordagens: a primeira é uma continuidade da obra original, tem um viés
antropológico e tem sido mais difundida por Denise Jodelet (2001); a segunda, através de
Willem Doise, centra-se nas condições de produção e circulação das representações
sociais e a terceira representada por Jean Claude Abric (1998), que dá ênfase à dimensão
cognitivo-estrutural conhecida como Teoria do Núcleo Central. Essa Teoria sustenta a
hipótese de que toda representação social está organizada em torno de um núcleo central
e um sistema periférico. O núcleo central é composto pelos elementos estáveis ou mais
permanentes da representação social, sendo estes de natureza normativa e funcional. Os
aspectos funcionais estão ligados à natureza do objeto representado e os normativos
dizem respeito aos valores e normas sociais pertencentes ao meio social do grupo, sendo
flexível e suportando as contradições existentes. Protege o núcleo central das
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modificações, é a parte mais flexível das Representações Sociais e permite a elaboração
de representação relacionada às histórias individuais dos sujeitos. Conforme a Teoria do
Núcleo Central (Abric, 1998), uma representação social constitui-se como um conjunto
organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes, composta de dois
subsistemas - o central e o periférico, que funcionam exatamente como uma entidade,
onde cada parte tem um papel especifico e complementar.
Considerando a presença dos valores no ambiente acadêmico, objeto desse estudo,
é oportuno lembrar que a discussão sobre o assunto é conflituosa e, utilizaremos o termo
valor como princípios transituacionais, próprios de uma sociedade consensual para
servirem de diretriz para as decisões e comportamentos daqueles que procuram uma vida
digna e solidária em sociedade. (Goergen, 2005)
Cabe destacar a relação entre valor e educação, pois ambas caminham juntas nas
discussões, principalmente na figura do educador tido como responsável por trazer à tona
as discussões sobre o assunto como formador de um aluno com postura moral e valor
exemplar.
Considerando a atuação do educador no Ensino Superior, cabe retomar seu papel
social de uma Faculdade apresentado por Chauí (2001), como uma organização social
que presta serviço ao Estado e cujo projeto político retoma características como: caráter
público ou aberto e formação científica ao alcance de todos. No cenário atual de alta
produção de novos conhecimentos e significações, essas escolas têm suas práticas
pensadas e repensadas, ocorrendo transformações em diversas de suas estruturas para que
se mantenha conectada à sociedade e ao sistema político e econômico em que se encontra
inserida. Diante dessa necessidade em muitos momentos temos a disseminação do
conhecimento impregnada pela visão e valores de grupos e políticas sociais, alguns deles
com fins claros de reprodução de um universo social especifico (Chauí, 2001). As
faculdades tecnológicas trazem em sua história esse fim, pois adequam o conhecimento
às necessidades do mercado e dessa forma auxiliam na manutenção da estrutura social
vigente, num formato mais dinâmico, rápido, comercial.
Diferentemente, entendemos que a faculdade pública deva ser regida por normas
e regras instituídas, visando a formação de um sujeito que reflita sobre as complexidades
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sociais e políticas, como afirma Chauí (2001). Porém, a transmissão rápida de
conhecimentos passa a ser a realidade das faculdades que não mais discutem e formam,
mas treinam seus estudantes para que possam reproduzir valores organizacionais em seus
discursos, nas atitudes.

CAMINHOS PERCORRIDOS
Neste estudo, em andamento, adotou-se uma abordagem qualitativa, desenvolvida a partir
de pesquisa documental e de campo (depoimentos de discentes e docentes), com o
propósito de identificar o quanto a prática pedagógica de docentes e a construção dos
valores de uma turma de discentes da FATEC encontram-se ou não influenciadas pelos
valores de seu idealizador.
A coleta de dados ocorre em diferentes momentos.
Na primeira fase recorremos às fontes documentais, tendo como primeiro passo o
entendimento da concepção da instituição pelo estudo do seu Projeto Político Pedagógico
- PPP. Na segunda fase, apresentamos a pesquisa e convidamos docentes e discentes a
participar em das diferentes etapas do estudo. Aos participantes foi apresentado o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que estando de acordo, procederam à
assinatura.
Considerando que o curso tem seis semestres de duração, para esse estudo optamos pela
escolha dos estudantes do 5º. termo por entender que nessa fase do curso eles podem
contribuir mais intensamente para a pesquisa considerando que possam estar mais
maduros e críticos, a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
O levantamento, com os docentes, está sendo realizado em duas etapas, sendo que a
primeira ocorreu num encontro com os 25 deles, no qual, além de convidados a
participarem do processo solicitamos que comentassem, por escrito, sobre sua prática
pedagógica na Faculdade.
A segunda etapa com os docentes decorreu dos achados nessa primeira etapa, a partir do
qual foi construído um roteiro semiestruturado de entrevista que está sendo realizado
individualmente com seis professores. Estes foram escolhidos dentre dois grupos de
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resposta: de maior coincidência e de menor incidência com relação aos valores e normas
apontados.
Com relação aos discentes, o levantamento também foi realizado em dois momentos. Para
o primeiro momento os alunos, 30 (trinta) no total, foram divididos em dois grupos, que
após as explicações sobre a pesquisa e convite à participação, responderam, por escrito,
sobre o processo de construção de valores de sua turma e os reflexos dos mesmos em seu
cotidiano. A segunda decorreu dos achados na primeira etapa, a partir do que foi
construído um roteiro semiestruturado de entrevista, realizado individualmente com nove
alunos. Estes foram escolhidos dentre dois grupos de resposta: de maior coincidência e
de menor incidência com relação aos valores e normas apontados
Os dados levantados estão sendo organizados e processados com base na Teoria do
Núcleo Central e a partir de sua análise chegaremos ao provável núcleo central e sistema
periférico da representação social.
PRIMEIROS ACHADOS
Cabe ressaltar que a pesquisa, estando em andamento, não completou o
levantamento de dados previstos. Portanto, temos a possibilidade de apenas anunciar seus
primeiros achados.
Até o momento, foram realizados os estudos documentais, entre os quais se
destacam: a trajetória de Shunji Nishimura e o Projeto Político Pedagógico do Curso. Do
imigrante japonês chama a atenção seu espírito empreendedor e sua iniciativa ao criar
uma escola a partir da filosofia japonesa, baseada na escola na qual havia estudado. No
PPP observamos, em sua concepção, a presença marcante da FSNT, tornando claro o
propósito de formação de profissionais para o atendimento das demandas do mercado no
qual atua o Grupo Jacto.
A análise dos dados levantados com os discentes na primeira etapa possibilita a
identificação do Núcleo Central, Elementos Periféricos e Elementos de Contraste, abaixo
representados no quadro abaixo.
Quadro 1. Elementos do Núcleo Central, Elementos Periféricos e Elementos de Contraste
Importância Alta

Importância Baixa
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Frequência Alta

Elementos do Núcleo Central
Dedicação/Responsabilidade/
Comprometimento/Respeito

Elementos da 1ª
Periferia
Compartilhar
/Participação

Frequência Baixa

Elementos de Contraste
Interesse/Honestidade/Educação/
Pontualidade

Elementos da 2ª
Periferia
Disciplina / Humildade

O Núcleo Central (Abric, 1998), representado pelas respostas dispostas no 1º.
Quadrante está ligado à memória coletiva do grupo, definindo sua homogeneidade,
organização, estabilidade e coerência. É estável, coerente, rígido e resistente à mudança.
É possível confrontar esses resultados, encontrados no levantamento e apontados no
quadro acima, com os valores apresentados pela Fundação Shunji Nishimura e FATEC
no início da formação escolar e base para definição dos valores da turma: Dedicação;
Responsabilidade; Comprometimento e Respeito são encontrados nos valores Trabalhar
duro como forma de prosperar; Honrar compromissos; Felicidade em compartilhar;
Ninguém cresce sozinho; Três virtudedades (honestidade, humildade, simplicidade);
Evitar dívidas. Podemos inferir que os elementos presentes no primeiro quadrante fazem
parte desses valores. Resultados esses que foram melhor investigados na segunda fase do
estudo.
Alguns dados desse primeiro momento que se mostram importantes para o
entendimento: a idade dos respondentes varia entre 18 a 30 anos, sendo que 67% deles
tinham idade entre 18 e 20 anos. Quando questionados sobre o significado dos valores
FUNDATEC apresentados, 84,6% coloca tratar-se de objetivos, diretrizes ao longo do
curso porém não todos, somente parte deles, sendo os mais citados: Trabalhar duro como
forma de prosperar (12,9%); Honrar compromissos (32,2%); Ninguém cresce sozinho
(19,3%) e Três virtudedades (honestidade, humildade e simplicidade) com 12,9%.
A segunda etapa com os discentes, decorreu dos dados levantados na primeira
etapa, a partir do qual foi construído um roteiro semiestruturado de entrevista e aplicado
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à 9 desses alunos. Estes foram escolhidos dentre dois grupos de resposta: de maior
coincidência e de menor incidência com relação aos valores e normas apontados.
Nessa fase do trabalho foi possível identificar que todos colocam o processo de
criação de valores como diferencial dessa instituição e ressaltam a importância do mesmo
na formação de um profissional mais completo para o mercado de trabalho. Apesar de um
dos respondentes explicitar poder tratar-se de um processo de treinamento de uma legião,
de um exército, com conhecimentos específicos, são unanimes em dizer sobre a
importância da faculdade publica estar aliada a uma empresa privada para a construção
de ensino de melhor qualidade, pela riqueza de insumos, instrumentos e máquinas a
disposição.
No Núcleo Periférico, demais quadrantes, encontram-se as representações que
integram as experiências e histórias individuais, são flexíveis, transformam-se diante dos
contextos para permitir a adaptação também proteger o sistema central e também podem
ser visualizados como resultados desses valores.
A análise do material dos docentes, ainda em fase inicial, dificulta uma leitura
completa. No entanto, é possível destacar que do conjunto de valores que orientam as
práticas das duas turmas de estudantes, alguns são também referidos pela maioria dos
docentes a saber: “Desenvolver nossa gente”; “Trabalhar duro como forma de prosperar”;
“Honrar Compromissos” e “Felicidade em compartilhar”.
Essa constatação inicial pode indicar a consistência entre os valores postos pelos
alunos e os referidos pelos docentes, apontando para a transformação desse material em
memória, em representação social dessa realidade.
Será no conjunto das análises de todos os dados levantados que teremos a
possibilidade de compreender não somente o que e como as pessoas representam uma
realidade, inclusive os valores, mas, também como e porque fazem dessa forma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizar a leitura da história de emigração de Shunji Nishimura e o processo de
construção da Faculdade de Tecnologia Shunji Nishimura, vem nos proporcionando um
287

processo de reconstrução das significações, de entendimento dos sentidos dados às
construções por ele realizadas e os resultados obtidos.
No entanto, a expectativa é que, ao finalizar o estudo tenhamos compreendido
como esses fatos e processos foram socialmente representados, transformados ou não em
memória e verificar o alcance dessa representação, se temos uma memória coletiva ou
memórias pessoais. Lembrando que a memória engloba fragmentos ou fenômenos do
passado que de alguma forma foram preservados, reconstruídos, representados, relatados
ou incorporados em nossas praticas do presente.
Enfim, esperamos entender o dinamismo existente no processo da construção de
práticas pedagógicas de docentes e o processo de constituição dos valores discentes da
referida FATEC. E ainda, em que medidas as mesmas se encontram influenciadas pelos
valores de seu idealizador – Shunji Nishimura e neste sentido, em que medida esse
modelo de organização passa a reproduzir valores das organizações que atuam no
mercado para o qual forma profissionais.
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A IMPORTÂNCIA DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA A LUTA
PELA EDUCAÇÃO INFANTIL
Tamara Cardoso André, Unioeste, tamaracardosoandrefoz@gmail.com

Resumo: Objetiva destacar a importância da teoria histórico-cultural para a luta pela
educação infantil no contexto da sociedade capitalista. Para isso, retoma o conceito de
dialética e o método de estudo das funções psíquicas superiores, desenvolvido por
35
Vygotski. Acerca da educação infantil no contexto da sociedade capitalista, conclui que
o Estado vem assumindo, historicamente, visão assistencialista de infância, o que ainda
está presente nos documentos internacionais que oficializam políticas públicas. Diante
disso, propõe quatro tarefas para a luta pela educação infantil: 1) Lutar por criação e
manutenção de escolas de educação infantil para todas as crianças; 2) Superar as
concepções assistencialistas de infância e educação infantil; 3) Superar o ensino pautado
em habilidades e competências; 4) Produzir dados sobre a situação da infância.
Palavras-chave: Educação Infantil. Teoria histórico-cultural. Políticas de educação
infantil.
1 INTRODUÇÃO

A educação universal, e aqui mais especificamente a educação infantil, encerra
em si elementos contraditórios, pois, historicamente, foi defendida por grupos sociais com
interesses e objetivos distintos: capitalistas e comunistas. A dialética e a história ajudam
a entender as contradições, a importância e os desafios da educação infantil, razão que
justifica a importância da teoria histórico-cultural, pautada no materialismo históricodialético, método de compreensão e transformação da realidade desenvolvido pelos
filósofos alemães Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895).
O objetivo deste artigo é destacar a importância do método da teoria históricocultural para a luta pela educação infantil no contexto da sociedade capitalista.

2 A DIALÉTICA

35

Neste trabalho, optou-se por fazer a transliteração do nome do autor segundo a obra consultada,
traduzida do russo para o espanhol.
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A dialética é um método que tem origem na filosofia grega, quando se
desenvolveu de duas formas: dialética do ser e dialética das ideias. Segundo Konder
(1990), o filósofo pré-socrático turco Heráclito de Éfeso (535 a.e.c - 475 a.e.c) pode ser
considerado o pai da dialética do ser. Heráclito afirmava que um homem não se banha
duas vezes no mesmo rio, pois ambos estão em constante transformação. Os diálogos de
Sócrates, por seu turno, estão na origem da dialética das ideias. O filósofo ateniense
Sócrates (469 a.e.c - 399 a.e.c) desenvolveu a maiêutica socrática, método de diálogo que
leva à reelaboração das próprias ideias por meio de perguntas. A dialética foi rechaçada
durante toda a Idade Média, pois, com isso, negava-se a possibilidade de transformação
de uma sociedade feudal, monárquica e teocêntrica, marcada pela forte estratificação
social. Nesse período, o desenvolvimento da dialética limitou-se ao seu entendimento
enquanto controvérsia e lógica, conforme o pensamento do filósofo francês Abelardo
(1079-1142), influenciado por Aristóteles (384 a.e.c – 322 a.e.c), filósofo grego que fora
aluno de Platão.
A dialética que viria a influenciar Marx foi elaborada pelo filósofo alemão
Friedrich Hegel (1770-1831). Em Hegel a dialética é compreendida como um movimento
no qual as ideias mais elevadas estão contidas, em germe, nas ideias menos elevadas.
Segundo Hegel, (1820/1994), no ser humano, que se diferencia dos animais por possuir
pensamento, o teórico está contido na prática, assim como a vontade está contida em todo
pensamento. Ou seja, a vontade é imanente ao pensamento. Porém, a vontade sempre se
depara com determinações. O ser-em-si é a pessoa que apresenta uma vontade natural,
instintiva e irrefletida e que, ao deparar-se com as determinações, pode desenvolver fúria
e destruição, a exemplo dos casos de suicídio e homicídio. Mas na imanência do ser-emsi está o ser-para-si, cuja vontade pode conviver com o outro e as determinações porque
é universal, universalidade essa estabelecida e garantida pelo direito do Estado racional.

O direito do Estado, é, por isso, superior ao (direito) dos outros
degraus ou estágio: ele é a liberdade em sua configuração mais
concreta, que só se subordina, ainda, à suprema verdade absoluta
do espírito do mundo. (HEGEL, 1820/1994, p. 161)
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Ao afirmar que o Estado racional de Direito assegura a universalidade e,
consequentemente, a liberdade, Hegel acabou servindo à defesa do Estado monárquico
prussiano.
Segundo Frederico (2009), Marx era hegeliano de esquerda, grupo que rechaçava
a teoria geral de Hegel e apegava-se ao método dialético, considerando que o movimento
ininterrupto das ideias iria levar à negação do Estado monárquico prussiano.
No livro A miséria da Filosofia, Marx (1847/1985) afirma que as ideias são
históricas e transitórias, pois quem produz as relações sociais estabelece as ideias para
legitimá-las e engendrá-las.
Na obra A Ideologia Alemã Marx e Engels (1846/2014) criticam a filosofia alemã
abstrata e idealista e afirmam que não é o pensamento que determina o mundo, mas sim
a práxis, atividade humana sensível, pensada.
Totalmente ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu à
terra, aqui se eleva da terra ao céu. Quer dizer, não se parte
daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam,
tampouco dos homens pensados, imaginados e representados
para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos
homens realmente ativos e, a partir do seu processo de vida real,
expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e
dos ecos desse processo de vida (...). Não é a consciência que
determina a vida, mas a vida que determina a consciência. No
primeiro modo de considerar as coisas, parte-se da consciência
como do indivíduo vivo; no segundo, que corresponde à vida real,
parte-se dos próprios indivíduos reais, vivos, e se considera a
consciência apenas como sua consciência. (MARX, ENGELS,
1846/2014, p. 94)
Contraditoriamente, as mesmas condições materiais de produção que determinam
a consciência humana, engendram a sua transformação pela ação humana. Para entender
isso é preciso reportar-se às condições de existência provocadas pelo modo de produção
capitalista. O capitalismo caracteriza-se por apropriação privada dos instrumentos de
trabalhos pela classe dominante, gerando exploração do trabalho, alienação, - separação
entre atividade prática e pensamento -, e estranhamento, - não apropriação pela classe
trabalhadora daquilo que ela produz. A superação da alienação e do estranhamento ocorre
quando o poder se torna insuportável a ponto de gerar uma revolução guiada pela classe
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destituída. O primeiro momento da superação é o socialismo, quando a classe
trabalhadora assume o controle do Estado. O comunismo é a abolição do Estado e da
propriedade privada dos instrumentos de trabalho, de modo que o trabalho passe a servir
apenas para a produção das necessidades humanas, e não para o enriquecimento de uma
classe dominante.
O comunismo, no entanto, só pode ter existência histórico-mundial, razão pela
qual Marx e Engels empenharam-se na criação da Associação Internacional dos
Trabalhadores (AIT), fundada na Inglaterra, em 28 de setembro de 1864. A AIT foi
precedida pela Liga dos Comunistas, cujo programa foi redigido por Marx e Engels e
publicado em vários idiomas no ano de 1848, sob o título O Manifesto do Partido
Comunista. A educação pública, gratuita e universal faz parte do programa de luta do
Manifesto e também das preocupações, lutas e teorizações de Marx e Engels (1848/1997).

3 INFÂNCIA E CAPITALISMO

O capítalismo submete adultos e crianças à alienação, ao estranhamento e aos
maus tratos. Na obra O Capital Marx critica o trabalho infantil e levanta problemas
relativos às leis de ensino obrigatório em diversos países, denunciando que, ao serem
transformadas em apêndices de máquinas, as crianças são submetidas a uma atrofia
intelectual. Em vários excertos da obra de Marx e Engels os autores retratam as condições
precárias a que são submetidas pessoas adultas, crianças e mulheres na industrialização.
No primeiro volume de O Capital, Marx cita relatórios produzidos para inquéritos
parlamentares sobre trabalho infantil, publicados na Inglaterra, nos anos de 1841, 1860 e
1963. Um dos textos desses relatórios, citado por Marx, denuncia o trabalho infantil na
indústria de cerâmica de Staffordshire:
Wilhelm Wood, um garoto de 9 anos, “tinha 7 anos e 10 meses
de idade, quando começou a trabalhar”. Lidava com fôrmas
(levava a mercadoria modelada à câmara de secagem para
apanhar depois, de volta, as fôrmas vazias) desde o início. (...)
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Quinze horas de trabalho por dia para um garoto de 7 anos!
(MARX, 1867/2006, p. 284)
No Brasil a situação das crianças não foi diferente. Segundo Rizzini (2009, p.
376):
O Brasil tem uma longa história de exploração da mão-de-obra
infantil. As crianças pobres sempre trabalharam. Para quem? Para
seus donos, no caso das crianças escravas da Colônia e do
Império; para os “capitalistas” do início da industrialização, como
ocorreu com as crianças órfãs, abandonadas ou desvalidas a partir
do final do século XIX; para os grandes proprietários de terras
como bóias-frias; nas unidades domésticas de produção artesanal
ou agrícola; nas casas de famílias; e finalmente nas ruas, para
manterem a si e as suas famílias.
De acordo com Passetti (2009), a greve geral que eclodiu paralisando indústria,
comércio e transporte, no ano de 1917, em São Paulo, teve como uma das reivindicações
a denúncia do trabalho infantil e o desrespeito ao decreto nº 13.113, de 17 de janeiro de
1891, que proibia o trabalho infantil nas máquinas em movimento e na faxina.
Anarquistas denunciaram a exploração do trabalho infantil e lançaram uma campanha
dirigida aos patrões e aos pais responsáveis pela situação das crianças trabalhadoras.
Na primeira metade do século XXI o trabalho infantil ainda grassa, o que é
apontado nos relatórios produzidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O
relatório de 2013 aponta uma redução nos índices de trabalho infantil no mundo, o que
mostra a permanência desse problema:

Entre 2000 e 2008, o número de crianças trabalhadoras em todo
o mundo diminuiu em cerca de 30 milhões. Não obstante este
progresso, no fim daquele período ainda havia mais de 215
milhões de crianças trabalhadoras, mais de metade das quais a
realizar trabalho perigoso. Além disso, a tendência geral
decrescente mascarou o aumento do número de crianças em
atividade econômica na África Subsaariana, de 2004 a 2008 (OIT,
2010d). Embora estes números sublinhem a magnitude do desafio
que continua a afrontar a comunidade mundial, também
transmitem uma clara mensagem de esperança - o progresso
contra o trabalho infantil é possível com opções políticas sãs e um
substancial empenho nacional e internacional. (OIT, 2013, p. xiii)
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O relatório aponte que, embora o trabalho infantil ainda exista no mundo, vem
sofrendo ampla redução. No entanto, ao postular que a responsabilidade pelo problema
está na miséria das famílias e choques, silencia em relação aos efeitos do capitalismo
sobre as mazelas que a infância ainda sofre, mesmo no tecnologicamente desenvolvido
século XXI:

O relatório argumenta que o trabalho infantil é impulsionado
pelas vulnerabilidades familiares associadas à pobreza, aos riscos
e aos choques e que a segurança social é imprescindível para
mitigar essas vulnerabilidades. (OIT, 2013, p. xiii).
Os choques são definidos pela OIT como sendo os eventos que “perturbam” a
economia das famílias, comunidades ou regiões. Podem ser tanto a morte de alguém em
uma família, quanto catástrofes naturais ou crises macroeconômicas que provocam
redução geral dos rendimentos das famílias.
Segundo o relatório, instrumentos de proteção social para o desemprego e a
velhice, além de transferência direta de renda para famílias com crianças, são
instrumentos que previnem o trabalho infantil. Assevera, ainda, que a transferência direta
de renda para famílias é mais efetiva quando voltada para manter a criança na escola do
que quando diretamente vinculada a apoiar o trabalho produtivo de comunidades.
O Brasil também faz parte do mapa do trabalho infantil, figurando, no relatório da
OIT (2013), com uma porcentagem de 8% do total de crianças nas idades entre 5 e 14
anos em situação de trabalho infantil.
São escassos os relatórios acerca da situação da infância brasileira produzidos no
Brasil. Porém, a análise dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) permitem entrever que a educação infantil não é acessível a todas as crianças.
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A população brasileira, segundo o censo do IBGE de 2010, é estimada em
190.732.694 pessoas36. O número de crianças e adolescentes até os 19 anos de idade é
distribuído conforme sistematizado na tabela abaixo37:
Tabela 1 – População de até 19 anos no Brasil segundo dados do IBGE.
Sexo 0-4

5-9

10-14

15-19

H

7.016.987 7.624.144 8.725.413 8.558.868

M

6.779.172 7.345.231 8.441.348 8.432.002

Fonte: IBGE, 2010.

Ainda segundo censo do IBGE de 2010, o número de crianças de até 19 anos que
trabalham é de 3,3 milhões de pessoas38.
Trabalho infantil e falta de acesso à educação infantil, portanto, fazem parte da
realidade brasileira. No ano de 2017 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
produziu um relatório acerca do tema, intitulado Três padrões de trabalho juvenil: um
estudo com metodologia mista sobre o trabalho em idades inferiores aos 18 anos no
Brasil. O relatório não compõe a análise deste artigo porque seus resultados focalizam as
consequências do trabalho na idade inferior aos 18 anos, tendo como base dados obtidos
por uma pesquisa datada do ano de 2008.
Importa ressaltar que vários dados indicativos da situação da infância brasileira
não são encontrados no censo do IBGE ou em outro centro governamental de pesquisa.
Reportagem de Mori (2018), da BBC, traz à tona o problema da falta de dados estatísticos
centralizados sobre a infância no Brasil. Segundo a reportagem, o disque-denúncia,
serviço no qual a população denuncia anonimamente casos de violência para que sejam
investigados pelas polícias Miliar e Civil, recebeu 15.707 denúncias de violência sexual
contra crianças no ano de 2016. No entanto, apenas o Sistema Único de Saúde (SUS) tem
36
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dados sobre o número de atendimentos às vítimas do abuso sexual infantil e não há órgão
que mapeie denúncias ou que monitore o que acontece com as crianças. Além disso,
mesmo o SUS ou o disque-denúncia dependem de que alguém haja em favor da criança,
e o mesmo se pode afirmar sobre as garantias constitucionais. O Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança
e ao adolescente, estabelecendo que a mesma deve ser assegurada pela família,
comunidade, sociedade em geral e poder público. Se a família não garantir tal proteção,
a criança não poderá buscá-la por conta própria, ficando sempre na dependência de que
um terceiro haja em seu favor, o que pode ocorrer ou não. A educação obrigatória,
estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/1996, pode
assegurar a existência na vida de cada criança de um terceiro que haja em seu favor. Ou
seja, a educação infantil poderia ser um importante instrumento para que as situações de
abusos e maus tratos às crianças fossem detectadas, denunciadas e sanadas. No entanto,
a educação infantil ainda não é uma garantia para as crianças brasileiras. Nos dados do
Censo Escolar da Educação Básica de 2016, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), percebe-se uma defasagem entre o
número de matrículas, nas creches e pré-escolas, em relação ao número de matrículas nos
anos iniciais do ensino fundamental.
Tabela 2 – Número de matrículas na educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, segundo dados do censo do INEP (2016)
CRECHE PRÉ-ESCOLA ANOS INICIAIS
3.233.739 5.034.353

15.346.008

Fonte: INEP, 2016

O número de matrículas em creches corresponde a 21% do total de matrículas nos
anos iniciais do ensino fundamental. As matrículas em pré-escola correspondem a 33%
do total de matrículas nos anos iniciais. Considerando o total de matrículas em creches e
pré-escolas, de 8,258.092, e o número total de crianças até 4 anos de idade, que é de
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13.796.159, tem-se um contingente de 5.338.067 de crianças até os 4 anos de idade fora
da educação infantil, o que corresponde a 38,7%.
O Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/1990 afirma, no artigo 54, o
dever do Estado em ofertar atendimento em creche e pré-escola às crianças até os 5 anos
de idade. O Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, que estabelece metas a
serem atingidas na educação e estratégias para a efetivação das mesmas no período de um
decênio, prevê a universalização, até 2016, da educação infantil para os 4 e 5 anos de
idade e também o atendimento de, no mínimo 50%, das crianças de até 3 anos, até 2024.
Para a efetivação da universalização da educação de crianças de 4 e 5 anos, foi realizada
uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/1996,
incluindo as crianças de 4 anos na educação obrigatória, que passou a ser dirigida para as
idades dos 4 aos 17 anos, em redação dada pela Lei 12.796 de 2013. Antes a
obrigatoriedade era desde os 6 anos de idade.
Entretanto, é preciso prestar atenção na diferença entre escola e educação. Para a
efetivação da universalização da educação, uma das estratégias apontadas pelo PNE é o
estabelecimento de avaliação da educação infantil. Avaliações de larga escala
desempenham papel decisivo para que a escola possa ser substituída por educação
domiciliar, conhecida como Homeschooling. Havendo exame nacional, é possível
certificar conhecimentos sem frequência à escola, o que aponta para um risco de
desescolarização da sociedade, verificada nos documentos produzidos pelo Banco
Mundial.
No Brasil há uma forte defesa Homeschooling pelo Movimento Brasil Livre
(MBL), movimento social organizado que elege deputados e vereadores para aprovar
projetos de lei visando a privatização dos serviços públicos e o fomento ao capitalismo.
No ano de 2015 o MBL produziu um documento com propostas de políticas públicas para
as áreas de educação, saúde, sustentabilidade, justiça, economia, transporte e urbanismo
e reforma política. Para a educação, além de defender o projeto de lei Escola sem Partido,
que visa o controle ideológico dos professores e a criminalização do debate político na
escola, o MBL apresenta propostas que, se efetivadas, tendem à abolição da escola
pública por meio de sua privatização e legalização do Homeschooling.
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Avaliações de larga escala permitem que as crianças sejam educadas em casa e a
distância, substituindo a frequência à escola pela realização de um exame nacional. Se o
Homeschooling for legalizado, as estatísticas produzidas pelo governo poderão se pautar
nas avaliações, e não mais nas escolas, permitindo que o Estado se isente da tarefa de
fornecer escola para todos, conforme é garantido pelo princípio de educação obrigatória.
Portanto, a defesa do Movimento Brasil Livre vai ao encontro dos relatórios do Banco
Mundial.
O Banco Mundial39 é uma agência independente da Organização das Nações
Unidas (ONU) que faz empréstimos e doações para 187 países membros e, por meio de
relatórios e condicionantes aos empréstimos, orienta suas políticas. No ano de 2018, a
agência produziu um relatório, intitulado ‘’Learning. To realize Education’s promise’’.
O relatório cita dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e
pesquisas de organismos internacionais, para afirmar textualmente que escolarização não
significa aprendizagem e que é necessário priorizar esta. Afirma o relatório que para
priorizar a aprendizagem é necessário o desenvolvimento de formas corretas de medi-la
e a implementação, nas escolas, de inovações baseadas em evidências, voltadas para o
desenvolvimento de habilidade e competências. Assevera que é necessário preparar as
crianças de até 3 anos de idade para a escola por meio de nutrição, estimulação e cuidado,
o que pode ser feito em creches que trabalhem em prol do desenvolvimento das
habilidades sócio-emocionais e da melhoria da cognição.
Subjazem, ao relatório, tendência à desescolarização; por meio do primado da
avaliação da aprendizagem sobre a escola; visão assistencialista de educação infantil e
teoria das competências.
O assistencialismo não é uma diretriz nova na educação infantil brasileira. Kramer
(1992) analisa que a preocupação com a educação de crianças de 0 a 6 anos demorou a
aparecer no Brasil e esteve desde seu início ligada à visão assistencialista. Nas leis n º
5.452/1943; n.º 4.024/1961 e nº 5.692/1971, não constava a obrigatoriedade do Estado
em ofertar creches e pré-escolas. Determinava-se que empresas deveriam oferecer

39
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300

creches para filhos de funcionários, porém não havia mecanismos de fiscalização do
cumprimento da Lei. A Lei n.º 5.692, de 1971, dispunha que cabia aos sistemas de ensino
velar pelo atendimento a crianças com idade inferior a sete anos em escolas maternais,
jardins de infância e congêneres. Estimulava as empresas a organizarem e manterem
escolas primárias, inclusive em cooperação com o Poder Público. No entanto, a
abordagem era superficial, pois não apresentava as formas de viabilizar na prática o
atendimento e não dispunha de definições e delimitações rígidas. Na década de 1970 os
pareceres emitidos pelo Conselho Federal de Educação tratavam a criança como
culturalmente carente e atribuíam ao atendimento pré-escolar a solução para as
defasagens escolares. Partiam da teoria da privação cultural, para a qual um meio social
desfavorecido produz crianças inaptas para a aprendizagem, uma vez que lhes faltariam
os pré-requisitos mínimos para a aprendizagem escolar, tais como: conhecimentos
verbais, percepção visual e auditiva, coordenação motora, conhecimento dos números e
capacidade para seguir instruções.
No que se refere às diretrizes pedagógicas, as décadas de 1960 e 1970 foram
marcadas por modelo educacional importado dos EUA, conhecido no Brasil como
‘’educação compensatória.’’ De acordo com Kramer (1992), a adoção de programas de
educação compensatória no Brasil distorcia a realidade, pois, além de culpabilizar a
criança carente pelo fracasso escolar, escondia as suas verdadeiras causas: a nãoparticipação e a sociedade de classes, elementos fundamentais do sistema capitalista.
Entretanto, pode-se inferir que a lei cumpria o papel de orientar a pedagogia da
educação infantil para a “educação compensatória”, modelo embasado na psicologia
comportamentalista que fora delineado nos Estados Unidos. Segundo Redin (2004), a
educação compensatória serviu nos Estados Unidos como resposta do governo daquele
país para atender às minorias raciais que reivindicavam por iguais oportunidades sociais.
O cerne desta educação era o desenvolvimento cognitivo de crianças de 0 a 6 anos,
visando a aquisição das habilidades necessárias para a aprendizagem da leitura e da
escrita.
O primado do desenvolvimento de habilidades sobre o ensino de conhecimentos
remete à educação funcionalista, preconizada pelo filósofo francês Durkheim (1858301

1917), cujo objetivo seria a manutenção da ordem e da harmonia, em um mundo de
estratificação social e de forte divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. A
divisão social do trabalho, criticada por Marx e Engels, foi considerada desejável e
necessária por Durkheim (1922). O autor ativamente defendeu a divisão social do trabalho
e o papel da escola para fomentá-la, considerando que socialização significaria adaptar
cada indivíduo a um específico lugar na sociedade, podendo este lugar ser o de um
trabalhador braçal.
A contraposição entre as teorias de Marx e Durkheim mostra que a educação pode
exercer dupla função: harmonizar a divisão social do trabalho, na perspectiva
funcionalista de Durkheim, ou manter as crianças e adolescentes fora da exploração
capitalista e de maus tratos, contribuindo para que estes não se tornem apêndices de
máquinas. Não se pode esquecer que a educação pública e gratuita é uma das pautas de
luta do Manifesto do Partido Comunista.
Concluiu-se, assim, que a luta comunista pela educação infantil -, diante da
configuração atual do capitalismo muito bem expressa nos relatórios produzidos pelo
Banco Mundial e nos escassos dados estatísticos oficiais sobre a situação da infância
brasileira -, envolve basicamente quatro tarefas:
1)Lutar por criação e manutenção de escolas de educação infantil para
todas as crianças;
2)Superar as concepções assistencialistas de infância e educação infantil,
sem que isso signifique negar as necessidades básicas das crianças das classes
populares;
3)Superar o ensino pautado em habilidades e competências, cuja função é
a manutenção da alienação da classe trabalhadora;
4)Produzir dados sobre a situação da infância.
A teoria de Vigotski é profícua para fundamentar teoricamente estas tarefas,
especialmente pelo seu método de investigação. Vigotski (1896-1934) desempenhou
importante papel no desenvolvimento de uma teoria para fundamentar o sistema
educacional da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), fundada em 1922,
cinco anos após a revolução socialista de 1917, liderada pela fração Bolchevique
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(maioria) do Partido Operário Social Democrata Russo (POSDR), dirigido por Vladimir
Lênin (1870-1924).
Segundo Filho (2003), antes da revolução, a Rússia era um império dominado pelo
tsar, título utilizado pela monarquia russa. O campo ainda era atrasado, com mais trabalho
braçal do que maquinário. A cidade russa, por sua vez, passara a concentrar operários e
fábricas produtivas, administradas de Paris, Londres, Nova York e Berlim. Tão logo
ocorreu a revolução, apesar das dificuldades geradas pela primeira guerra mundial, os
Bolcheviques implantaram mudanças imediatas: paz, toda a terra aos camponeses, direito
de secessão aos não russos, educação pública e controle operário da produção. Em 1918
o POSDR assumiu o nome de “Partido Comunista”.

4 CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO DE VYGOSTKI PARA A LUTA PELA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Vygotski ajudou a fundamentar a educação assentando-se sobre as bases do
método dialético de Marx. Inicialmente Vygotski (1924/1991) fez uma análise a qual
chamou de “crise na psicologia”, criticando as duas correntes da psicologia materialista
de sua época. Segundo sua análise, as psicologias materialistas, fundamentadas em
Darwin e Pavlov, atinham-se apenas aos comportamentos humanos mais elementares, de
modo que não se constituíam como crítica ao espiritualismo da psicologia idealista e nem
permitiam o estudo das funções humanas superiores. Aliando psicologia experimental e
método dialético, Vygotski estudou os processos de desenvolvimento e mediação na
ontogênese, na filogênese e nas patologias. A ontogênese constitui o desenvolvimento do
indivíduo no processo de interação entre a maturação biológica e o meio, a passo que a
filogênese é o processo de desenvolvimento humano, historicamente impulsionado pelo
trabalho e pela atividade.

Por meio do trabalho coletivo a humanidade sentiu a

necessidade de criar instrumentos simultaneamente externos e internos, dentre os quais
se inclui a linguagem falada e escrita, sendo ela posterior ao trabalho.
Segundo Leontiev (1979), Vygotski introduziu a dialética na psicologia ao
desenvolver seu próprio método histórico-genético de investigação da atividade humana.
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Vygotski (1931/2000) buscou estudar o que denominou de “Funções Psíquicas
Superiores” e para isso sistematizou um método, afirmando que mais importante do que
a definição de Funções psíquicas superiores seria um método que permitisse o estudo das
mesmas. Estudou atenção, memorização mediada, escrita e aritmética, dentre outras
funções superiores, utilizando-se de métodos da psicologia experimental, aliando-os a
dialética -, na qual estão contidas a história e as contradições. Para isso, buscou estudar
cada funções superior em seu desenvolvimento; e não como dado consolidado;
observando as relações entre o indivíduo e o meio onde interage. Considerando que a
evolução ocorre em saltos, rupturas e retrocessos, não sendo processo linear, investigou
de que modo as funções se desenvolvem quando há um bloqueio, ou dificuldade, valendose do estudo do ensino e da aprendizagem por crianças cegas, surdas e deficientes
mentais. Também estudou situações de aprendizagem comparando o desenvolvimento de
determinada função, quando há uma ajuda para seu desenvolvimento e quando não há.
Considerou que cada função psíquica superior deveria ser considerada uma parte que
contém em si a totalidade do processo estudado. Apenas a atividade onde o indivíduo
fosse instado a colocar em ação determinada capacidade, como a escrita e o desenho por
exemplo, poderia fornecer um dado científico, uma vez que, na ciência, o dado observável
(fenótipo), não corresponde ao genótipo, ou seja, ao material herdado do indivíduo e que
constitui a função psíquica superior propriamente dito. A partir de seus experimentos, o
autor distinguiu dois grupos de funções superiores relacionados entre si: as funções
internas e as funções externas.
O conceito de “desenvolvimento das funções psíquicas
superiores” e o objeto do nosso estudo abarcam dois grupos de
40

El concepto de “desarrollo de las funciones psíquicas superiores” y el objeto de nuestro estudio abarcan
dos grupos de fenómenos que a primera vista parecen completamente heterogéneos pero que de hecho son
de ramas fundamentales, dos cauces de desarrollo de las formas superiores de conducta que jamás se funden
entre sí, aunque están indisolublemente unidas. Se trata, en primer lugar, de procesos de dominio de los
medios externos del desarrollo cultural y del pensamiento: el lenguaje, la escritura, el cálculo, el dibujo; y,
en segundo, de los procesos de desarrollo de las funciones psíquicas superiores especiales, no limitadas ni
determinadas con exactitud, que en la psicología tradicional se denomina atención voluntaria, memoria
lógica, formación de conceptos, etc. Tanto unos como otros, tomados en conjunto, forman lo que
calificamos convencionalmente como procesos de desarrollo de las formas superiores de conducta del niño.
(VIGOTSKI, 1931/2000, p. 29)
40
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fenômenos que à primeira vista parecem completamente
heterogêneos, mas de que fato são duas ramificações
fundamentais, dois canais de desenvolvimento das formas
superiores de conduta que jamais se fundem entre si ainda que
estejam indissociavelmente unidas. Se trata, em primeiro lugar,
dos processos de domínio dos meios externos do
desenvolvimento cultural e do pensamento: a linguagem, a
escrita, o cálculo, o desenho; e, em segundo, dos processos de
desenvolvimento das funções psíquicas superiores especiais, não
limitadas e nem determinadas com exatidão, que na psicologia
tradicional se denominam atenção voluntária, memória lógica,
formação de conceitos, etc. Tanto uns quanto outros, tomados em
conjunto, formam o que qualificamos convencionalmente como
processos de desenvolvimento das formas superiores de conduta
da criança. (VIGOTSKI, 1931/2000, p. 29, tradução da autora)
Se o próprio método de Vygotski parte da assunção de que as funções superiores
são desenvolvidas na interação entre indivíduo e meio, é preciso salientar a importância
da escola para a criança e, mais que isso, o entendimento de que educação infantil não
pode se resumir a cuidados básicos com higiene e saúde, embora deles não possa
prescindir.
Segundo Chaves (2015) a escola deve propiciar que adultos e crianças se
apropriem daquilo que de mais complexo vem sendo desenvolvido pela humanidade nos
campos da ciência, da arte e da filosofia. A teoria histórico-cultural pode embasar o
planejamento escolar com o objetivo de desenvolver funções psíquicas superiores por
meio das rotinas, ambientes e atividades sistematizadas e intencionais de ensino.
Crianças de educação infantil necessitam também de cuidados básicos. De acordo
com Bujes (2001), a educação da criança pequena envolve dois processos
complementares e indissociáveis: educar e cuidar. Crianças nesta faixa etária têm
necessidade de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam
sobreviver. Simultaneamente, as crianças tomam contato com o mundo que as cerca,
através de experiências diretas.
Entender a educação infantil como processo de educar e cuidar, acarreta no risco
da preponderância do cuidado, remetendo às concepções higienistas de infância.
Entretanto, é preciso ater-se ao fato de que na história da infância brasileira as concepções
305

higienistas não visaram o cuidado à infância, mas sim à desresponsabilização do Estado
e responsabilização das famílias pelas más condições de existência das crianças. O retorno
ao higienismo e a desresponsabilização do Estado pela criança é uma ameaça que se
apresenta nos documentos produzidos pelo Banco Mundial, na possibilidade de que
avaliações substituam escolas e na luta pela normatização do homeschooling por alguns
grupos defensores da ordem capitalista. Salienta-se, aqui, que a não escola ameaça a
escola, principalmente das crianças mais pobres que não podem reclamar por contra
própria dos descuidados que recebem. Lutar por mais creches, por mais pré-escolas e por
escolarização obrigatória é premente para que o Estado seja o principal responsável pela
infância. Enquanto houver uma ordem capitalista que inevitavelmente produz miséria e
violência, afetando principalmente aqueles que não podem se defender sozinhos, lutar por
escolarização obrigatória da infância é tática necessária para responsabilizar o Estado por
cuidar e educar a criança.

5 Considerações Finais
Historicamente as políticas públicas de atendimento à infância se caracterizam
pelo caráter assistencialista. Contraditoriamente, o assistencialismo libera o Estado de
ofertar saúde e educação para as crianças. A tendência de desresponsabilização do Estado
está implícita nos relatórios produzidos pelo Banco Mundial acerca da educação no
mundo, pois postulam o primado da avaliação sobre a escolarização, ao afirmarem que
escola não significa aprendizagem e que é preciso garantir esta última. Assim, observase que a universalização da escola ainda não é uma realidade e que os objetivos de ensino
preconizados pelos organismos internacionais não vão ao encontro de uma escola que
vise o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Neste contexto, o método de
Vygotski pode ajudar nas tarefas que se impõem àqueles que lutam pela educação infantil.
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ADOLESCÊNCIA E OS CONFLITOS INERENTES À ESCOLHA
PROFISSIONAL
Marcos MAESTRI – UEM
Rodrigo Robson LOLATTO– UNINGÁ
RESUMO
A profissão representa um dos caminhos de orientação vital e de definição pessoal.
Condicionada pelas demandas do meio e também pelos traços de caráter do indivíduo, a
profissão determina o status na comunidade, os papéis sociais e os padrões de vida.
Assim, a escolha profissional reflete o desenvolvimento e integração da personalidade.
Quando o adolescente se depara com a escolha de uma profissão, não estão apenas em
jogo seus interesses e aptidões, mas também a maneira como ele percebe o mundo, como
ele próprio se percebe, as informações que possui acerca das profissões, as influências
externas advindas do meio social, dos pares e, principalmente, da família. Frente a esta
realidade, pergunta-se: Quais são os principais conflitos e dificuldades encontrados pelo
adolescente frente à escolha da profissão? Para responder à questão, elegeu-se, como
objetivo geral, verificar as principais características pertinentes ao processo de escolha
profissional sob a fase da adolescência, abordando-se, para isso, as principais dificuldades
e conflitos inerentes à idade e ao papel do ambiente intra e extrafamiliar no processo de
escolha. A metodologia utilizada, para a elaboração deste estudo, pautou-se na revisão
bibliográfica, a partir de livros sobre a temática e publicações/artigos respectivos ao tema
em base de dados como Scientific Electronic Library Online e Biblioteca Virtual em
Psicologia. Os resultados apontam que a escolha é parte da definição da identidade
ocupacional e uma opção que, na visão do adolescente, irá nortear os caminhos a serem
percorridos e suas escolhas futuras. Pode-se concluir que a fase da adolescência é
caracterizada por várias conquistas, entre elas, a da escolha profissional. É preciso
entender e ponderar que os conflitos inerentes a fase da adolescência fazem parte do
desenvolvimento humano e a presença dos pais desempenha um importante papel nesse
processo.
Palavras-Chave: escolha profissional; adolescência; família.

INTRODUÇÃO
No Brasil, segundo dados do censo de 2009, entre 1998-2008, dobrou a proporção
dos jovens cursando o ensino superior, passando de 6,9% para 13,9% (IBGE, 2009). Para
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os adolescentes, o trabalho tem um significado mais profundo, ligado intimamente com a
maturidade e a emancipação econômica (Fischer et al. 2003).
Tomando-se essa linha de raciocínio, pretende-se através de uma revisão da
literatura, a partir de livros sobre a temática e publicações/artigos respectivos ao tema,
verificar as principais características pertinentes ao processo de escolha profissional no
período da adolescência. Abordando-se, para isso, as principais dificuldades e conflitos
inerentes a essa fase do desenvolvimento, assim como o papel do ambiente intra e
extrafamiliar no processo da escolha profissional. O intuito é responder a problemática
de quais são os principais conflitos e dificuldades encontradas pelos adolescentes frente
à escolha da profissão?
É através do exercício de uma atividade profissional que se constitui a percepção
de pertencimento social, participação na esfera produtiva e construção efetiva da
realidade. A escolha do trabalho, assim, transforma-se em uma definição de quem ser e
do que fazer no mundo através da profissão. Essa escolha encontra lugar em um espaço
que integra a realidade familiar, a realidade educacional e a realidade sócio-cultural do
indivíduo, sendo que a identidade ocupacional é parte da identidade pessoal e os projetos
profissionais fazem parte do projeto de vida (Bardagi et al., 2005).
Santos (2005) aponta que a definição da identidade ocupacional se dá nesse
período de inúmeras transições, de tal maneira que o momento de uma escolha
profissional parece decisivo na vida de um adolescente. A escolha 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.
Sarriera et al. (2001) afirmam que no desenvolvimento da identidade ocupacional
ocorre a análise do "contexto sociocultural", das instituições, das organizações existentes,
das tecnologias disponíveis etc., relacionando-se às oportunidades que os adolescentes
podem vivenciar, significando "quando, onde e como" será a profissão escolhida. O
jovem está, portanto, na etapa da "exploração", em busca de respostas à escolha
profissional e da definição de seus projetos de vida.
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Santos (2005) considera que muitos fatores influem na escolha de uma profissão,
de características individuais a convicções políticas e religiosas, valores e crenças,
situação político-econômica do país, a família e os pares. A literatura considera a família
como um dos principais fatores que ajudam ou dificultam no momento da escolha e na
decisão do jovem como um dos fatores de transformação da própria família. O jovem
pertence a uma família, que tem uma história e características próprias.
Na adolescência, bem como na infância, “os projetos de vida são ricos em detalhes
e muito abrangentes, pois o indivíduo percebe toda a vida à sua frente, dispondo dela
conforme suas fantasias e desejos os determinem” (Bardagi et al., 2005, p. 2). De uma
forma geral, a criança modelo, educada no contexto das grandes cidades, desvinculada da
exigência de assegurar precocemente o seu futuro de forma estruturada, sonha em ser
astronauta, piloto de avião e de carros de corrida ou viajar em grandes navios sendo o seu
capitão. O adolescente, tentando definir sua identidade profissional, pensa sobre a opção
de curso superior, preocupa-se com o mercado de trabalho, avaliando os custos e os
benefícios de escolher as diferentes carreiras.
Para entender os possíveis conflitos no processo de escolha profissional, é
necessário compreender esse adolescente, em seu momento de transição da infância para
a vida adulta, que está em busca de sua identidade e seu lugar e papel na sociedade. Na
sequência, serão descritas as principais características do adolescente.

1. ADOLESCÊNCIA: PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Bardagi et al. (2005) contextualizam que o trabalho vem sido percebido como uma
das dimensões mais presentes ao longo do desenvolvimento humano e se apresenta como
um aspecto significativamente relevante na construção da identidade do indivíduo. Partese da ideia de que trabalhar não é só um meio de “ganhar a vida” mesmo que essa seja a
visão mais comum para a maioria das pessoas. Os autores apontam que além de ser fonte
de renda e subsistência, o trabalho pode ser um instrumento de realização das
potencialidades individuais e fonte de prazer e criatividade.
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Para os autores Bardagi et al., (2005), as pessoas, em diferentes fases do ciclo
vital, pensam continuamente sobre suas atividades laborais, recordando ações executadas
e planejando realizações futuras, por exemplo, os idosos preocupam-se em empregar o
conhecimento adquirido ao longo da vida, recusando-se a parar por completo seus
afazeres. Os autores se referem que é, na adolescência, que todo este processo se inicia,
e as expectativas futuras vão sendo elaboradas conforme as diferentes trajetórias dos
indivíduos.
É nessa fase também que o adolescente começa a sentir e se deparar com as novas
mudanças corporais. No menino, por exemplo, ocorre a mudança no timbre de voz; já nas
meninas, acontece a menarca. Outro aspecto marcante é caracterizado pelo processo de
diferenciação em relação aos pais. A busca pela independência e o reconhecimento do
outro são fatores relevantes que acontecem no decorrer desse caminhar.
Outeiral (2008) caracteriza que a adolescência é composta por três etapas que se
misturam em suas características enquanto se processam e se alteram num constante
vaivém. Para ele, a adolescência inicial (de 10 a 14 anos) é caracterizada, basicamente,
pelas transformações corporais e alterações psíquicas derivadas destes acontecimentos. A
adolescência média (de 14 a 17 anos) tem como seu elemento central as questões
relacionadas à sexualidade, em especial, a passagem da bissexualidade para a
heterossexualidade. Já adolescência final (de 17 a 20 anos), tem vários elementos
importantes, entre os quais o estabelecimento de novos vínculos com os pais, a questão
profissional, aceitação do novo corpo e dos processos psíquicos do mundo adulto.
Essa fase do desenvolvimento humano encontra suas barreiras em conflitos
emocionais relacionados à reorganização do aparelho psíquico e ao reencontro deste ser
na sociedade a que pertence, visto que deixou de ser criança e ainda não atingiu a sua
maturidade, deparando-se com o medo da nova realidade a ser assumida: um novo padrão
de comportamento e relacionamento que o projeta no mundo adulto.
Sobre a transição desta fase, Almeida & Pinho (2008) apontam que, diante de
tantas implicações da escolha profissional, esta fase pressupõe o surgimento de conflitos,
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ansiedade, além da elaboração de lutos, pois escolher é algo que implica em renunciar a
certas “coisas". Os lutos a serem elaborados são lutos básicos da adolescência que
emergem face à escolha profissional, são eles: o luto pela perda dos pais da infância, pela
perda das escolhas profissionais realizadas, pelo corpo adolescente, pelas identificações
profissionais que abandona, pelo papel e pela identidade adolescente (Aberastury e
Knobel, 2003).
Ainda para Almeida & Pinho (2008), este período é um momento de confronto
entre as fantasias e identificações da infância e as exigências reais, seja de uma profissão,
seja do mundo adulto. Sendo assim, o adolescente que escolhe encontra-se numa fase de
transição, de mudanças, de adaptação e de ajustamento, quando deixa para trás o mundo
infantil para entrar na vida adulta. Assim, os pais deixam de serem os ídolos admirados
da infância e devem também elaborar o luto pela desidealização por parte dos filhos.
Para Santos (2005), a adolescência é vista como uma etapa do desenvolvimento
humano de individualização que termina em uma representação objetiva do "eu"
claramente definida. Nesta fase, ocorre o abandono das atividades infantis e a opção por
outras do mundo adulto. Segunda a autora, esta fase:
Não é um momento fácil, pois o adolescente ainda não é adulto e não
deixou de ser criança. Boholasvsky (1987) considera que nesse período
é vivenciada a magia de vir a ser adulto e o luto da perda da infância.
Não pode fazer tudo o que faz um adulto, mas é criticado quando toma
atitudes consideradas infantis (Santos, 2005, p. 58).
Ao se referirem à abordagem psicanalítica, Raupp e Milnitsky-Sapiro (2005),
pontuam que as manifestações e necessidades da adolescência relacionam-se ao período
de indecisão subjetiva e de incerteza social que a constitui, já que o adolescente não pode
ser identificado como criança, nem como adulto. De outra maneira, as instituições sociais
demandam que ele se reconheça ora de uma forma, ora de outra, convocando à busca por
novos lugares e novas identificações, agora fora da família. As autoras exemplificam
dizendo que à criança cabe brincar e ao adulto cabe trabalhar.
Sarriera et al.

(2001) afirmam que a necessidade do jovem de assumir

compromissos e colocar-se frente à vida adulta significa uma profunda mudança de seu
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papel no mundo, levando-o a questionamentos, dúvidas e incertezas, o que Erikson
(1968/1976) denominou de "crise da identidade" no período da adolescência.
Assim, para os autores:
A escolha ocupacional é, então, o reflexo de como o jovem lida com
sua crise de identidade, lançando mão de suas capacidades em prol de
uma atitude ocupacional. Esta "maneira" de lidar institui, portanto, a
identidade ocupacional, que é um colocar-se no mundo de forma a
responder aos anseios, expectativas e habilidades do "eu" adolescente,
resultando na escolha de uma profissão (Sarriera et al., 2001, p. 28).
Bardagi et al. (2005) pontuam que o período da adolescência é decisivo na vida
do jovem, pois, geralmente, coincide com a saída da escola e com a entrada no mundo do
trabalho, o que pode significar a aquisição de um novo status, o de adulto. “O adolescente
sai de uma instituição organizada e organizadora para um espaço social no qual o tempo
e a atividade não estão tão estruturados” (Sarriera et al., 2001, p. 45). Segundo estes
autores, este novo espaço é chamado de terra de ninguém, pois nenhuma instituição se
responsabiliza pelo jovem nesta fase.
Santos (2005), ao citar Müller (1988), afirma que durante a adolescência o jovem
busca responder a duas perguntas básicas: "quem sou eu?" e "quem serei eu?", o que pode
implicar em uma revisão do seu autoconceito, a partir de uma reavaliação de si mesmo e,
enfim, um comprometimento com sua identidade. O jovem tem o desejo de definir-se
como pessoa, experimentando-se a todo o momento. Além disso, é uma fase de conflitos
e crises internas que se refletem externamente, principalmente, no âmbito familiar.
D’Andrea (2006), ao retratar os principais aspectos do desenvolvimento humano,
ressalta que a profissão representa um dos caminhos de orientação vital e de definição
pessoal. O autor aponta que condicionada pelas demandas do meio e também pelos traços
de caráter do indivíduo, a profissão determina o status na comunidade, os papéis sociais
e os padrões de vida. Assim a escolha profissional reflete o desenvolvimento e integração
da personalidade.
D’Andrea (2006) conclui que se a personalidade influi na escolha de uma
profissão, as profissões influem consideravelmente nas pessoas que as exercem. Muitos
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traços de personalidade, maneiras de comportar-se, valores morais e sociais, atitudes,
opiniões e crenças podem ser criados ou modificados no exercício de uma ocupação.
Nesse processo de crescimento, de ‘adultez’, a família exerce um papel
fundamental para ajudar o adolescente no amadurecimento saudável, equilibrado e com
perspectivas de futuro. O próximo item procura traçar a importância e a influência que
ela exerce sobre o adolescente, especialmente, no momento da decisão profissional ou da
escolha do futuro a seguir.

2. FAMÍLIA: O AMBIENTE INTRA E EXTRAFAMILIAR NO PROCESSO DE
ESCOLHA

Almeida & Pinho (2008) afirmam que quando o adolescente se depara com a
escolha de uma profissão, não estão apenas em jogo seus interesses e aptidões, mas
também a maneira como ele percebe o mundo, como ele próprio se percebe, as
informações que possui acerca das profissões, as influências externas advindas do meio
social, dos pares e, principalmente, da família.
Santos (2005) relata que a literatura considera a família como um dos principais
fatores que ajudam ou dificultam no momento da escolha e na decisão do jovem como
um dos fatores de transformação da própria família. O jovem pertence a uma família, que
tem uma história e características próprias.
Almeida & Pinho (2008) dizem que desde muito cedo o adolescente deve optar
por uma profissão, uma escolha que lhe parece definitiva, já que deve ser "para o resto da
vida". Isto, muitas vezes, sem nem mesmo ter formado sua identidade. Considerando uma
abordagem psicossocial do desenvolvimento, na qual a identidade é formada também
levando-se em conta o contexto no qual o indivíduo está inserido, a família possui papel
fundamental nesta formação.
Os autores consideram que:
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O indivíduo, ao nascer, já carrega consigo uma série de expectativas da
família, que ele deverá (ou não) cumprir ao longo da vida. Os pais
depositam seus sonhos nos projetos que fazem para o futuro do filho e
este desenvolver-se dentro desse contexto, muitas vezes ouvindo que
deve seguir a profissão do pai e/ou do avô, ou ouvindo que determinada
profissão não é apropriada para o seu sexo (Almeida & Pinho, 2008, p.
174).
Compartilhando esse pensamento, Soares (2002) aponta que o problemático da
escolha de uma profissão começa a ser traçada desde cedo, quando a criança da seus
primeiros passos, e até mesmo durante o período de gestação. Assim os pais, muitas
vezes, procuram sugerir aos filhos que trilhem um futuro que eles, por algum motivo, não
puderam seguir. Soares considera, ainda, que o jovem, inserido numa família com o seu
dinamismo próprio, escolhe uma profissão, muitas vezes, sem conhecer a influência
recebida no meio familiar. Os pais constroem projetos para o futuro do seu filho, desejam
que ele corresponde a imagem projetada por eles, investem na missão de realizar os
sonhos que eles mesmos não poderiam realizar.
Para Almeida & Pinho (2008), a questão da atuação da família na escolha
profissional transparece tanto no discurso dos pais como no discurso dos próprios jovens.
Há sempre alguma maneira de influenciar, seja expressando abertamente a opinião,
muitas vezes, pressionando o filho a seguir determinada profissão, seja de maneira mais
sutil ou de forma mais manipuladora.
O Guia do Estudante (Abril 2003) demonstra, num título de reportagem, que “uns
pais são diferentes de outros pais”, revelando que todos os pais querem o melhor para
seus filhos. Mas, existem algumas posturas que acabam influenciando ou positiva ou
negativamente. Entre estas posturas (ou relações), descreve:
O Pai / mãe Professor(a): que quer mostrar que a visão dele é a melhor opção para
o filho. Aborda o tema como se ele fosse o entendido, o professor e vai discursando como
se estivesse dando uma aula, ensinando qual é a melhor opção.
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Uma outra postura é de pais estrategistas: é aquela postura de bom camarada,
democrático, onde dá “liberdade” de escolha para os filhos, mas indiretamente, acaba
censurando ou fazendo “propaganda” para o que eles querem. Pode seguir qualquer
profissão, mas se quiser ganhar dinheiro... evite esta ou aquela profissão. Tal profissão é
só para gente X ou Y... e por aí vai sua postura de estrategista.
Se tem a postura de pais influenciadores para o que pensam, existe a postura de
pais desligados. Aceitam qualquer escolha dos filhos e acabam evitando conversar sobre
o assunto e nem esboçam vontade de conversar sobre o assunto da escolha.
A postura de pais torcedores é aquela que os pais antes do filho escolher já estão
fazendo festa, torcendo e engrandecendo os filhos pela escolha que irão fazer. É
importante que os filhos percebem que a escolha é deles e não dos pais. Eles já fizeram a
escolha deles.
Já a postura de pais sonhadores, idealiza, sonha a profissão pelos filhos. Esses pais
acreditam que a profissão irá trazer sucesso, dinheiro, prestígio. Há uma fantasia sobre a
profissão ideal para os filhos.
Na postura de pais patrões, a vontade é que os filhos sigam os caminhos, os
negócios da família. É uma postura que tem uma certa sedução, ou seja, o caminho já está
traçado, definido pelo trabalho dos pais, avós...
Por fim, a postura de pais cabeças duras, ou seja, não admite ou não abre espaços
para a autonomia dos filhos. Não há muita liberdade de escolha para os filhos. Tem uma
concepção dos filhos que precisam ser monitorados ou que não possuem capacidade de
decisão.
Diante dessas posturas, assumidas pelos pais, cabe aos filhos identificar estas
posturas e perceber que a escolha é dele e não da família.
Soares (2002) conclui que o jovem tem a esperança de poder ser feliz, bem como
fazer o seu pai feliz. Essa escolha nem sempre é levada adiante, pois quando o jovem se
dá conta disso, e conscientizasse da impossibilidade de fazer da sua vida a continuação
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da vida de seus pais, decide escolher os seus próprios caminhos. Mais tarde, não poderá
reclamar de não ser feliz, assim como seu pai faz agora, nem querer que seu filho faça
aquilo que ele não fez.
Quando a influência no processo de escolha ultrapassa os muros construídos pela
família, o adolescente se depara com um outro tipo de influência, a influência do ambiente
extrafamiliar, que é composto pelos amigos, pelos meios de comunicação social, tais
como jornais, revistas, programas de televisão, músicas etc. (Hutz, 2005).
Santos (2005) afirma que a família é considerada importante no momento da
escolha, contudo o jovem não baseia sua decisão apenas nos familiares. Ele é influenciado
pelos pares, que são os "outros" significativos na sua vida. Harris (1995), contrapondo-se
às referências anteriores que destacaram o papel da família, demonstra em seu trabalho
evidências de que o papel dos pais não tem efeito duradouro ou decisivo no
desenvolvimento infantil, mas que o contexto no qual vivem as crianças, seu processo de
socialização e seus pares são, na realidade, os responsáveis pela formação da criança,
sendo estes os responsáveis pela transmissão cultural e, consequentemente, pela
construção dos valores.
Sarriera et al. (2001) salienta que, no desenvolvimento da identidade ocupacional,
ocorre a análise do "contexto sociocultural", das instituições, das organizações existentes,
das tecnologias disponíveis etc., relacionando-se às oportunidades que os adolescentes
podem vivenciar, significando "quando, onde e como" será a profissão escolhida. O
jovem está, portanto, na etapa da "exploração", em busca de respostas à escolha
profissional e da definição de seus projetos de vida.
Harris (1995), ao longo do seu artigo, apresenta evidências quanto ao papel do
ambiente no qual a criança está inserida, o contexto dentro e fora de casa e os fenômenos
grupais. A criança convive em muitos ambientes e desenvolve mecanismos para lidar com
cada um deles, aprende a conviver com os grupos que estão fora da sua casa em vários
contextos, o que demonstra que o papel dos pais fica reduzido, se comparado ao ambiente
social.
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Santos (2005) considera que muitos fatores influem na escolha de uma profissão,
de características individuais a convicções políticas e religiosas, valores e crenças,
situação político-econômica do país, a família e os pares.
Soares (2002) aponta que a relação estabelecida na dinâmica de cada família e os
papeis assumidos por cada membro levam as pessoas a realizarem determinadas escolhas
nem sempre coincidentes com as suas reais potencialidades, em virtude de nunca terem
parado para analisar a situação mais profundamente.
Soares (2002) retrata, ainda, que muitas vezes é necessário aconselhar um
acompanhamento terapêutico, pois essa escolha poderá não ter a gratificação esperada e
seu desempenho será prejudicado por mais conflitos interiores. É importante, também,
conhecer a relação dos pais com as suas respectivas atividades profissionais, se eles estão
se sentindo satisfeitos ou não.
Almeida & Pinho (2008) apontam que a orientação profissional pode auxiliar o
adolescente a realizar uma escolha mais esclarecida se reconhecer as influências que
sofre, que estão relacionadas ao ambiente em que ele se desenvolveu: a família, a escola,
o meio social e econômico, a religião e mesmo as questões psicológicas. Ou seja, a
intervenção em orientação profissional deve proporcionar ao jovem orientando um
momento de reflexão, especialmente, acerca do que está por trás da sua escolha.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A principal proposta desse trabalho foi verificar as principais características
pertinentes ao processo de escolha profissional sob a fase da adolescência, abordando-se
as principais dificuldades e conflitos inerentes à idade e ao papel do ambiente intra e
extrafamiliar no processo de escolha. É possível observar que é através do exercício de
uma ocupação que se constitui a participação na vida social e no meio de produção. A
escolha do trabalho transforma-se em uma definição de quem ser e do que fazer no mundo
através da profissão. Muitas vezes, a escolha de uma atividade profissional inicia-se logo
na fase da adolescência.
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A escolha é parte da definição da identidade ocupacional e uma opção que, na
visão do adolescente, irá nortear os caminhos a serem percorridos e suas escolhas futuras.
Como foi possível entender que, diante de tantas implicações da escolha profissional, esta
fase implica o surgimento de conflitos, ansiedade, além da elaboração de lutos, pois
escolher é algo que implica em renunciar a certas “coisas". Por exemplo, o luto pela perda
dos pais da infância, pela perda das escolhas profissionais realizadas, pelo corpo
adolescente, pelas identificações profissionais que abandona, pelo papel e pela identidade
adolescente.
Neste período é um momento de confronto entre as fantasias e identificações da
infância e as exigências reais, seja de uma profissão, seja do mundo adulto. Sendo assim,
o adolescente que escolhe encontra-se numa fase de transição, de mudanças, de adaptação
e de ajustamento, quando deixa para trás o mundo infantil para entrar na vida adulta.
A literatura considera a família como um dos principais fatores que ajudam ou
dificultam no momento da escolha. A questão da atuação da família na escolha
profissional transparece tanto no discurso dos pais como no discurso dos próprios jovens.
Há sempre alguma maneira de influenciar, seja expressando abertamente a opinião,
muitas vezes, revelando o gosto ou não por uma determinada profissão ou serviço ou
fazendo piadas a respeito de determinados profissões e ou profissionais.
Quando a influência no processo de escolha ultrapassa o ambiente intrafamiliar,
o adolescente se depara com um outro tipo de influência, a influência do ambiente
extrafamiliar. Pode-se perceber, com isso, que muitos fatores influenciam na escolha de
uma profissão, desde características individuais, fatores políticas e religiosos, valores,
crenças, situação político-econômica do país, a família e os pares.
Através de tudo isso, pode-se perceber o quanto o adolescente é “bombardeado”
por várias situações. Situações essas, que vão desde a perda do corpo infantil, para o corpo
de adulto, o deixar de ser criança, o papel da responsabilidade, até a influência dos pais e
do meio social em que vive. Tudo isso, contribui para que o adolescente se sinta, de certo
modo, perdido e frustrado diante desta nova realidade a ser assumida, o da escolha de
uma profissão.
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É percebendo tais fatores que o profissional de psicologia e a família podem
facilitar o adolescente, em meio a essa fase tão “conflitante”, a exercer um bom processo
de escolha profissional.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO ESTADO DO PARANÁ
Dorcely Isabel Bellanda Garcia
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR. dorcelygarcia@hotmail.com

As Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) participam da ‟reestruturação do sistema
educacional” no contexto da política de inclusão em âmbito nacional implementada a
partir de 2006, de modo a possibilitar a educandos com deficiências, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação condições de acesso e permanência
no ensino regular sem distinção em relação aos demais alunos. Trata-se de uma das
frentes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva lançada pelo Ministério da Educação (MEC), em 2008, no sentido da
efetivação da Educação Especial (EE) em todos os níveis de ensino. No Estado do
Paraná, há documentos legais cujas disposições apresentam aspectos próprios ou
dissonantes no que diz respeito ao público-alvo das SRM quando comparados aos
propostos por outros estados da Federação ou aos estabelecidos pelo MEC. Dentre esses
documentos, destacam-se a Instrução N.º 07/2016-SEED/SUED, da Superintendência da
Educação (SUED) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), que
caracteriza a SRM como ‟uma oferta de natureza pedagógica que complementa a
escolarização no ensino comum na rede pública estadual de ensino para estudantes com
deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do
desenvolvimento e os transtornos funcionais específicos”; a Deliberação N.º 02/2016CEE/PR, que ‟dispõe sobre as Normas para a Modalidade Educação Especial, no Sistema
Estadual de Ensino do Paraná”. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa
bibliográfica de cunho qualitativo cujas fontes são documentos normativos na área
educacional sobretudo os ligados à EE, bem como estudos que envolvem essa temática.
Tem como objetivo compreender como as políticas públicas referentes ao Atendimento
Educacional Especializado (AEE) em SRM na educação básica têm sido encaminhadas
no Estado do Paraná. Diante da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva, busca-se compreender o que dispõem a Instrução N.º 07/2016SEED/SUED e a Deliberação N.º 02/2016-CEE/PR e o que tais documentos apresentam
em termos de encaminhamentos para a modalidade EE na educação básica nas SRM.
Esses documentos especificam o público-alvo da EE, a avaliação para o ingresso dos
alunos nas SRM, assim como os critérios para a organização física, a organização
pedagógica e o funcionamento dessas salas. Observa-se que esses documentos dão o
respaldo legal para a educação inclusiva, porém a permanência, a acessibilidade
pedagógica e a apropriação dos conteúdos continuam sendo um desafio a ser enfrentado,
em um contexto educacional cujas políticas públicas primam pelo ‟conviver juntos” e
pelo acolhimento social em detrimento de um ensino que garanta aos educandos com ou
sem deficiência o acesso ao conhecimento e, consequentmente, promova a humanização
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entendida para além da incorporação da cultura, mas que, sem ela, não pode ser
viabilizada.

Palavras-chave: Atendimento educacional especializado; salas de recursos
multifuncionais; políticas públicas.

324

AUTISMO E ESCOLARIZAÇÃO

RESUMO: O presente estudo, apresentado em atividade de Mesa Redonda no VII
Encontro Paranaense de Psicologia Escolar, na Universidade Estadual de Maringá,
(UEM), em 19/04/2018, na cidade de Maringá/PR, é resultado de acompanhamento e
estudos sistematizados sobre o processo de escolarização de pessoas que apresentam
diagnóstico de autismo nos diferentes níveis de ensino desde a educação infantil ao nível
superior. O objetivo principal é discutir aspectos que fundamentam o processo de
escolarização da criança e da pessoa autista, tendo em vista a perspectiva da escola
inclusiva. Os objetivos específicos estão assim delineados: Analisar para compreender
como se efetiva o processo de escolarização da criança e da pessoa com autismo, bem
como, refletir sobre ações educativas conscientes e criativas, no processo de escolarização
da criança e das pessoas com autismo e seus desafios. O principal questionamento do
estudo refere-se à indagação: como possibilitar a aprendizagem e desenvolvimento em
crianças e pessoas que apresentam autismo, nos diferentes níveis de ensino, tendo como
meta o aprimoramento e desenvolvimento de suas potencialidades no processo de
escolarização? Uma vez que, ainda, nos dias de hoje, sabe-se que trabalhar com aluno
autista em sala de aula, é uma situação desafiadora na área de educação, pois são poucos
os profissionais que conhecem e estudam sobre esta síndrome e, por outro lado, são
muitas crianças que ainda estão sem diagnósticos e orientações adequadas para o trabalho
pedagógico. Dessa forma, a escola e seus profissionais precisam compreender como se
apresentam os sintomas da criança autista para oportunizar a ela um ambiente favorável
ao processo aprendizagem. A base das discussões fundamenta-se nos pressupostos da
Teórica Teoria Histórico Cultural formulada por Vygotsky (1989), o qual acredita na
possibilidade de essas crianças se desenvolverem de uma maneira diferente das demais,
utilizando-se de métodos e recursos específicos, pois não vê a deficiência pelo lado
orgânico, mas afirma que os impedimentos para o desenvolvimento dessas pessoas são as
restrições sociais. Assim enfatiza que a atividade educativa, intencional, interativa e
significativa favorece e impulsiona o desenvolvimento das mesmas. A metodologia
adotada para esta atividade será uma exposição dialogada com recursos de multimídia. A
sistematização dos conteúdos abordados seguirá uma linha sequenciada dos conceitos,
causas, características e principais tipos de autismo, atuação do professor de sala de aula
e atuação do professor especialista, atuação da equipe multidisciplinar e envolvimento da
família. De acordo com pensamento do autor Vygotski, todas as crianças podem aprender
e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino
apropriado, pois, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento,
o caráter negativo de um defeito age como um estímulo para o aumento do
desenvolvimento e da atividade. Assim, em consonância com o autor, entendemos que o
aprendizado é considerado aspecto fundamental para que o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores dos alunos que apresentam diagnóstico de autismo.
Palavras Chave: AUTISMO; ESCOLARIZAÇÃO; ESCOLA INLUSIVA.
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MINICURSO: EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ADOLESCENTES EM
CONFLITO COM A LEI

Profa. Dra. Záira Fátima de Rezende Gonzalez Leal - Universidade Estadual de Maringá
Me. Flávia Caroline Santos Cardoso Pereira - Universidade Estadual de Maringá

O objetivo do minicurso é analisar a relação entre educação, desenvolvimento e
adolescentes em conflito com a lei, partindo de questões referentes à socioeducação. A
relevância desta discussão reside no fato de identificarmos que dentre os vários aspectos
envolvidos no processo de cumprimento da medida socioeducativa o papel da escola é
destacado no plano das leis, determinando que a frequência à escola é um importante
meio de desenvolvimento e ressocialização de adolescentes autores de atos infracionais.
A exigência de matricular o adolescente durante o cumprimento de medida é uma
obrigação estabelecida no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
posteriormente destacada no Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE). Porém cabe
uma reflexão e constante análise sobre como estes princípios se materializam na prática
social. A educação escolar é um elemento importante a ser considerado durante o
processo das medidas socioeducativas, pois a medida mediaria a relação do adolescente
com a escola e outras áreas e, ao defendermos que a escola seria a promotora de
desenvolvimento, este aspecto deveria ser o de maior foco durante o acompanhamento da
medida socioeducativa e no desenvolvimento do sujeito. Porém, no plano das práticas,
observa-se que está presente um desencontro do que seria necessário, sendo possível
identificar grande índice de evasão e atraso escolar presente na realidade dos adolescentes
em conflito com a lei. Em pesquisa realizada anteriormente, verificamos junto a
profissionais, quando falam sobre a relação da medida e a questão escolar, que está
presente uma defasagem escolar e exclusão na realidade dos adolescentes, aspectos
presentes na vida dos adolescentes mesmo antes da aplicação da medida. Diante disso,
esses adolescentes podem não encontrar, neste ambiente, um espaço para seu
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desenvolvimento e, no momento que estão cumprindo a medida, a escola se torna um dos
eixos principais, mas que nem sempre se torna algo possível e acessível de ser atingido.
Observa-se a importância do caráter educativo, de acordo com os avanços na legislação,
na orientação da medida socioeducativa e todo atendimento destinado à criança e ao
adolescente, porém, torna-se fundamental sublinhar que existem diversas questões que
dificultam a materialização do que as legislações determinam. No campo das medidas
socioeducativas deve haver um diálogo com outras áreas e políticas públicas para que
atinjam seus objetivos de caráter pedagógico, pois isoladamente não atingem aspectos
que proporcionariam sua efetivação e para que seja possível um processo que vise uma
práxis que transforme e seja uma atividade refletida. É necessária a atuação conjunta dos
agentes mediadores e de diversas políticas públicas, cujas práticas e serviços – como
exemplo a escola –

possam ser acompanhados pela família, pelos profissionais

responsáveis pelo cumprimento e por demais profissionais de campos nos quais o
adolescente necessita estar presente, para que, assim, consiga atingir a plena garantia de
direitos e desenvolvimento. Desta forma, é preciso considerar que não depende somente
do adolescente ou de sua família, mas da oferta de programas e serviços que atendam às
suas necessidades. Não podemos desconsiderar estes aspectos ao analisarmos as medidas,
pois é um dos fatores essenciais, sendo que os encaminhamentos para a rede se fazem
presentes durante as medidas, como fator que objetiva atingir as metas e os aspectos que
necessitam ser trabalhados com o adolescente e sua família. Portanto, deveria existir uma
responsabilidade conjunta, entendemos, assim, que a efetivação das medidas está na
dependência das diversas políticas públicas, a fim de assegurar a proteção integral ao
adolescente, que só poderá ser efetivada em sua integralidade com esta articulação e
interação com diversas instituições e com as práticas sociais e conjuntos de fatos
concretos postos na sociedade. Na perspectiva da garantia dos direitos, e do
acompanhamento das medidas voltadas para a cidadania e as práticas de emancipação,
notamos que, para atingir tal propósito, é necessário que a efetivação das medidas não
seja somente centralizada em um local específico, mas que mantenha uma ampla
articulação com os serviços externos ao cumprimento da medida. Esta articulação se faz
necessária ao pensarmos na constituição e no desenvolvimento do adolescente, pois, na
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integração de áreas e serviços, podem se articular as mediações e âmbitos de que o
adolescente precisa concretamente em sua vida, com o propósito de garantir todos os seus
direitos e seu desenvolvimento social-histórico-cultural.
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“PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCAÇÃO ESPECIAL: POLÍTICAS
PÚBLICAS, FUNDAftENTOS TEÓRICOS E INTERVENÇÕES
PRÁTICAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO”
Mesa Redonda: Formação e Atuação de Psicólogos Escolares/Educacionais.
Autora: Dra. Rosana Aparecida Albuquerque Bonadio (UEM - Maringá)
Instituição de origem: Universidade Estadual de Maringá
PROJETO DE EXTENSÃO ATENDIMENTO PSICOEDUCACIONAL AS
CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E TDAH:
CONTRIBUIÇÕES AFORMAÇÃO DO PSICOLÓGO ESCOLAR
Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de extensão “Atendimento
Psicoeducacional a crianças com dificuldades de escolarização e TDAH” como uma das
práticas possíveis ao Psicólogo escolar com vistas ao enfrentamento da biologização e
medicalização das queixas escolares. Preocupados com a formação do Psicólogo frente
a estas questões, a área de psicologia escolardo departamento de psicologia da UEM
transformou o atendimento já realizado desde 2003, na Unidade de Psicologia Escolar
em um projeto de extensão como mais uma possibilidade para que os acadêmicos de
Psicologia pudessem em um movimento de intersecção relacionar a teoria com a prática.
Assim como discute Martins(s/d) acreditamos ser imprescindível a indissociabilidade
entre ensino-pesquisa-extensão, não se configurando como mera repetição de técnicas
mas como reflexão e transformação de nossa práxis. Neste viés, o projeto mantém um
vínculo com o projeto de pesquisa intitulado “Retrato da medicalização no Estado do
Paraná”que está mapeando o número de crianças da educação infantil e séries iniciais
do ensino fundamental que fazem uso de medicamentos.A articulação com ensino se dá
por meio dos grupos de estudos visando o direcionamento teórico-prático dos estagiários
nas intervenções com as crianças.Buscamos oferecer as crianças com o diagnóstico de
TDAH, uma alternativa de intervenção que substitua o medicamento. Acreditamos que
projetos de extensão como este se configure em um espaço para que o futuro psicólogo
conheça uma prática em psicologia que fuja do viés clinico e que traga novas
possibilidades de intervenção a crianças que fazem uso indevidamente de
medicamentospara queixas escolares, em especial o TDAH.
Palavras-chave: atendimento psicoeducacional; prática em psicologia; formação.
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Alguns dados no Brasil, conforme as pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, tomada a totalidade da população brasileira,
apenas 12% dos jovens entre 18 e 24 anos concluintes do ensino médio ingressam no
Ensino Superior, de acordo com as estatísticas divulgadas no site da Universidade de
Brasília (2005). Entre os jovens que não concluíram o ensino médio, alguns procuram
terminá-lo e/ou ainda têm a intenção de ingressar, porém, estatisticamente falando, são
poucos que conseguem atingir tal objetivo, porque a faixa etária do jovem de ensino
médio coincide com a idade de inserção no mercado de trabalho, aspecto que dificulta a
valorização e dedicação ao estudo pela existência de necessidade de renda e emprego no
mundo do trabalho. Nos últimos anos, a demanda no ensino superior aumentou em
decorrência da necessidade de obtenção de melhor renda e emprego, expansão do ensino
médio e o grande número de candidatos inscritos no vestibular. Os principais fatores,
possivelmente, estão relacionados com o aumento do número de candidatos que concluem
o ensino médio, as exigências do mercado de trabalho por níveis mais elevados de
qualificação profissional, escolaridade, benefícios sociais por ter um diploma de nível
superior, sendo, na maioria das vezes, um diferencial para a conquista de um emprego e
entrada e permanência no mercado de trabalho. Devido à busca pelo ensino superior, há
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uma expansão de vagas em instituições privadas que facilitam o acesso de quem pode
custear tal curso. Por outro lado, a reprovação dos alunos no vestibular oferecido pelas
instituições públicas e a grande concorrência dificultam o ingresso destes no ensino
superior público. É significativo o número reduzido de brasileiros que possuem nível
superior se comparado ao restante da população, Devido a essa crise, tem-se a necessidade
de mudanças no sistema educacional é preciso expandir quantitativamente o acesso ao
ensino superior, bem como, garantir a missão pública do ensino, evitando a
mercantilização do setor privado e a privatização do público. Portanto, devido a esses
fatores, percebe-se a necessidade de novas discussões e reflexões para a reforma
universitária. Frente a essa realidade, discute se a evasão no ensino superior. De acordo
com uma pesquisa realizada na USP, constatou-se que aproximadamente 50% dos
estudantes desistentes da graduação apresentam dificuldades no momento da escolha
profissional por influências dos pais, falta de informação profissional e mercado de
trabalho, Diante dos dados, o estudo realizado na USP pela professora Yvette Piha
Lehamn revelou uma alternativa para as universidades evitarem o abandono nos cursos
universitários, ou seja, uma proposta de oferecer ao jovem, no processo de escolha,
atendimento e orientação profissional, “[...] total dos alunos que passou pela orientação,
73% conseguiram clarear os motivos da crise e não desistiram do curso”. Então, um dos
principais motivos de desistência nos cursos de graduação encontra-se relacionado com
as escolhas profissionais mal feitas e a falta de informação profissional. Assim, evidenciase a importância da escolha na vida do individuo, bem como a necessidade de inserção
de trabalhos de orientação profissional no meio educacional, a fim de auxiliar o aluno
ante a dificuldade de escolha de um curso.

Palavras-Chaves: Orientação Profissional; Escolha profissional; Ensino Superior
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