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EIXO  1 

Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-85-66514-04-9   2 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM VIÉS NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 

 

Nathália Fernanda Veloso dos Santos 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS/Paranaíba) 

 

Esse trabalho surgiu da necessidade, na área da Educação, de uma maior 

reflexão sobre a formação continuada de professores da Educação Infantil, sendo que a 

mesma é a primeira etapa da Educação Básica hoje em nosso país, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 (BRASIL, 1996). A proposta desta pesquisa é 

fornecer uma discussão acerca da compreensão sobre conhecimentos e práticas 

pedagógicas relativos à Educação Matemática na infância, de modo que se propicie um 

debate sobre a formação continuada com viés no ensino da Matemática.  

O caminho histórico da Educação Infantil perpassa por diferentes teorias e 

perspectivas de criança, infância e educação, a partir de Montessori, Freinet, Pestalozzi 

Rousseau e muitos outros educadores e psicólogos, os quais já discutiram e 

apresentaram, em diferentes perspectivas teóricas, o que deve ser feito na Educação 

Infantil, como: brincar, cuidar, educar ou preparar a criança. Podemos dizer então, que 

essas atividades se complementam e não acontecem de forma segregada, e este processo 

é indicado no Referencial Curricular para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). É nesse 

momento que a formação continuada deve ser ressaltada como um recurso importante, 

pois a preparação para os anos iniciais do Ensino Fundamental será consequência de um 

trabalho que valorize e respeite a infância.  

Diante dos obstáculos postos para a Educação Infantil, o docente alcança um 

lugar de destaque, visto que possui uma função primordial na educação das crianças. 

Porém, nem sempre esse profissional é formado adequadamente para exercer tal papel. 

A profissão docente, como muitas outras, necessita de uma formação continuada que 

seja capaz de lidar com as situações do dia a dia, estabelecida e contextualizada com seu 

local de trabalho, onde o professor consiga expor suas dificuldades e assim, 

coletivamente com seus demais colegas, pensar e chegar a uma solução.  

No contexto de valorização da infância e do desafio de repensar as práticas 

pedagógicas na Educação Infantil, surge a preocupação sobre o trabalho com 

conhecimentos matemáticos. Para que a criança inicie seus primeiros contatos com a 

Matemática, se torna necessário que a prática pedagógica envolva formação qualificada 

e intencionalidade dos professores. Nesse sentido, nos questionamos como devemos 

trabalhar os conhecimentos matemáticos com as crianças da Educação Infantil, de forma 

a não antecipar a escolarização de conteúdos matemáticos que serão vistos no Ensino 

Fundamental.  

Diante do exposto, as novas diretrizes curriculares nacionais para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2009, p. 16) afirmam que as experiências pedagógicas na Educação 

Infantil podem privilegiar, “em contextos e situações significativos, a exploração e uso 

de conhecimentos matemáticos na apreciação das características básicas do conceito de 

número, medida e forma, assim como a habilidade de se orientar no tempo e no espaço”. 

Assim sendo, entendemos que as aulas de matemática para a Educação Infantil não 

devem e nem precisam ser sistematizadas, como são dadas geralmente no Ensino 

Fundamental, pois devem respeitar as especificidades da criança. Ao ensinar 

matemática na Educação Infantil, espera-se que essa não seja uma tarefa com hora 

marcada – agora é hora de aprender Matemática – mas que em todas as atividades 

dirigidas ao desenvolvimento de competências e habilidades, os conceitos matemáticos 
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estejam sendo explorados. Isso exige dos professores planejamento minucioso do ensino 

e um conhecimento bastante grande dos assuntos matemáticos a serem apresentados, 

discutidos e sistematizados (TANCREDI, 2004). A matemática, considerada produto da 

atividade humana, construído por meio de interações sociais, deve ser apropriada pela 

criança como produto social que envolve sua vida. Ainda nesse sentido, a “[...] 

matemática é a ciência ou arte das relações. Ela é construção da mente humana, 

portanto, passível de ser aprendida por todos” (TANCREDI, 2012, p. 287). Pelo que 

fora discutido até o momento, podemos dizer que os educadores da Educação Infantil 

também são educadores matemáticos e é por isso que os mesmos devem trabalhar de 

forma que os alunos se desenvolvam plenamente, adquirindo autonomia e enfrentando 

os desafios que lhe são impostos. Porém, para que esse processo funcione é preciso que 

o professor esteja devidamente formado para desenvolver sua função, ou seja, sua 

formação inicial tem um papel importante nesta trajetória. É importante que a formação 

inicial envolva a reflexão sobre a Educação e a realidade social, por meio de diferentes 

experiências, a partir de uma atitude interativa e dialética que dê valor à formação 

permanente.  

Os futuros professores devem ser capazes de “[...]criar estratégias e métodos de 

intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um estilo rigoroso e 

investigativo” (IMBERNÓN, 2011, p. 66), de modo que serão encaminhados a seguir 

para uma formação continuada que ambiciona a racionalidade crítica, ou seja, se utiliza 

do espaço de seu trabalho e do contexto vivido, para um exercício de reflexão coletiva e 

colaborativa (IMBERNÓN, 2011). Portanto, a formação continuada dos docentes que 

atuam na Educação Infantil, quanto ao ensino da Matemática, deve acontecer de forma 

colaborativa e reflexiva, para que assim, haja de algum modo um efeito positivo na vida 

das nossas crianças, fazendo com que as mesmas estabeleçam relações entre fatos, 

acontecimentos e motivos, pensem de forma lógica e argumentativa, decidam exercer 

sua cidadania plena, respeitando seus direitos e cumprindo seus deveres.  

Conclui-se que os estudos de Regina Tancredi e Francisco Imbernón se 

complementam quando falamos sobre a formação continuada com viés no ensino da 

Matemática na Educação Infantil. A primeira autora por trazer a Matemática como uma 

arte que pode deliberar relações e o segundo autor por mostrar a importância da 

formação continuada como exercício de reflexão e possível recriação da prática docente 

em um espaço colaborativo de trabalho. A Educação Infantil não deve trazer o currículo 

de Matemática do Ensino Fundamental para si, mas deve exercer uma função que 

considere, respeite e valorize a infância. Por isso, entendemos que não é possível fazer 

Educação Infantil de forma isolada, é preciso haver movimentos coletivos que 

mobilizem as práticas pedagógicas e educativas e que valorizem a infância. É nesse 

sentido que a formação continuada com viés no ensino da Matemática na Educação 

Infantil, inserida como parte do desenvolvimento profissional que acontece ao longo da 

atuação docente, pode possibilitar a análise das estratégias de ensino ligadas à prática 

pedagógica, contextualizar novas circunstâncias e contribuir para o melhor 

planejamento das atividades.  
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: 

IM/POSSIBILIDADES PARA EDUCAÇÃO 

 

Lúcio Flávio Oliveira da Silva 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS/Paranaíba) 

 

Sabe-se que a Educação escolar está passando por diversas problemáticas, assim, 

são fundamentais práticas pedagógicas qualificadas, comprometidas em promover as 

formas mais complexas de desenvolvimento, com foco principal nos desafios das 

demandas sociais, analisadas em um patamar crítico.  

Na Educação Física não é diferente, ainda mais pelo ponto de vista histórico que 

a sociedade preconiza em relação às aulas da disciplina na escola. Contudo, deve-se 

constatar que as práticas pedagógicas para a área, atualmente, estão passando por 

diversas modificações, produzindo caminhos para o desenvolvimento dos indivíduos, 

enaltecendo concepções socioculturais, diferentemente do que foi enaltecido durante 

tempos atrás.  

Assim, a teoria constituída por Vygotsky e seus colaboradores torna-se 

importante para a Educação Física, visto que por meio de características sociais surgidas 

no processo de ensino, possibilitará alternativas de intervenções críticas com alusão à 

Teoria Histórico-cultural.  

A etapa educacional que promove relevância para o estudo é, sem dúvida, a 

Educação Infantil, pelo fato de que serão as primeiras relações sociais das crianças fora 

do ambiente familiar, acarretando assim o desenvolvimento por meio de novas 

interações. Assim sendo, este estudo tem como objetivo sintetizar o aspecto teórico de 

um pré-projeto de mestrado que tem como finalidade analisar quais princípios 

pedagógicos fundamenta a pedagogia do professor de Educação Física na Educação 

Infantil, em escolas ou Centros de Educação Infantil da rede pública de uma cidade, 

constatando práticas transformadoras, bem como distinguir possíveis ligações destas 

com a Teoria Histórico-Cultural.  

Para este fim, tal projeto pretende realizar uma pesquisa por meio de 

questionário com professores de Educação Física que atuam na Educação Infantil, 

analisando o Projeto Político Pedagógico e o regimento interno das instituições, com 

foco nas regras que definem a organização pedagógica e didática, para identificar 

possíveis características que influenciam a prática do professor.  

Desse modo, este trabalho tem como metodologia uma revisão bibliográfica 

acerca do que será estudado. Contudo, este estudo poderá gerar caminhos para a 

construção de um projeto de pesquisa a partir do enfoque da abordagem Histórico 

Cultural na Educação Física Escolar infantil. A teoria Histórico-Cultural, baseada nos 

pressupostos de Vygotsky e colaboradores, possibilitou diversificadas contribuições na 

Educação, uma vez que suas obras partem do processo de desenvolvimento do ser 

humano por meio de suas relações com o mundo, enaltecendo muitas pesquisas no 

campo educacional, havendo muitos estudiosos que se empenharam e/ou empenham em 

incrementar conceitos visando uma Educação de qualidade.  

Rego (2005), analisando os pressupostos de Vygotsky, elaborou a compreensão 

simplificada acerca de suas obras. Assim sendo, pode-se destacar que suas investigações 

passam por: 1) a relação do indivíduo com a sociedade; 2) a origem das funções 

psicológicas superiores, que se desenvolvem nas relações sociais e culturais; 3) o 

cérebro, sendo um órgão imutável, seu funcionamento pode ser modificado ou 

reformulado durante seu desenvolvimento, mas não haverá transformação física; 4) a 

mediação, constituída em todas as atividades humanas, sendo importante enaltecer que a 



ISBN: 978-85-66514-04-9   6 

 

linguagem é um signo mediador exclusivo dos seres humanos, possui papel 

fundamental no processo da formação do pensamento. Assim, percebe-se a influência 

das interações para o desenvolvimento humano.  

A escola tem por objetivo contribuir para convivência humana e social por meio 

do acesso aos conhecimentos científicos, desenvolvendo competências e, 

consequentemente, é considerada (re) produtora de cultura, com práticas pedagógicas 

que moldam comportamentos. Estes, por sua vez são (re) produzidos ao longo dos 

tempos. Porém, conceitos, teorias, conhecimento, experiências pedagógicas, não são 

introduzidas espontaneamente, o desenvolvimento de indivíduos críticos, autônomos e 

conscientes dos seus direitos e deveres deve ser promovido desde a Educação Infantil, 

por aspectos históricos e duradouros, necessitando de pesquisa e aperfeiçoamento aos 

conhecimentos já elaborados.  

A Educação Infantil passou de uma visão arcaica e assistencialista para uma 

concepção que engloba direitos e deveres para com a criança, estimulada por ações 

governamentais e movimentos sociais consolidando suas prerrogativas, assim, passando 

a ser direito da criança estar em instituições de Educação Infantil, sendo enfatizados os 

pressupostos de Cuidar e Educar, inserindo as crianças nas convivências éticas e morais 

que permeiam a sociedade. Assim sendo, não é difícil de perceber como deverão ser as 

primeiras interações intencionais da criança fora do ambiente familiar, constituindo a 

necessidade de ações pedagógicas reflexivas por parte dos professores, pelo fato desta 

etapa proporcionar o contato e confronto com adultos e outras crianças de várias origens 

socioculturais, observa-se que é um campo favorecido de experiências (BRASIL, 1998). 

Assim, compreende-se a relevância de se problematizar e investigar este campo 

educacional.  

A Educação Física, por seus moldes históricos, intensifica uma interpretação 

ultrapassada de que sua finalidade na escola deve compreender aspectos técnicos e 

desportistas, potencializando a busca por destaques no Esporte ou o melhor fisicamente. 

Entretanto, o contexto atual requer a possibilidade de práticas pedagógicas que tenham 

o objetivo de fortalecer um pensamento crítico acerca das camadas sociais por meio de 

ações reflexivas dos docentes, exigindo uma estruturação curricular com outros 

paradigmas, desenvolvendo a lógica dialética, fazendo com que os discentes possam ser 

capazes de fazer outra análise frente à realidade. Tal característica enaltece a função 

social da Educação Física Escolar (SOARES et al., 2014).  

Relativo ao ensino infantil, o movimento é um importante instrumento de 

aprendizagem e de descoberta do mundo, a escola tende a contribuir para que a criança, 

através de seu corpo, se relacione com o mundo, produzindo interações sociais que 

contribuirão para seu desenvolvimento integral. A diversidade de movimentos corporais 

enaltece o desenvolvimento mediante metodologias como jogos e brincadeiras que 

produzem diferentes comportamentos, da mesma maneira que proporciona o 

conhecimento corporal.  

Muitas são as possibilidades para a Educação Física na Educação Infantil com 

base na Teoria Histórico-Cultural, pelo fato de que é nesta etapa de ensino que podemos 

dialogar sobre algumas intervenções visando o desenvolvimento psíquico das crianças, 

por meio das interações sociais, destacando a contribuição que uma investigação que 

considere os conhecimentos para a área possa enaltecer atualmente. Com esta 

investigação espera-se compreender algumas indagações relativas ao ensino da 

Educação Física no âmbito infantil frente à Teoria Histórico-Cultural, enaltecendo as 

práticas pedagógicas alusivas às interações sociais, visto que na medida em que estudos 

são desenvolvidos na área as discussões avançam no sentido de colaborar para a 

exploração positiva, profunda e consciente de teorias que fortalecem ações sociais para 
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a Educação, principalmente no que se diz respeito às práticas pedagógicas para o 

desenvolvimento da criança. 
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Ensino Fundamental e Médio 
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OS CONCEITOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NOS 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 

 

Hemily Cristina Alves Bardelin, Rita de Cássia Souza  

CEINF Prof. Gertrudes Alves Bardelin 

Maria Silvia Rosa Santana  

Universidade Estadual e Mato Grosso do Sul (UEMS/Paranaíba) 

 

Neste trabalho, apresentamos parte de uma pesquisa realizada para conclusão do 

curso de Pedagogia, a qual abordou a concepção de Matemática; de ensino e 

aprendizagem de Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental contida nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a fim de analisarmos qual a consequência 

dessa concepção para o trabalho escolar nessa área do conhecimento. Essa temática 

escolhida buscou responder a questão de pesquisa: Qual a contribuição da concepção de 

Matemática presente no PCN e como esta contribui na formação do gênero humano?  

Por meio de uma análise descritiva, buscamos entender como os objetivos, os 

conteúdos e a metodologia para o ensino da Matemática são apresentados no referido 

documento. Aqui, trazemos um recorte da pesquisa realizada, enfatizando a relação 

entre ensino e aprendizagem apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

a partir da Teoria Histórico-Cultural. 

Conforme Vygotsky (2006), o comportamento humano é formado a partir das 

condições biológicas e sociais, sendo que estas promovem aquelas. Deste modo, a 

aprendizagem se dá por meio da mediação, orientação e experiência, por isso é 

fundamental a atuação de outra pessoa na mediação, sendo o processo de aprendizagem 

resultado dessa interação, uma vez que a teoria histórico-cultural tem como pressuposto 

que a aprendizagem e o desenvolvimento são de natureza social, tendo a aprendizagem 

como o principal aspecto para o desenvolvimento cognitivo-afetivo dos alunos.  

Desta forma, os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento estão 

interligados, sendo que um promove o outro, ao passo que por meio da apropriação do 

conhecimento construído historicamente se dá a aprendizagem do indivíduo e este, a 

partir da mediação social, se desenvolve. 

Podemos dizer que a Matemática tem indispensável função para a Teoria 

Histórico-Cultural, pois desenvolve o potencial de pensamento da criança, que é 

responsável pela sua constituição como homem. Assim, o professor deve despertar o 

interesse de seus alunos para o ensino de Matemática, e para isso deve conhecê-los para 

que possa criar situações em que os alunos participem de forma ativa, expondo suas 

opiniões e, em conjunto, participem da construção do conhecimento matemático, visto 

que a relação professor e aluno é essencial para que ocorram os processos de ensino e de 

aprendizagem. 

A concepção do ensino presente no PCN destaca que é importante considerar 

“[...] o conhecimento prévio do aluno como ponto de partida para a aprendizagem [...]” 

(BRASIL, 1997, p. 55). De modo que “[...] é fundamental que o professor, antes de 

elaborar situações de aprendizagem, investigue qual é o domínio que cada criança tem 

sobre o assunto que vai explorar [...] quais possibilidades e dificuldades [...]”. 

(BRASIL, 1997, p. 45). Portanto, afirma que “[...] é papel da escola ampliar esse 

universo de conhecimentos e dar condições a eles de estabelecerem vínculos entre o que 

conhecem e os novos conteúdos que vão construir”. (BRASIL, 1997, p. 45). Condizente 

com o papel fundamental da mediação entre professor e aluno.  

Em referência à sua concepção de ensino, o PCN afirma que deve considerar: 

“As coisas que as crianças observam (a mãe fazendo compras, a numeração das casas, 
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os horários das atividades da família), os cálculos que elas próprias fazem [...]”. 

(BRASIL, 1997, p. 45). Essas noções funcionarão como elementos de referências para o 

professor na organização das formas de ensino, pois “[...] serão transformadas em objeto 

de reflexão e se integrarão às suas primeiras atividades matemáticas escolares. 

(BRASIL, 1997, p. 45) 

Assim, diante do exposto na concepção apresentada pelo documento acerca do 

processo de ensino e de aprendizagem, na pesquisa realizada foi constatado, mediante a 

análise dos objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação, pautados nos pressupostos da 

teoria histórico-cultural que sua concepção de ensino é contraditória, pois, o documento 

defende que o ensino de Matemática deve partir da realidade do aluno, a fim de 

valorizar a pluralidade, mas propõe o ensino de Matemática de forma repetitiva, com o 

ensino de técnicas convencionais para a obtenção de resultados, o que resulta num 

ensino desconexo da realidade, já que os alunos não compreendem o processo de 

construção histórica dos conceitos matemáticos.  

Desta forma, não possibilita a prática pedagógica organizada de tal forma que 

proporcione ao aluno a aquisição de novas habilidades do pensamento, pois o ensino só 

propiciará o desenvolvimento ao aluno de modo que ele possa ler e interpretar a 

realidade e desenvolver capacidades se for um ensino intencional, por meio da ação 

mediadora, pois a aprendizagem não é condição inata e sim um processo dialético entre 

aluno/conhecimento, aluno/professor. 

No percurso da análise foi percebido que, ao contrário dos pressupostos 

defendidos pela Teoria Histórico-Cultural, o PCN, apesar de apresentar um tópico 

referente ao ensino e à aprendizagem de Matemática, não os concebe como dois 

processos que ocorrem dialeticamente entre aluno e professor. O documento deixa claro 

que o aluno adquire o conhecimento, mas não exemplifica de que modo este se 

consolida e qual a participação do professor neste processo. O documento afirma que:  

Eles [alunos] começam a estabelecer relações de causalidade [...] o 

pensamento ganha maior flexibilidade de pensamento [...] a reversibilidade 

do pensamento permite a observação [...] passam a descobrir regularidades e 

propriedades numéricas, geométricas e métricas [...] aumenta a possibilidade 

de compreensão de alguns significados [...] ampliam suas hipóteses [...] 

(BRASIL, 1997, p. 55). 

Assim, diante do exposto acima, percebemos que na concepção do documento o 

que se privilegia é o processo de desenvolvimento do aluno, nem ao menos 

mencionando o processo de ensino. Quando menciona a aprendizagem do aluno, o faz 

de modo a parecer que há uma relação direta entre ensino e aprendizagem, considerando 

que aquilo que o professor ensina é simultaneamente aprendido pelo aluno. Por isso usa 

o termo “processo de ensino e aprendizagem”, como um processo só, enquanto que a 

Teoria Histórico-Cultural considera que são dois processos diferentes, o de ensino e o 

de aprendizagem, embora intrinsecamente ligados. 

Desta forma, para ocorrerem os processos de ensino e de aprendizagem, com o 

intuito de desenvolvimento humano, é necessário que o ensino promova o acesso aos 

conteúdos matemáticos de forma significativa, de modo que ocorram processos como o 

da atividade, primordial para o pleno desenvolvimento do sujeito como ser em constante 

transformação.  

Notamos assim que os Parâmetros Curriculares Nacionais entram em contradição várias 

vezes quando se refere à formação de um aluno crítico, pois traz de forma latente o 

ensino de Matemática para a preparação do aluno para a sociedade atual, para atender a 

demanda social e a manutenção desse sistema.    
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CARACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS COTIDIANAS DE UMA ESCOLA DA 

REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO 

DIREITO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMÍLIAS E COMUNIDADE 

 

Jéssica Carvalho, Jassonia Lima Vasconcelos Paccini, Renata Bellenzani 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPAR)  

 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento, ancorado na 

abordagem teórico-metodológico materialista-histórico-dialético na Psicologia 

Histórico-Cultural. Desenvolvido na cidade de Paranaíba entre novembro de 2016 e 

agosto de 2017, ao longo da disciplina de estágio básico obrigatório do curso de 

graduação em psicologia com o total de 68 horas, segundo convênio firmado entre a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Estadual de Educação do 

Estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se pesquisa-participante de cunho exploratório 

teve como objetivo caracterizar uma instituição escolar da rede estadual, 

compreendendo as práticas cotidianas da escola, com o propósito de identificar das 

necessidades e construir coletivamente possibilidades de atuação para a promoção do 

desenvolvimento integral, promoção e proteção dos direitos de crianças, adolescentes, 

famílias e comunidade. 

Para tanto fez-se uso dos instrumentos para coleta de dados com: 1)análise 

documental; 2)observação participante; 3)entrevistas semi-estruturadas; 4)uso de diário 

de campo, somente para orientação metodológica e pedagógica. 

A escola foi escolhida por estar inserida em um território que possui altos níveis 

de vulnerabilidades, de acordo com o levantamento de indicadores sociais realizado no 

município e ser a escola piloto no desenvolvimento da modalidade de ensino 

denominada “Escola de Autoria”. Modelo educacional adotado pela Secretaria Estadual 

de Educação-MS, que amplia a jornada escolar, propõe-se desenvolver políticas 

direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e à formação integral e integrada do 

estudante.  

À escola caberia a função de verificação das condições materiais para a 

promoção e exercício da cidadania, fortalecendo o vínculo da família de fato inserida na 

comunidade escolar, fiscalizados por meio da participação social. Para realizar a 

intervenção junto à comunidade é preciso considerar além das determinações 

socioculturais, as dimensões de territorialidade e as noções de pertencimento e modos 

de organização familiar (CREPOP, 2013).  

As orientações no campo da educação são claras quanto a necessidade e 

importância da participação comunidade no processo socioeducacional,o autor ressalta 

ainda que “não basta, entretanto, ter presente a necessidade de participação da 

população na escola. E preciso verificar em que condições essa participação pode 

tomar-se realidade” (PARO, 2003, p. 40). Tendo em vista ações que auxiliem as 

famílias para melhor orientação e cuidado de seus filhos com mais acesso a informação, 

a espaços de reflexão, visando maior conscientização sobre os direitos de cidadania, o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a participação social (BRASIL, 

2006). 

Para elaboração desta pesquisa apreendemos inicialmente o estudo sistematizado 

de artigos dos campos estudo histórico, antropológico, social e psicológico abordando 

as temáticas da origem social da família e trabalho social em família, bem como, 

políticas públicas voltadas para a atenção psicossocial, proteção e promoção de direitos 
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de crianças, adolescentes e famílias, diretrizes educacionais no âmbito nacional e 

estadual e referencias técnicas para atuação de psicólogos.  

Posteriormente, foi realizado um estudo dos documentos oficiais e atualizados: o 

Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, o Plano Estadual de Educação e o Projeto Político 

Pedagógico da escola. A rotina no interior da escola foi acompanhada nas atividades de 

reposições de dias letivos, reuniões de conselho de classe e reuniões de pais e mestres, 

rotina na sala de aula e no intervalo, o funcionamento da biblioteca e as atividades 

voltadas à integração da comunidade escolar previstas pelo calendário escolar. 

A observação participante permitiu o estabelecimento contato com a rotina do 

interior da escola; as entrevistas seguiram o modelo semiestruturado e envolveram os 

atores da comunidade escolar, a fim de caracterizar melhor a unidade, o objeto de 

pesquisa e construção coletiva de futuras propostas e intervenções de acordo com as 

necessidades.  

No entanto, verificou-se que a atividade de participação social é pouco 

incentivada na unidade escolar estudada, quando se trata da participação social das 

famílias nos processos de tomada e partilha de decisões nos âmbitos administrativos, 

financeiros, pedagógico e políticos. Contraditoriamente, apesar de prever o 

funcionamento de conselhos escolares compostos pela comunidade escolar, conselhos 

fiscais, conselhos de representantes de classes, grêmios estudantis, tais órgãos operam 

somente para atender a formalidade dos documentos. O que reduz a participação da 

comunidade escolar às datas festivas previstas no calendário escolar proposto pela 

Secretaria Estadual de Educação, as reuniões bimestrais de pais e mestres e em casos de 

queixas escolares ligadas ao comportamento e desempenho dos alunos.  

A recusa da partilha do poder de decisão tem como reflexo o distanciamento da 

comunidade dos serviços oferecidos a ela, o não (re)conhecimento das reais 

necessidades da comunidade, assim como o alheamento das formas de emancipação 

humana individual e coletiva aos usuários. Acreditamos que o processo educacional 

contribui proporcionando instrumentos e elementos que auxiliam a compreensão e 

transformação da realidade concreta. 

Observado na realidade desta escola nas práticas cotidianas pedagógicas, a 

equipe pedagógica e gestora indicou a necessidade de melhora da articulação das redes 

de promoção e proteção de direitos da criança e do adolescente. Tendo em vista as 

constantes dificuldades encontradas pela escola no manejo de situações que se referem 

às famílias de alunos matriculados nesta escola pelos demais serviços públicos. Para 

isso, desenvolveu-se paralelamente a este trabalho, outras pesquisas universitárias e uma 

extensão universitária, a composição de um fórum, inaugura a articulação entre a rede 

de serviços ofertados no município. Articulando os serviços ofertados pelas áreas da 

saúde, da educação, da assistência social, assim como pelas instâncias do conselho 

tutelar e vara da infância, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do 

Jardim América, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), da associação de moradores do bairro e de intuições filantrópicas.  

Diante do estudo e do levantamento realizado possibilitou-se identificar a 

necessidade do conhecimento e execução das estratégias, objetivos e diretrizes de 

proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária. Assim como, a melhora do funcionamento da gestão escolar democrático-

participativa e maior participação das famílias no processo decisivos da escola. 

Portanto, apontamos possíveis ações que auxiliarão a escola na otimização dos espaços 

físicos, na reflexão acerca protagonismo social de crianças e adolescentes e no 
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fortalecimento de vínculos entre a escola, a família e a comunidade. A caracterização 

desta instituição escolar contribui com dados para futuras pesquisas e intervenções de 

mesma temática não só na região do Jardim América, como em outros municípios e 

contextos.  
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DE ENSINO E SUA 

RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DIDÁTICO: UM 

DIÁLOGO ENTRE LEV SEMENOVITCH VIGOTSKI E DEMERVAL 

SAVIANI 

 

Juliani Lucinda Caldeira Ferreira, José Barreto dos Santos 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS/Dourados)  

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as possibilidades do processo de 

implementação da Didática/Metodológica através da Resolução de Problemas, aplicado 

na disciplina de Matemática do 5º ano do Ensino Fundamental I, em uma Escola da 

Rede Pública Estadual, localizada no Município de Ponta Porã/MS. A importância da 

metodologia proposta nos traz como referência o pressuposto histórico da Escola 

Moderna, trabalho de Gilberto Luiz Alves (2006) sobre a Organização do Trabalho 

Didático. Consubstanciado ao processo histórico, trabalhamos a Teoria Histórico-

Cultural na obra de Vigotski, como forma de entendermos as relações dialéticas dos 

processos do desenvolvimento do psiquismo humano, e por fim, de uma forma 

desafiadora, a Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani, como forma de 

subsidiar a nossa prática social transformadora, voltada aos interesses e necessidades da 

classe trabalhadora, contrapondo-se ao elitismo e a excludência social. 

Tentamos explicar que a produção da escola pública contemporânea passa pela 

cristalização e engessamento do ensino, concebida no modelo comeniano que, atrelado 

à organização da sociedade capitalista não permite que o aluno se sinta parte do mundo 

escolar, recebendo informações fragmentadas por disciplinas rígidas e que não 

permitem a descoberta e o pensamento crítico no ambiente de sala de aula. 

Para tanto, adotamos o trabalho com o conteúdo de geometria na disciplina de 

matemática utilizando a realidade virtual como estratégia didática. Neste trabalho 

perpassamos a história do ensino da matemática até chegar à Metodologia de Resolução 

de Problemas, dentro do ambiente histórico construído na escola. Utilizamos como 

pressuposto a teoria de aprendizagem que utilizamos para subsidiar todo o trabalho, a 

teoria histórico-cultural juntamente com a pedagogia histórico-crítica, que acreditamos 

ser possível dar respostas mais satisfatórias às nossas inquietações. 

Buscamos, dessa forma, um ambiente propício da aprendizagem efetiva, no qual 

o aluno se sinta parte desse processo e possa aplicar o conhecimento na sua vida, 

alcançando, assim, o verdadeiro propósito da educação e culminando na proposta de 

uma nova organização da escola. 

Fundamentado na teoria de aprendizagem da psicologia histórico-cultural de Lev 

Vigotski, psicólogo russo, responsável pela teoria socioconstrutivista, inspirado pelas 

ideias de Karl Marx, que acredita que homem é histórico e se desenvolve num ambiente 

social,  em relação com a pedagogia histórico-crítica, de Demerval Saviani, que 

esclarece que a  escola, na qualidade de instituição social, é submetida às inúmeras 

influencias dos modos organizativos da sociedade, mas igualmente, à medida que ela – 

escola, forma os seres sociais, também opera como vetor determinante da tessitura 

social.  

Dentro dessa perspectiva os conhecimentos matemáticos, construídos e 

fundamentados de ordem prática, que se estruturaram na “permanente tensão entre 

fatores externos (necessidades sociais) e fatores internos (necessidades teóricas de 

ampliação de conceitos) a ponto de se tornarem, historicamente, conhecimentos 

indispensáveis para a vida em sociedade”.  Ao articular a psicologia histórico-cultural 
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temos a apropriação da cultura como condição fundamental para o desenvolvimento 

humano, dentro de uma perspectiva do desenvolvimento humano. 

Levando em consideração a pedagogia histórico crítica relacionada à psicologia 

histórico-cultural, a realidade concreta convertida em imagem subjetiva que orienta o 

sujeito nela identifica a aprendizagem do universo de significados construídos histórico-

socialmente acerca dessa realidade, qual seja, a internalização de signos. Esses signos 

nada mais são que produtos intelectuais que se “tornam ‘ferramentas’ ou ‘instrumentos’ 

pelos quais o próprio psiquismo se desenvolve e opera” (MARTINS, 2016). Trabalhar 

nessa concepção com a metodologia proposta é afirmar que “a humanidade dos 

indivíduos não resulta de desdobramentos espontâneos de características inatas, 

naturais, mas da apropriação da cultura” (IBIDEM, p. 80), sendo o ponto de partida para 

a construção do conhecimento aquilo que o aluno já sabe, ainda que esse conhecimento 

seja baseado no senso comum, para poder transcender esse conhecimento por meio da 

análise desse conhecimento, que são os conhecimentos históricos sistematizados. 

Ensinar através da resolução de problemas pressupõe desenvolver o ensino 

considerando o que propuseram Schroeder e Lester (1989) em que alunos trabalham em 

grupos colaborativos e o professor observando, questionando e ajudando os estudantes a 

refletir sobre o seu pensamento, então quando muitos grupos já tiverem uma solução, os 

grupos mostram como encontraram os resultados, que estratégias usaram e as respostas 

que encontraram. O professor, depois, poderá construir com a turma, o conceito 

matemático, esclarecendo e chamando a atenção para pontos importantes desse 

conceito.  

Contribuindo com esse pensamento, Martins (2016) esclarece que: 
[...]respeitando este duplo trânsito entre aprendizagem e ensino a 

educação escolar cumprirá sua função social mais relevante: 

possibilitar que seus destinatários conquistem o autodomínio da 

conduta, o pensamento por conceitos, a capacidade imaginativa, os 

sentimentos e valores éticos e estéticos, etc.; atributos representativos 

do máximo desenvolvimento do gênero humano. E esse objetivo não é 

alcançado pelo ensino de saberes reiterativos das práticas cotidianas e 

de senso comum em detrimento dos conhecimentos historicamente 

sistematizados. (MARTINS, 2016, p. 85). 

Isso significa que a Metodologia de Resolução de Problemas sob vistas da teoria 

histórico cultural e psicologia histórico-crítica baseia-se na apreensão de conceitos 

matemáticos a partir do que o aluno sabe, tendo na interação social/mediação, meios 

para transcender o conhecimento comum para o conhecimento sistematizado. 

Acreditamos que ao aprender sobre a resolução de problemas, dentro da 

perspectiva da psicologia histórico-cultural em relação com a pedagogia histórico-

crítica, aprendendo a trabalhar colaborativamente com seus pares e tendo oportunidade 

de pensar de maneira crítica, o educando possa levar esse aprendizado para diversos 

campos da vida, e pensando possa entender a sua realidade, ajudando a construir uma 

nova Instituição Escolar. Porque uma nova Instituição só será possível num novo 

modelo de sociedade, em que todos tenham oportunidade para aprender igualmente, 

sem um ensino fragmentado e separado por classes. 
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ANÁLISE CURRICULAR DOS CURSOS DE PSICOLOGIA DO MATO 

GROSSO DO SUL E A FORMAÇÃO NA INTERFACE DA EDUCAÇÃO 

 

Ângelo Luiz Ferro 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS/FACH)  

 

O presente trabalho tem como finalidade analisar como se dá a formação nos 

cursos de Psicologia, de instituições públicas e privadas do estado do Mato Grosso do 

Sul que se encontram formalmente regularizados no MEC (Ministério da Educação), 

atendo-se, principalmente, à análise de como estão constituídas as disciplinas voltadas 

para formação do psicólogo educacional e escolar em cada curso. 

Essa pesquisa caracteriza-se como campo descritivo-quantitativo-qualitativo; e 

bibliográfica de cunho documental. Visa realizar o levantamento das matrizes 

curriculares das disciplinas necessárias à formação para intervenção do psicólogo na 

educação.  Parte-se da análise dos projetos políticos pedagógicos, dos relatórios de 

estágio e das documentações oficiais, vigentes no período de 2011 a 2016. A coleta de 

dados dar-se-á por meio de contatos diretos com as instituições de ensino superior e/ou 

consultas as páginas institucionais dos cursos de graduação das mesmas. 

As universidades que serão objetos de pesquisa são: Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul (UFMS) campus de Campo Grande, Corumbá e Paranaíba, 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB), Universidade Anhanguera (Uniderp), Universidade da Grande Dourados 

(Unigran) campus de Campo Grande e Dourados, Faculdade Anhanguera de Dourados 

(FAD), Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS).    

A regulamentação da profissão de psicólogo se deu em 1962 (lei federal 4.119), 

quando inicia-se o período do exercício profissional da psicologia, no auge da ditadura 

militar. As técnicas até 1960, adotadas nos cursos universitários brasileiros de 

psicologia, eram, e ainda são, importadas e transplantadas de seus respectivos países de 

origem e aplicadas pelos “especialistas” (SOUZA, 2001) 

As Diretrizes Curriculares para os cursos de psicologia têm por base a noção de 

perfis formativos - entendidos como um conjunto delimitado e articulado de 

competências e habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e 

estágios em algum domínio da psicologia.  

A psicologia voltada para a área educacional é um campo com várias disciplinas 

que contribuem para um maior entendimento dos diversos aspectos existentes na 

realidade educacional e escolar. Tais disciplinas têm como base, inclusive, a 

compreensão do que se passa no seio da formação escolar, tanto no que diz respeito ao 

aprendizado do estudante e seu processo de subjetivação enquanto indivíduo em 

sociedade, quanto ao diagnóstico, análise e intervenção à nível organizacional e 

englobam desde as formas de atuação tradicionais, até as mais emergentes.    

Martínez (2003, p. 107) defende que “[...] a psicologia escolar é, de fato, a 

expressão da psicologia (na sua dupla condição de produção científica e de trabalho 

profissional) no contexto escolar”. Partindo dessa perspectiva, a psicologia escolar é 

referida como a psicologia aplicada ao campo escolar, com todas as suas variadas 

possibilidades e implicações ao contexto educativo, sendo necessárias a compressão e a 

consolidação de uma formação que rompa com a fragmentação da psicologia, do 

conhecimento e, como consequência, do indivíduo, em áreas ou partes segmentadas 

(MARTÍNEZ, 2003).  

Defende-se, na atualidade, uma formação capaz de analisar as transformações 

nos vários contextos escolares e educacionais, considerando suas múltiplas 
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determinações: sociais, políticas, institucionais e individuais, de modo a escapar de uma 

prática unicamente clínica e medicalizante, características da psicologia tradicional que, 

por sua vez, acabava por culpabilizar o sujeito e patologizar os problemas oriundos de 

questões sociais. 

Por meio de uma visão integralista do sujeito questiona-se não só as concepções 

acerca do processo ensino-aprendizagem, mas também a identidade e o papel do 

psicólogo neste contexto. Asbahr, Martins e Mazzolini (2011, p. 170) enfatizam a 

questão da formação profissional:  
 

[...] é urgente a busca por outros modos de formação do psicólogo, 

dadas as dificuldades de uma escolarização que caminhe num sentido 

oposto ao da psicologização da educação. Essa busca exige a 

reconstrução da identidade do psicólogo no contexto educacional e 

uma ampliação da concepção da queixa escolar que focalize não só a 

criança, mas também a identificação de fatores escolares e sociais, de 

modo a tornar possível uma intervenção que produza desenvolvimento 

humano.  

 

A partir dessa análise constata-se as restritas presenças de estudos de base 

empírica na área de formação do psicólogo para atuação na educação no MS que 

exploram o plano curricular, os relatórios de estágios, as normas para profissionalização 

da pessoa na área nas universidades efetivas nesse estado.  

Dessa maneira, torna-se relevante pesquisar como se dá a formação do psicólogo 

em Mato Grosso do Sul com ênfase na sua atuação no contexto educacional, buscando 

pela compreensão das condições envolvidas neste processo formativo, estimulando uma 

discussão sobre a situação atual e permitir estabelecer um campo de reflexões e 

sensibilizações, para possibilitar acompanhamento das concepções teóricas-

epistemológicas e a possível otimização e desenvolvimento das formas de atuação do 

profissional de psicologia.   

Porém, ainda hoje, percebe-se que o prestígio profissional dos psicólogos 

escolares é pequeno, o reconhecimento pelos seus serviços é limitado em suas 

modalidades, os seus serviços são dispensáveis e os salários são baixos.  

Os objetivos do estudo são: 

 Compreender os caminhos teórico-metodológicos presentes na formação do 

Psicólogo para atuar no contexto educativo. O propósito central dessa 

investigação é verificar no processo de formação profissional do psicólogo 

seu perfil, sua identidade proposta nos cursos de formação de MS. 

 Caracterizar, explorar, analisar, compreender esse amplo espaço de ação da 

psicologia, como interagem as múltiplas dimensões do processo de formação 

desse profissional psicólogo, com intuito de descrever suas estratégias e 

procedimentos que possam traçar o perfil do profissional que cada instituição 

universitária pretende formar, para atuação em contexto educacional. 

A pesquisa se encontra em andamento e pretende-se ao final da mesma concluir 

sobre a formação em Psicologia em Mato Grosso do Sul, no que se refere mais 

especificamente aos elementos teórico-práticos para atuação no contexto educacional.   
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O DESENVOLVIMENTO DA IMAGINAÇÃO CIENTÍFICA EM ALUNOS DE 

GRADUAÇÃO 
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Este trabalho possui como objetivo apresentar as possibilidades para o 

desenvolvimento da imaginação científica de alunos da graduação. Para isso, 

utilizaremos como referencial teórico autores da psicologia soviética, que partem do 

materialismo histórico-dialético como visão de mundo. Em nossas explicações 

trabalharemos com três autores: L. S. Vigotski, S. L. Rubinstein e E. I. Ignatiev. 

Partiremos de suas concepções teóricas para apresentar ao longo do texto o que é 

imaginação, como se desenvolve e como se relaciona, se encontra e exerce profunda 

influência nos mais diversos campos científicos. No final deste trabalho, 

apresentamos meios práticos e metodológicos para o desenvolvimento da imaginação 

e atividade científica. 

A imaginação é uma função psicológica superior, marginalizada ao longo do 

desenvolvimento da psicologia. A teoria soviética, explica que a imaginação se 

desenvolve a partir da atividade prático-objetal do sujeito na sociedade em que vive, 

encontra-se ausente em crianças muito pequenas e não é compartilhada com nenhum 

animal. A imaginação é primeiro um processo interpsicológico e no decorrer do 

desenvolvimento, torna-se um processo intrapsicológico. (VIGOTSKI, 2009).  

A imaginação é também um processo de grande importância na atividade 

prática dos seres humanos. Rubinstein (1967), escreveu que para transformar na 

prática a sociedade, os seres humanos, também devem saber transformá-la 

idealmente, essa função cumpre a imaginação. A imaginação é, neste sentido, uma 

função que se encontra intrinsecamente vinculada com a realidade. O sujeito, retira os 

elementos para sua atividade criadora da própria realidade, contudo, os elementos 

refletidos pelo sujeito são também refratados e objetivados na realidade como criação 

humana, como atividade criadora. Assim, tudo que existe, foi um dia imaginação.  

A imaginação cumpre um papel muito importante na atividade criadora, mas 

não podemos individualizá-la como processo especial. Devemos destacar que ela não 

atua de forma isolada, mas sim, com os nexos e ligações que estabelece e desenvolve 

com outras funções psicológicas superiores. A imaginação é um processo que, 

portanto, integra os sistemas psicológicos. Devemos lembrar que na objetivação da 

atividade criadora, não apenas a imaginação se manifesta, mas sim, outras funções 

que revelam a totalidade e importância desses sistemas (VIGOTSKI, 2009).  

Todavia, é destacado por teorias idealistas e inatistas da psicologia, a 

importância da imaginação, individualizando sempre esse processo, como 

genialidade, ou ainda, inspiração momentânea que conduz a criação. Contudo, 

devemos alertar o erro dessa tese nos baseando nas considerações teóricas apontadas 

por Ignatiev (1960). O autor, escreve que não se deve compreender a criação como 

momento de inspiração momentânea, pois esta compreensão oculta sempre o trabalho 

por detrás da criação. Ignatiev também salienta que não apenas nas áreas artísticas a 

imaginação se faz necessária, mas também nos campos técnicos e principalmente 

científicos.  

Pela especificidade desse trabalho destacamos aqui, apenas a importância da 

imaginação no campo científico. Encontramos em Vigotski (2009), Rubinstein (1967) 

e Ignatiev (1960), a importância dessa função psicológica superior na ciência. E todos 

os autores tendem a concordar que sem imaginação o cientista ou pesquisador, não 
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pode avançar no campo teórico e prático, reproduzindo apenas o que já foi feito. 

Devemos lembrar que a ciência, assim como, toda produção humana, está 

condicionada pelas necessidades sociais. Todas as criações são frutos das condições 

materiais e históricas da sociedade em que se desenvolveu.  

Na universidade a importância da ciência é sempre apresentada a alunos como 

futura responsabilidade, para o desenvolvimento científico e social. Contudo, para 

que se caracterize enquanto atividade criadora, o pesquisador deve buscar elucidar 

novas leis, novos caminhos para que se investigue determinado problema, ou ainda, 

apresentar novas soluções a problemas antigos. Do contrário, o aluno que se 

restringe, por exemplo, em desenvolver apenas pesquisas de outras pessoas e que já 

foram objetivadas na realidade, executa uma atividade representativa na ciência. Em 

certos momentos do desenvolvimento acadêmico, a representação de pesquisas se faz 

necessária, por exemplo, em alunos que iniciam um curso de graduação. Mas, com o 

desenvolvimento acadêmico, deve-se propiciar ao aluno, um sentido de autonomia na 

decisão de seus trabalhos, mantendo sempre a vinculação com as necessidades 

sociais. Vale lembrar que fazer ciência, não envolve simplesmente apanhar 

determinado tema e investigá-lo, pelo contrário, as emoções do sujeito frente sua 

escolha devem se evidenciar, representar algum sentido em sua vida e, 

principalmente para a sociedade em que vive. A escolha de um tema de estudo ou 

pesquisa deve estar ligado às necessidades sociais, mas também, às necessidades do 

próprio sujeito. (RUBINSTIEN, 1967). 

É neste sentido, que apresentamos um trabalho experimental realizado com 

quatro alunos da graduação de psicologia objetivando desenvolver sua imaginação e 

atividade criadora na ciência. Essa pesquisa encontra-se ainda em execução e, 

portanto, as técnicas e resultados aqui apresentados são ainda parciais.  

O trabalho com os quatro alunos consiste em permitir que todos apreendam a 

partir da mediação do outro, a resolver problemas científicos, e, partindo dessa 

resolução apresentar e propor novos temas para serem investigados. Os quatro alunos, 

encontram-se divididos em duplas. A primeira dupla está trabalhando na comparação 

teórica e conceitual das explicações sobre emoções para Vigotski e Rubinstein, 

enquanto, a segunda dupla, realiza o mesmo trabalho, porém comparando as 

concepções teóricas de Vigotski e Iakobson. Nossa intenção inicial foi que: a partir 

do desenvolvimento dessa pesquisa por parte dos alunos, eles se apropriassem de 

conceitos trabalhados pela psicologia soviética e, também, pela filosofia do 

materialismo histórico-dialético. Visto que, para a compreensão desta teoria os alunos 

deveriam também conhecer e realizar, portanto, um estudo sistemático do marxismo-

leninismo. 

Como alguns resultados obtidos dessa primeira parte de nossa pesquisa, 

encontramos que: os alunos que antes não possuíam domínio conceitual sobre o 

materialismo histórico-dialético e a psicologia soviética, trabalham agora com 

conceitos e categorias que antes não faziam parte de suas atividades científicas na 

graduação. Com isso, destacamos a importância da mediação do outro para o 

desenvolvimento desses alunos. Para embasar nossas afirmações trabalhamos com 

um método proposto por Rubinstein (1967), e denominado como: análise dos 

produtos da atividade. Na pesquisa desenvolvida pelos alunos, os materiais 

objetivados semanalmente são recolhidos e analisados de uma semana para outra, 

apontando e destacando a utilização de novos conceitos e o desenvolvimento de 

novas ideias que estavam ausentes em suas primeiras objetivações.  Apresentamos 

apenas alguns destes conceitos apropriados pelos alunos neste fim de trabalho como: 

atividade, funções psicológicas superiores, sistemas psicológicos e emoções.  
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Por fim, devemos encerrar escrevendo sobre a importância de proporcionar ao 

aluno, meios para que ele compreenda a importância da ciência, se desenvolva 

criativamente propondo novas ideias na psicologia, e ousando principalmente 

objetivar novas criações científicas. A importância da estruturação de uma 

personalidade criadora e criativa na ciência, e que atenda às necessidades sociais, 

diga-se de passagem, vinculadas a classe trabalhadora, constitui-se aqui como o 

princípio e o fim de nosso trabalho ainda em desenvolvimento.     
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO PSICOTERÁPICO PAUTADO NA 
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PSICOLOGIA 
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O objetivo deste trabalho é levantar a importância do ensino na graduação em 

psicologia, de um processo terapêutico que extrapole o espaço clínico e que se baseie 

em uma condição de humanização contínua, e desenvolvimento consciente dos seres 

humanos. Para cumprir nosso objetivo, realizaremos um levantamento bibliográfico 

sobre o desenvolvimento clínico na psicologia histórico-cultural. Essa abordagem na 

psicologia possui como principal expoente Liev Semiónovich Vigotski (1896-1934), 

que se utiliza do marxsimo-leninismo como visão de mundo. Entretanto, neste trabalho, 

também buscamos auxílio em outros autores que desenvolveram a psicologia a partir do 

materialismo histórico-dialético, dentre eles, apresentaremos as propostas de Serguei 

Leonidovich Rubinstein (1889-1960). Tanto Vigotski, como Rubinstein atuaram no 

desenvolvimento de uma nova psicologia, ambos com suas particularidades, mas 

mantendo sempre como pressuposto e orientação filosófica o marxismo-leninismo. 

Devemos também compreender, que o materialismo histórico-dialético entende 

que os seres humanos alteram a natureza por meio de sua atividade, alterando ao mesmo 

tempo, sua própria natureza. Essa condição é apropriada pela psicologia soviética. 

Vários foram os psicólogos que desenvolveram teoricamente a categoria de atividade. 

Utilizamos neste trabalho a concepção de Rubinstein (1968), em que o autor escreve 

que a atividade é um processo que promove o desenvolvimento do psiquismo e ao 

mesmo tempo, é orientada pelo psiquismo de forma consciente. Não realizamos, 

portanto, uma distinção entre atividade interna e externa, devemos lembrar que toda 

atividade externa, envolve em seu princípio elementos do próprio psiquismo. Neste 

sentido, considerar a atividade externa, ou apenas a atividade interna é um grande erro 

da psicologia, diga-se de passagem, que ora ou outra em seu desenvolvimento caminha 

para o mecanicismo ou para o idealismo. 

A atividade, foi uma categoria desenvolvida principalmente pelos psicólogos 

moscovitas e, durante grande parte do regime soviético, foi um dos pilares que edificou 

a psicologia. Assim sendo, levantamos a importância do reconhecimento da atividade 

como aquilo que promove o desenvolvimento do psiquismo e também que promoveu 

todo o desenvolvimento histórico e cultural dos seres humanos. Sem a atividade, o 

trabalho por exemplo, os objetos que foram criados por seres humanos, para outros 

seres humanos, não existiram. Nesta teoria, as criações humanas, são frutos de um longo 

trabalho. Todavia, nosso objetivo aqui, não é apresentar a psicologia e seu 

desenvolvimento na União Soviética, mas sim, levantar a discussão que recupera alguns 

fatos históricos que nos permite pensar um novo modelo terapêutico. 

Vigotski (1999), foi um dos autores que nos permitiu avaliar a possibilidade de 

um desenvolvimento que englobasse a totalidade da personalidade durante um novo 

modelo terapêutico. Vigotski, propõem uma concepção sistêmica do psiquismo, em que 

as funções psicológicas superiores se desenvolvem criando nexos entre si, portanto, o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores nunca pode ser compreendido de 

forma isolada. É, neste sentido, que o autor destaca a importância de compreender a 

personalidade e não as funções de forma isolada. 

Contudo, na União Soviética a psicologia não se desenvolveu exclusivamente 

apenas com um único teórico, ela também se desenvolveu em escolas como foi o caso 
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de Moscou, Leningrado, Georgia, Kiev e assim por diante. O desenvolvimento da 

clínica neste país, seguiu essa mesma lógica. Entretanto, pelo pouco espaço deste 

trabalho, apresentaremos brevemente como se caracterizou a clínica em Moscou e 

Leningrado, onde se desenvolveram a partir do marxismo, no entanto, guardando em si, 

suas próprias individualidades (GIANNONI, 2017). 

O que levou o desenvolvimento teórico dessas escolas foram as condições 

históricas, materiais e econômicas da União Soviética. Nessa perspectiva, embora as 

escolas de Moscou e Leningrado se desenvolvessem nessa sociedade - ambas se 

baseando no materialismo histórico-dialético - as determinações históricas e materiais 

foram fundamentais para que, cada uma dessas escolas caminhasse em direções 

diferentes, no que concerne o desenvolvimento da Psicologia. As especificidades dessas 

escolas são bem acentuadas, apontando, pois, que o desenvolvimento da escola de 

Moscou é caracterizado por apresentar o conceito de atividade e, em contrapartida, em 

Leningrado, trabalha-se com o conceito personalidade e relações sistêmicas 

(GIANNONI, 2017). 

Os autores moscovitas tinham como objetivo reconstruir a Psicologia com base 

na filosofia marxista, tendo como preocupação e análise o princípio do psiquismo 

humano. Por outro lado, a maioria dos representantes da clínica Leningradense, essa 

tendo se desenvolvido especialmente após a Segunda Guerra, discutiam a psicoterapia 

como uma função da psicologia médica e tinham grande influência da neurofisiologia, 

fisiologia e psiquiatria (GIANNONI, 2017). 

Pensando em um fazer clínico a partir da psicologia histórico-cultural e no 

materialismo histórico-dialético, os autores que nos apresentam maior referencial são os 

moscovitas, pois apresentaram maior criatividade no desenvolvimento da ciência 

psicológica, e entenderam o sujeito como ativo em seu desenvolvimento. Contudo, é 

incorreto descartar as contribuições provindas dos autores de Leningrado, pois embora 

trabalhassem com a psicologia pautada na fisiologia, é necessário dizer que não se 

tratava de qualquer teoria fisiológica (GIANNONI, 2017). 

Retomar o desenvolvimento da Psicologia na União Soviética, é fundamental 

para que se possa pensar em um fazer clínico com base na psicologia histórico-cultural. 

Devemos concluir que, o ensino de um processo terapêutico na graduação em 

psicologia, deve possibilitar a formação de profissionais que atuem de forma mais 

humanizada. É necessário considerar que o sujeito está inserido em um contexto 

histórico e cultural, portanto, suas necessidades não devem ser atribuídas a ele 

individualmente, mas relacionada a todos os aspectos que permeiam sua vida. 

Por fim, atualmente, a maioria dos cursos de graduação em psicologia, no Brasil, 

oferecem estágio clínico ou em saúde de acordo com os moldes da psicologia 

tradicional, estas corroboram o modelo de ser humano do capitalismo. Por conseguinte, 

atribuem as necessidades do sujeito como problemas inteiramente individuais, além de 

isolar o sujeito em um ambiente artificial, que em pouco se relaciona com sua vida 

cotidiana, a fim de adapta-lo à sociedade em que vive. 

A importância de uma abordagem terapêutica que se desenvolva a partir dos 

pressupostos teóricos e metodológicos da psicologia histórico-cultural, ocorre na 

contradição de promover, em uma sociedade de classes, o desenvolvimento de 

consciência do sujeito. Essa condição, atua para que o sujeito consiga compreender as 

condições materiais que determinam diversos aspectos de suas experiências, e a partir 

disto adquira autonomia para que também possa transformar o mundo em que vive e 

não apenas ser transformado por este. 
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CINE DEBATES COM ESTUDANTES SECUNDARISTAS: RELATO DE 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
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 O CINEPPEM, é um projeto de extensão universitária vinculado ao “Núcleo de 

Estudos e Pesquisa em Psicologia Social, Educação e Saúde: Contribuições do 

Marxismo” (NEPPEM), da UNESP (Universidade estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”) - Campus Bauru. A extensão utiliza filmes como recurso, pois enquanto 

produções artísticas, podem promover o desenvolvimento da consciência humana, a 

desfetichização da realidade e estimular ações transformadoras (DUARTE, 2012; 

FISCHER, 1963).  

 O uso de obras cinematográficas pode também amparar a reeducação dos 

sentidos, através da exibição de filmes que rompam com os protocolos da indústria 

cultural e da denúncia da estrutura fílmica mainstream. (PEREZ 2016). 

O projeto busca propiciar debates e reflexões sobre diferentes aspectos da 

realidade social a partir de produções fílmicas e das relações grupais estabelecidas nas 

atividades, de forma a promover o desenvolvimento da consciência e da práxis dos 

participantes. 

No ano de 2016, integrantes do NEPPEM escolheram como público alvo do 

projeto os estudantes secundaristas que participaram das ocupações das escolas 

estaduais no ano de 2015. Por meio da participação em um grupo de estudos voltados 

para estudantes do ensino médio. a aluna bolsista identificou temáticas e filmes de 

interesses dos estudantes. 

 A estrutura das atividades consistira em: contextualização do filme e dos objetos 

do projeto, exibição do filme e o debate a partir de impressões gerais e questões 

lançadas pelo coordenador. 

 A primeira sessão consistiu em um convite aos graduandos da UNESP para as 

próximas atividades. O documentário “Acabou a paz! Isto daqui vai virar o Chile: 

Escolas Ocupadas em São Paulo” de Carlos Pronzato, foi exibido em um auditório da 

UNESP. 19 pessoas estiveram presentes, a maioria graduandos de psicologia e 

integrantes de diferentes grupos universitários, como entidades estudantis, projetos de 

extensão universitária, estágios profissionais. A discussão se voltou para a importância 

do acesso ao ensino superior público pelos estudantes secundaristas advindos de escolas 

públicas; a necessidade da luta pelas políticas de permanência estudantil; as 

possibilidades de relação entre a comunidade externa à UNESP e os universitários e 

para a diferença movimento estudantil universitário do secundarista. 

 A segunda ação foi palestra “O cinema em cena: interfaces entre forma e 

conteúdos nos filmes”, ministrada por Helga Caroline Perez na mesma universidade e 

teve como objetivo fornecer subsídios da teoria estética para as discussões promovidas 

pelo CINEPPEM. O grupo de 11 pessoas era composto por discentes e docentes. A 

explanação forneceu elementos para análise de obras cinematográficas de diversos 

gêneros. Durante a palestra foram discutidos um trailer de filme mainstream e o filme 

“Brutalidade em pedra: A Eternidade do ontem”, do diretor Alexander Kluge. 

 Em seguida, o projeto exibiu o documentário “Ocupar e resistir: Escola 

ocupadas em Bauru”, em parceria com o Cursinho Popular acesso Hip Hop, oferecido 

pela Casa do Hip Hop. O grupo de mais de 40 participantes era composto 

principalmente por estudantes secundaristas de escolas ocupadas retratadas no 

documentário, mas também haviam graduandos e professores das escolas citadas. 
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 O debate se voltou para as transformações ocorridas na vida dos adolescentes 

após as ocupações. Por exemplo, a mudança na relação estabelecida com secundaristas 

de outras escolas e de suas próprias escolas. A indiferença a outros estudantes foi 

substituída pela compreensão de que são pessoas com vivências similares e a relação 

com a escola envolve sentimentos de carinho e vinculação. 

 Os alunos relataram dificuldades vividas após as ocupações, tanto com 

professores contrários às ocupações quanto os favoráveis e principalmente com a 

coordenação de suas escolas. Atualmente quando tentam trazer atividades como 

palestras ou discussões no horário da escola, a coordenação proíbe a atividade sem 

qualquer justificativa plausível ou, então, colocando entraves. 

 Duas sessões do filme “As melhores coisas do mundo”, de Laís Bo, foram 

realizadas, uma na E. E. Airton Bush contando com 51 estudantes das duas salas de 

primeiro ano do ensino médio diurno da escola, e os professores responsáveis pela 

turma em cada horário de aula. A segunda sessão foi realizada E.E. Stela Machado e 

contou com 29 estudantes de duas salas de segundo ano do ensino médio da escola, e 

também as professoras responsáveis. Durante a discussão, alunos das duas escolas 

fizeram comentários sobre a aproximação das vivências do protagonista com suas 

próprias experiências, o que indica a qualidade do filme em representar questões 

universais. 

A última atividade ocorreu no auditório do Museu Ferroviário de Bauru e contou 

com a presença de três pessoas. Foi exibido o documentário “A escola toma partido”, de 

Carlos Pronzato, que expõe as contradições do projeto de lei n. 193 de 2016 de autoria 

do senador Magno Malta (PR/ES). A discussão abarcou a incoerência do projeto, os 

interesses políticos aos quais o projeto serve, as consequências para o trabalho do 

professor do ensino básico e a perspectiva de que projetos semelhantes sejam aprovados 

para o nível superior 

 Ao longo do ano, o CINEPPEM realizou debates em diferentes espaços da 

comunidade externa à UNESP, uma das metas do projeto desde sua criação, isto através 

de filmes que rompiam com os protocolos da indústria cultural, como os documentários, 

ou que puderam iniciar condições para o desenvolvimento da consciência e reeducação 

dos sentidos, no caso do filme “As melhores coisas do mundo” 

A atividade realizada com os universitários ao se constituir com um espaço de 

discussão entre estudantes de diferentes grupos universitários, possibilitou o 

estabelecimento e fortalecimento de vínculos e a troca de experiências, que gerou a 

necessidade entre alguns estudantes de estudarem a história do movimento estudantil 

secundarista.  

A ação realizada com os integrantes do movimento estudantil secundarista foi 

relevante, pois apesar de eles se encontrarem frequentemente, a discussão não surgiu de 

modo espontâneo, sendo necessário o filme e ação do coordenador. 

Por fim, apontamos a necessidade de continuação das atividades do CINEPPEM 

em uma das escolas de maneira a atingir um número maior de estudantes e fortalecer os 

vínculos necessários para que se promova o desenvolvimento da consciência e ação 

prática dos participantes. 

Ainda a extensão possibilitou o desenvolvimento de diferentes capacidades da 

aluna bolsista como de coordenar grupos de adolescentes e de jovens e de organizar, 

propor e divulgar atividades. 

 O CINEPPEM buscou promover o desenvolvimento da consciência e a práxis 

dos participantes das atividades e por meio de debates e reflexões baseados nas relações 

grupais em filmes que retratem contradições da sociedade burguesa diretamente 

relevantes aos estudantes secundaristas. 
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READAPTAÇÃO DOCENTE: CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS 

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Crisleine da Silva Crispin, Maria Silvia Rosa Santana 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS/Paranaíba) 

 

A vida e a saúde da classe trabalhadora têm sido fortemente impactadas pela 

retirada dos direitos sociais e das próprias condições básicas de sobrevivência, 

decorrentes dos padrões de organização do trabalho sob o capital. Inserem-se nesse 

contingente os/as trabalhadores/as docentes que enfrentam situações adversas, em 

defesa dos interesses de reprodução do capital, que disseminam a mínima intervenção 

nos investimentos educacionais. Dessa realidade resulta o aumento, nas últimas 

décadas, da produção de sofrimento e adoecimento docente que, em última instância, 

culmina na sua readaptação funcional.  

De acordo com o artigo 24 da lei nº 8.112/90, a readaptação é “[...] a investidura 

do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação 

que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica”. 

(BRASIL, 1990).  

Assim, o estudo aqui descrito tem como objetivo apresentar uma revisão da 

literatura, a fim de entender como a readaptação vem sendo abordada pelas produções 

científicas atuais.   

Para discutir a forma como a readaptação está sendo compreendida na produção 

científica, foi realizada uma pesquisa, na base de dados da CAPES, entre os anos de 

2010 a 2017.  

A busca se deu mediante o indexador “readaptação funcional”, sem filtro em um 

primeiro momento. Foram encontrados 27.151 resultados. Deste modo, optou-se por 

utilizar o filtro “grande área de concentração: Ciências Humanas”. Foram encontrados 

728 registros. Procedeu-se com a leitura de todos os títulos, a fim de selecionar as 

pesquisas que continham, pelos menos, a expressão “readaptação” e “professores” ou 

“docentes”, excluindo as pesquisas que não tratavam da readaptação funcional de 

professores/as e as pesquisas que tratavam desses temas, mas que não eram da área das 

Ciências Humanas. 

Desta forma, restaram doze pesquisas, sendo duas teses de doutorado na área de 

educação e seis dissertações de mestrado, das quais duas eram na área de educação, uma 

na área de história e quatro na área de psicologia. Para a análise dessas pesquisas, 

procedeu-se, primeiramente, com a leitura dos resumos, e posteriormente, a leitura das 

considerações finais.  

Devido aos limites colocados pelas normas para apresentação deste trabalho, 

optou-se pela discussão em sentido geral dos resultados apresentados pelas pesquisas. 

As pesquisas versavam sobre a vivência de professores/as acerca do processo de 

readaptação e a forma como o compreendem, sobre o enfrentamento às situações de 

trabalho postas pela readaptação, sobre a violência vivida, culminando no adoecimento 

e readaptação do/a professor/a, sobre o sentido deste processo atribuído por 

professores/as readaptados/as, sobre a causa social e formas de adoecimento docente e 

sobre os discursos que permeiam a prática dos docentes readaptados/as.    

Os resultados apontam as diversas vivências de sofrimento, exclusão e violência 

que passam estes profissionais, desvelando sentimentos ambivalentes e contraditórios 

que advém dos aspectos depreciativos da função de professor e de serem afastados de 

sua função de formação. Sinalizam causas para a condição que os levou à readaptação, 

norteadas por aspectos das relações sociais estabelecidas nas diversas esferas da vida 
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dos/as professores/as, assim como denunciam a crise instaurada no sistema educacional 

brasileiro, decorrente de diversas transformações no mundo do trabalho, que 

determinam as diversas violências vivenciadas pelos/as professores/as e constituem sua 

subjetividade. Também ressaltam a necessidade de investimentos em projetos e políticas 

públicas educacionais que valorizem a docência e a saúde desta categoria profissional. 

Todas caracterizam-se por serem de cunho qualitativo, as pesquisas apresentam 

uma descrição do fenômeno da readaptação bem como do processo de adoecimento e 

sofrimento dos/as professores/as. Além disso, ao conferir extrema importância ao 

mundo empírico, as pesquisas preterem a análise da fetichização do mundo dos homens 

caracterizada pela sociedade capitalista, como afirma Martins (2007, p. 9): 

 
Descentrando suas análises das metanarrativas, os percursos 

qualitativos aprisionam-se ao empírico, ao imediato, furtando-se ao 

entendimento essencial dos fundamentos da realidade humana. Duarte 

(2004) referindo-se às características dos processos sociais que levam 

ao fetichismo chama-nos a atenção para o fato de que neles “[...] as 

pessoas só vêem aquilo que está imediatamente presente e não 

conseguem analisar o fato imediato à luz da totalidade social. O 

fetichismo é um fenômeno próprio do mundo da cotidianidade 

alienada [...]", (p. 9).  

 

 Nesse sentido, afirma-se que, a fim de superar o empirismo próprio das 

abordagens qualitativas e para apreender as determinações ontológicas fundamentais do 

fenômeno, é necessário que a análise considere a relação entre o singular, particular e 

universal, de modo a capturar a processualidade e a totalidade do mesmo. Deste modo, 

parte-se do concreto real, ou seja, do fenômeno como ele se apresenta imediatamente, 

elabora-se abstrações que apreendam as leis gerais do movimento e evolução do 

fenômeno, para depois, retornar ao objeto como concreto pensado, saindo da aparência 

dos fenômenos de modo a desvendar as múltiplas determinações dos mesmos, ou seja, 

sua essência (PASQUALINI & MARTINS, 2015).  

De acordo com as pesquisas apresentadas e brevemente analisadas, o que se tem 

produzido referente a esse fenômeno não possibilita um entendimento que abarque a 

totalidade do mesmo. Primeiro, porque as análises oferecem uma descrição do 

fenômeno, da maneira como ele aparece na realidade e pouco avançam sobre a 

explicação dos mesmos. Em segundo lugar, pouco estabelecem relações entre as 

transformações no mundo do trabalho e suas consequências na vida e saúde da classe 

trabalhadora, decorrentes do modo de produção e organização da vida: o capitalismo.  

Neste sentido, reconhece-se a importância do que se tem produzido acerca do 

fenômeno de readaptação docente, porém entende-se que uma análise mais ampla deste 

processo deve ser feita, com o objetivo de sair da aparência e demonstrar a essência, isto 

é, a processualidade e a totalidade que o fenômeno nos coloca. Somente desta forma 

será possível pensar caminhos de minimização do sofrimento/adoecimento docente, 

uma vez que a superação deste processo somente efetivar-se-á mediante a luta pelo fim 

da exploração do homem pelo próprio homem, isto é, pela superação dessa dada forma 

de organização da vida.  
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 MANIFESTAÇÕES DE PRECONCEITO NO ÂMBITO ESCOLAR EM 

RELAÇÃO AOS MARCADORES SOCIAIS “RAÇA” E “DEFICIÊNCIA”: O 

QUE REVELAM AS PESQUISAS 

 

Gislene da Silva Rocha, Camila Pavaneti Batista 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPAR) 

 

O preconceito é um fenômeno social presente ao longo da nossa história e que 

também se manifesta de maneira individual. Sendo um gerador de conflitos, o 

preconceito é composto de estereótipos que acabam por justificar uma relação de 

hostilidade contra grupos que tenham aparência, costumes e∕ou valores diferenciados do 

grupo ao qual pertence quem gera ou manifesta o preconceito. 

Esta pesquisa traz como objeto de estudo a ênfase na intersecção de questões 

relacionadas à raça e deficiência, utilizando-se como cenário a inclusão educacional e 

contexto escolar. Os pontos que permeiam a problemática de investigação estão ligados 

a forma de constituição das trajetórias de estudantes negros e∕ ou com deficiência 

incluídos no ensino regular. Também fez parte da proposta de estudo compreender em 

que medida estes alunos são vitimados pelo preconceito. 

A pesquisa se fundamenta na Teoria Crítica da Sociedade, mais especificamente 

em obras de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, que favorecem tecer articulações 

com conceitos de inclusão, exclusão, preconceito, diferença e diversidade. Como 

referencial faz-se uso do modelo social da deficiência.  

De acordo com Crochik (2011), a literatura tem mostrado que o preconceito 

tende a se generalizar para diversos alvos, o que indicaria uma tendência de ser 

independente de seu objeto. Segundo Adorno e Horkheimer (1985), o preconceito pode 

ser considerado independente da vítima, mas não de sua representação, que se associa à 

deformação da história do objeto e a sua cristalização em elementos naturais. 

Ao longo da nossa história a forma como as pessoas com deficiência foram 

tratadas variou desde assassinatos contra essa população até divinizações ou discursos 

em busca de integração a sociedade. O preconceito dirigido às pessoas com deficiência 

se difere do preconceito étnico, pois, a questão racial envolve uma variabilidade de 

formas de entender a existência e seus problemas, por meio da diversidade cultural. No 

caso das pessoas com deficiência, a diferença entre elas e os que não possuem a 

deficiência está ligada diretamente em termos de melhor ou pior adaptação. Ou seja, o 

preconceito voltado às etnias justifica-se pelo que é histórico, já no caso das pessoas 

com deficiência as justificativas são mais facilmente consideradas naturais, o que não 

significa que realmente sejam. 

Pesquisas tal como a de Crochík (2011) revelam que há correlações significantes 

entre as manifestações de preconceito voltadas aos diversos alvos, ou seja, quem tende a 

ter preconceito em relação a um dos alvos examinados tende a ter também em relação 

aos outros alvos e vice-versa. 

Com o objetivo de investigar o que revelam as pesquisas já realizadas, optou-se 

pela busca ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES∕MEC a partir dos descritores: 

“Raça”; “Deficiência”; “Preconceito”; “Inclusão escolar”. Definiu-se as seguintes 

categorias para análise: a) Pesquisas que abordem temáticas de investigação sobre a 

inclusão escolar; b) Pesquisas que tenham como foco o preconceito racial no universo 

escolar; c) Pesquisas que investiguem a escolarização∕inclusão∕exclusão do aluno com 

deficiência no sistema regular de ensino; d) Pesquisas que tenham como sujeitos 
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membros da comunidade escolar. A partir deste critério foram selecionados 20 estudos, 

sendo 18 dissertações e 2 teses.  

De acordo com os resultados apresentados pelas pesquisas, quanto ao marcador 

social “deficiência”, os dados mostram que os estudantes a relacionam com um corpo 

doente, com causas naturalísticas, visões fatalistas e sobrenaturais como “erro de Deus”. 

Outras pesquisas afirmaram que alunos com deficiência são marginalizados dentro do 

ambiente escolar, pois há barreiras à sua incorporação cultural e educacional, fazendo 

com que estes estudantes não estejam mais excluídos “da” escola, e passem a ser 

excluídos “na” escola. Resultados também apontam para uma maior ênfase à adaptação 

em detrimento da emancipação de seus alunos. 

As pesquisas evidenciaram atitudes preconceituosas entre as crianças no que se 

refere às questões de gênero, diferenças físicas significativas e religiosas. Indicaram que 

os alunos com deficiência intelectual não são escolhidos para a formação de subgrupos 

entre as crianças, sendo os mais segregados entre as deficiências. Constatou-se também 

a negativa representação social que acompanha alunos com síndromes. 

Sobre o marcador social raça, a desvalorização de características negras como o 

cabelo crespo e a pele escura, e supervalorização das brancas estão na base da 

dificuldade de construir concepções positivas associadas à negritude entre os alunos. As 

crianças entrevistadas percebem as situações de preconceito, discriminação e racismo 

que acontecem no interior das escolas. 

Ouvem um discurso de igualdade, mas vivenciam situações de desigualdade nas 

relações interpessoais que ocorrem no âmbito escolar. Os dados apresentados também 

mostram que as práticas discriminatórias fomentam o desinteresse do(a) aluno(a) pelas 

atividades em sala de aula, distanciando o(a) aluno(a) das interações sociais com o(a) 

professor(a). 

Nas pesquisas onde os sujeitos foram os próprios alunos do sistema regular de 

ensino, as crianças fizeram afirmações como: “é diferente porque é deficiente”, que 

“não terá futuro por que está demarcado pela deficiência ou por sua negritude”, entre 

outros exemplos que poderiam ser registrados. Isto acaba se estabelecendo como um 

crivo para o julgamento da igualdade e da diferença e expressam uma construção de 

desigualdade baseada na diferença. 

A identificação de existência e permanência do preconceito no atual movimento 

de inclusão escolar não implica ser desfavorável a ela. Pelo contrário, pretende-se com 

isto iniciar uma busca de modos de superação deste obstáculo, reconhecendo-os. 

O termo inclusão apresenta algumas controvérsias. Sawaia (2006) o define em 

conjunto com seu antônimo exclusão, num par dialético, entendendo que a discussão 

sobre inclusão∕exclusão contém uma falsa questão, pois só existe inclusão precária e 

marginal, dado o sistema capitalista que a tudo inclui, pois nada pode ficar de fora. 

Devemos, contudo, perguntar se as formas de inclusão propõem efetivamente 

igualdade de oportunidades e condições aos cidadãos para que os obstáculos existentes 

possam ser superados. 

As pesquisas apontam uma inclusão marginal, já que as condições limitadas do 

exercício da cidadania quase que a invalidam, pois, os alunos se sentem segregados 

quando não se dá o reconhecimento de pertença ao mesmo grupo, ou então eles se 

sentem marginalizados, quando o reconhecimento de pertença é acompanhado de 

desconfiança, tanto em relação ao marcador raça como deficiência. 

Com base no pensamento de Adorno e Horkheimer (1985), devemos considerar 

que, se no momento, não é possível alterar as condições sociais que levam à violência, 

podemos ao menos nos voltar para as condições subjetivas relacionadas ao fenômeno e 

para as instâncias sociais que possam auxiliar no combate a ele. 
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Se a subjetividade e os temas relacionados a ela são evitados pelas pessoas 

predispostas ao preconceito, a escola pode e deveria ser um espaço facilitador e 

promotor de oportunidades para que sua expressão e consequente reflexão possam 

ocorrer. Uma educação voltada para a subjetividade e incentivo às trocas de 

experiências pode conter o antídoto que permite ao menos frear a destrutividade 

presente no preconceito em suas diversas manifestações. 
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(RE)PENSAR EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DO VÍDEOCLIPE “ANOTHER 

BRICK IN THE WALL 

 

Vinícius Willian da Costa Branquinho  

Universidade Estadual Paulista (UNESP/Pres. Prudente)  

Ângelo Luiz Ferro  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/FACH) 

 

Em um texto magistral intitulado “Sobre a natureza e especificidade da 

educação”, Dermeval Saviani aponta a centralidade da educação no desenvolvimento 

humano a partir de sua natureza e especificidade. Saviani diferencia o ser humano dos 

animais restantes a partir da categoria do trabalho. Ele define o trabalho como uma ação 

intencional e planejada. Divide o trabalho na categoria de trabalho material e trabalho 

não-material. Com isso diz que a produção humana primeiro se baseia na satisfação de 

suas necessidades mais simples e materiais até o surgimento de necessidades culturais.  

Saviani situa a educação na categoria de trabalho não-material e categoriza em 

duas modalidades este trabalho, a primeira é quando na atividade o produto se separa do 

produtor, e a segunda as atividades em que o produto não se separa do produtor no ato 

de produção, não há um intervalo entre a produção e o consumo. Nesta categoria que se 

elucida a natureza da educação. 

Se a natureza da educação é ser um trabalho não-material, logo isso tem a ver 

com conhecimentos, conceitos, filosofia, arte, ciência. Sua especificidade enquanto 

trabalho não-material é “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 2015, p.287). Essa é justamente sua especificidade, transmitir 

aquilo que o gênero humano já produziu para as novas gerações. 

O autor complementa colocando como objeto da educação dois aspectos, o 

primeiro é a identificação dos elementos culturais a serem transmitidos e o segundo a 

maneira de transmissão para que sejam melhores assimilados. No primeiro ponto, ele 

ressalta que a identificação dos conteúdos a serem transmitidos passa pelo prisma do 

que é clássico. O clássico para Saviani é a transmissão do conteúdo essencial ao 

estudante, não é aquilo que é velho ou retrógrado, mas fulcral para o desenvolvimento 

humano, para ele a construção do currículo deve se pautar a partir dessa perspectiva, a 

escola nesta perspectiva justamente tem essa função de transmissão do conteúdo 

sistematizado. 

Quanto a melhor maneira de transmissão do conteúdo a ser transmitido na 

instituição escolar, Saviani aponta a organização dos conteúdos a partir do espaço e 

tempo, com procedimentos necessários. Para ele a pedagogia diz respeito a questão do 

método e dos processos de transmissão dos conteúdos sistematizados. O pedagogo 

formula um método de transmissão do saber a partir do materialismo histórico-dialético 

de Marx e Engels. 

Podemos assim definir o propósito da educação a partir de sua especificidade e 

inferir que o papel da escola é justamente a socialização daquilo que o gênero humano 

já produziu de melhor, de uma maneira dosada para que facilite a aprendizagem do 

aluno, essa proposta de ensino é mediada a partir dos pressupostos da psicologia 

histórico-cultural. 

A composição de Rogers Walters intitulada Another Brick In The Wall, servirá 

de pressuposto para, através de uma análise, compreender os conceitos de consciência 

individual e consciência de classe, à partir da visão da autora Silvia Lane e a 

especificidade da educação escolar. A música foi lançada nos anos 80 pelo grupo Pink 
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Floyd e teve uma grande visibilidade por fazer duras críticas, tanto em sua letra, quanto 

no videoclipe, a educação reprodutora, ou seja, aquela que não visa transformar o aluno 

em um sujeito crítico, reproduz o sujeito como um alienado, que deve respeitar o 

sistema sem questionar, se tornando, por conseguinte, mais um tijolo no muro.  

Os professores são vistos como autoritários. O videoclipe nos transmite, através 

de imagens, aquilo que a música quis mostrar com sua letra: uma escola estruturada 

através de um saber autoritário, que dita todas as regras, e que os alunos devem cumprir 

sem questionar. 

No vídeo o aluno começa a imaginar como de fato é configurada a escola que ele 

faz parte, com galpões, que tem constante filas de alunos, todos com a mesma 

expressão, marchando para enormes moedores de carnes, e nesse processo do marchar, 

repetem a mesma coisa. O que o aluno imagina, fica claro, como se fosse uma fábrica, e 

que eles são somente peças, produtos nessa fábrica, totalmente alienados a todo 

processo de construção do saber e transformação do meio, porque o processo 

educacional não lhe faz sentido. 

O homem ao agir, transforma o meio, ao passo que se transforma também. Oras, 

se isso é uma máxima do materialismo histórico-dialético, como esse aluno está 

configurado como agente de mudança do meio, e agente de mudança de si?  

Silvia Lane (1989), nos diz que refletir sobre uma atividade realizada implica repensar 

suas ações, ter consciência de si mesmo e dos outros envolvidos, refletir sobre os 

sentidos pessoais atribuídos às palavras, controla-las com as consequências geradas pela 

atividade desenvolvida pelo grupo social, e nesta reflexão se processa a consciência do 

indivíduo, que é indissociável enquanto de si e social. 

Percebemos, portanto, que deva existir uma reflexão sobre a atividade que se 

desempenha, na possibilidade de repensar suas ações, tomar consciência do seu fazer e 

do seu papel enquanto sujeito que modifica e é modificado. A escola retratada na 

música/videoclipe oferece essa possibilidade aos estudantes? Ela, através de seus 

professores, somente reproduz o saber, não pensar, não refletem, não repensam suas 

práticas, utiliza-se de treinos para formar estudantes para o mercado de trabalha, 

inibindo qualquer efeito crítico que a educação possa oferecer.  

O videoclipe nos faz repensar que educação temos atualmente na nossa 

sociedade, quais tipos de alunos temos em nossas escolas e, uma implicação maior 

ainda é refletir quais professores temos nas escolas e/ou estamos formando para serem 

educadores? Os educadores devem caminhar para que o aluno consiga atingir sua 

consciência individual, pois o indivíduo consciente de si, necessariamente, tem 

consciência de sua pertinência a uma classe social, enquanto indivíduo. Essa 

consciência se processa transformando tanto as suas ações como a ele mesmo (LANE, 

1989). 

Desta feita, a música “Another Brick in The Wall”, traz consigo uma reflexão 

para que consigamos ver que a educação precisa ter sua natureza e especificidade bem 

definidas e somente assim será capaz de mudar o sujeito, e a escola como transmissora 

do conhecimento que desenvolva indivíduos críticos, estes de maneira dosada para que 

adquiram sentido para o estudante. A educação escolar deve contribuir para a sociedade, 

através do processo de não alienação do sujeito e, consequentemente, auxiliá-lo no 

processo de tomada de consciência individual, para posteriormente conquistar, com o 

grupo de estudantes e professores, uma consciência de classe. A educação seria, afinal, 

um processo democrático e emancipatório. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U


ISBN: 978-85-66514-04-9   44 

 

UMA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES SOBRE O FRACASSO ESCOLAR 

PRESENTES EM PRONTUÁRIOS DA SEÇÃO DE PSICOLOGIA DO CAMPUS 

DE PARANAÍBA DA UFMS 

Larissa Silva Souza, Camila Suttini, Bruno Peixoto Carvalho 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/CPAR 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar as concepções sobre o 

fracasso escolar presente nos prontuários que atendem à queixa escolar na Seção de 

Psicologia da Universidade Federal do Mato grosso do Sul do Campus de Paranaíba. 

Buscando apresentar, a partir da literatura da psicologia escolar crítica, os determinantes 

que conformam o fenômeno do fracasso escolar e quais concepções 

dominantes/hegemônicas se relacionam a ele. Relacionando então, tais entendimentos 

do fenômeno do fracasso escolar a produção da queixa escolar desde a perspectiva 

crítica da psicologia escolar. A partir da compreensão desse fenômeno, busca-se 

identificar nos prontuários da Seção de Psicologia quais concepções sobre o fracasso 

escolar predominam nos atendimentos à queixa escolar ofertados pelo serviço.  

Trata-se de uma pesquisa documental que objetiva analisar a forma particular 

como os determinantes do fracasso escolar comparecem em prontuários produzidos em 

uma seção de psicologia. Para tanto, esta pesquisa se organiza em duas etapas: a) 

levantamento bibliográfico acerca da temática do fracasso escolar e da queixa escolar, 

dentre os quais destacam-se: A produção do Fracasso Escolar: histórias de submissão e 

rebeldia,  de Maria Helena de Souza Patto (1987/2008) e A falsa medida do homem, de 

Stephen Jay Gould (1991); b) em seguida, a pesquisa volta-se à análise documental dos 

prontuários da seção de psicologia, a fim de identificar nestas objetivações aquelas 

concepções sobre o fracasso escolar presentes na bibliografia, bem como possíveis 

concepções críticas sobre o fenômeno. A pesquisa encontra-se na finalização desta 

primeira etapa e aguarda autorização da seção de psicologia para iniciar a manipulação 

e análise dos prontuários.  

Esta pesquisa inspira-se na pesquisa realizada por Souza (2005) no estado de 

São Paulo com prontuários de serviços de psicologia, que apresentou dados que alertam 

o fato de que os prontuários de atendimento psicológico têm reproduzido 

frequentemente concepções individualistas, culpabilistas e ideologizadas sobre as 

crianças que fracassam na escola. Tais abstrações produzidas sob a forma de 

documentos revelam mais sobre as concepções de mundo, ser humano e sociedade dos 

profissionais de psicologia que qualquer coisa sobre as crianças atendidas. Por fim, esta 

pesquisa respalda-se no Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) que garante o 

sigilo de dados obtidos nos prontuários e o anonimato de pessoas, grupos ou 

organizações, conforme consta em seus artigos 9 e 16. Orienta-se também pela 

Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde que versa sobre a pesquisa em 

ciências humanas e sociais.  

A história das dificuldades do processo de escolarização baseia-se em uma visão 

de mundo estruturada em uma sociedade de classes cujo segmento mais empobrecido é 

sua maior vítima. É necessário, então, o entendimento dos determinantes históricos e 

sociais que caracterizaram as diferentes concepções sobre os rendimentos escolares. A 

fundamentação teórica desta pesquisa orienta-se para a compreensão destes 

determinantes e parte de obras da literatura da psicologia escolar crítica a fim de 

desnudar as concepções hegemônicas sobre o fracasso escolar e as diferentes vertentes 

que serviram de base explicativa para referido fenômeno. Espera-se que ao final do 

presente estudo, a pesquisa figure como contributo à análise da demanda atual relativa 
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às crianças e adolescentes na Seção de Psicologia do CPAR, bem como à sua adequada 

hierarquização e oferta de um serviço eficaz e compatível com as necessidades reais das 

pessoas do município de Paranaíba que o buscam. 

Segundo Patto (1990/2008), o fracasso escolar em sua faceta moderna encontra 

no desenvolvimento do capitalismo e de suas contradições suas principais teorias 

explicativas. Este ideário, liberal e burguês, exorta o sucesso individual como mérito 

próprio, esforço de cada indivíduo, já que concebe que impera o reino da igualdade de 

oportunidades. Na tentativa de explicar o fracasso escolar, variações deste ideário 

emergem como respostas parciais sempre reportadas ao indivíduo e sua família. Destas 

teorias, ausenta-se uma explicação da totalidade social e suas relações com a 

organização escolar na participação da produção do fracasso escolar. 

Diante das desigualdades gestadas pelo desenvolvimento do capitalismo e de sua 

ascensão como classe revolucionária, a burguesia disseminou uma série de ideologias 

baseadas em teorias racistas, biologicistas e ambientalistas destinadas a justificar a 

ordem estabelecida (GOULD, 1991). A possibilidade de medir a inteligência (por 

ideológica e falseada que fosse) significou o aval científico para a estratificação da 

sociedade em classes e sua justificação: as desigualdades entre os humanos advêm de 

suas desiguais capacidades individuais com as quais nasceram e das quais não podem se 

livrar. Do exposto, deriva-se que o campo da chamada avaliação da inteligência – que, 

ainda hoje, sustenta um sem fim de práticas psicológicas e diagnósticas – nasce aliado a 

um projeto societário eugenista e racista; representa, em outras palavras, a consciência 

social (ideologizada) da passagem da burguesia de classe revolucionária a classe que 

precisa conservar o poder político. 

Estas teorias – evidentemente com tintas ideológicas sempre renovadas – 

tiveram dominância até a primeira metade do século XX. Segundo Patto (1990/2008), 

em 1951, insurgindo-se contra tais teorias fundamentadas em argumentos racistas, que 

explicitamente afirmavam a inferioridade de uma classe, surgem as primeiras 

formulações do que posteriormente ficaria conhecido como “teoria da carência 

cultural”. A teoria da carência cultural surge como resposta política – pela via 

educacional – às reivindicações das minorias raciais norte-americanas. Era a tentativa de 

explicar o fracasso/sucesso nas salas de aula entre os indivíduos das classes sociais a 

partir de preconceitos e estereótipos; esta teoria servira de base para orientar e justificar 

as práticas educacionais, reforçando a crença de que as classes pobres eram aquelas, 

cujo rótulo caracterizava a incompetência; ainda, reflexo das ideologias burguesas, tal 

teoria, compreendia o pobre como o “depositário de todos os defeitos” (PATTO, 

1990/2008, p.74). 

Em síntese, pode-se afirmar que as teorias inatistas – em suas versões 

rudimentares ou refinadas – surgem como primeiro movimento explicativo do fracasso 

escolar, tributando aos indivíduos as raízes de suas dificuldades neste âmbito. 

Alternativamente, surge uma espécie de ambientalismo fatalista que advoga a existência 

de um ambiente positivo ou negativo; sendo positivo, este ambiente assegurará as 

habilidades pré-escolares para que as crianças se desenvolvam adequadamente na 

escola, mas se negativo, então a escola encontrará dificuldades em educá-las. Esses 

conjuntos explicativos – e suas variações – são parte do que pode ser encontrado nos 

prontuários que serão postos em análise por esta pesquisa.  
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Andrade, Laurenice Fátima Coutinho, Maria Silvia Rosa Santana 
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Ancoradas nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, tanto a 

psicologia histórico-cultural quanto a pedagogia histórico-crítica têm contribuído para 

as discussões e práticas no contexto educacional, especialmente no que se refere à 

função social da escola/educação escolar e do/a professor/a. Nesse sentido, apontaremos 

algumas aproximações entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-

crítica.  

Esse artigo tem como objetivo fazer uma análise acerca da relação entre esses 

pressupostos teóricos e o processo dialético de mediação que os tornam únicos e partes 

indissociáveis, considerando que eles propõem o desenvolvimento do psiquismo como 

meio fundamental para a formação humana dos indivíduos em sociedade. Esse trabalho 

visa compreender os processos psicológicos que envolvem as relações de ensino e 

aprendizagem. 

Partimos do princípio de que ao ensino escolar compete a tarefa de humanização 

dos indivíduos, condição que ocorre a partir da apropriação das objetivações 

historicamente construídas pelo conjunto da humanidade. Saviani (2015, p. 35), afirma 

que “a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um 

processo educativo” e ainda, “o homem é, pois, um produto da educação”.   

Nesse sentido, para que a humanização se efetive mediante as apropriações das 

objetivações, é necessário que ocorra um processo de mediação onde o adulto (no caso, 

da educação escolar, os/as professores/as) se objetive da cultura humana, para que 

possam transmiti-las às crianças. Significa dizer que, por meio da mediação pedagógica, 

os/as professores/as analisam a realidade, possibilitando ao aluno a apreensão de 

conceitos, signos, de modo a internalizá-los. Esse processo educativo promove o 

desenvolvimento do psiquismo, que vai complexificando à medida que o indivíduo se 

apropria dos signos e conceitos científicos possibilitados pela educação escolar.  

Ao mediar a relação sujeito-objeto, por meio das significações histórico-

socialmente construídas, a educação escolar oportuniza a formação de “verdadeiros 

conceitos”. Deste modo, o desenvolvimento do psiquismo humano identifica-se com a 

“formação dos comportamentos complexos culturalmente instituídos – com a formação 

das funções psíquicas superiores, pressupõe, por interioridade, um tipo especial de 

educação escolar, apto a promover a referida formação” (MARTINS, 2015, p. 55).  

Saviani (2015, p. 39) recorda que o conhecimento científico, necessário ao 

desenvolvimento da sociedade, provém da dinâmica entre dois momentos, o primeiro 

momento parte do empírico, que por meio da mediação oportuniza condições para que 

se atinja a abstração e formule o conceito, e assim atinja o segundo momento que é a 

mediação da síntese.  

Na perspectiva da psicologia histórico-cultural, compreendemos ser a prática 

social humanizadora e intencional a melhor conceituação do termo EDUCAÇÃO, visto 

que, é a partir dessa prática que se efetiva a construção da cultura historicamente 

transmitida à humanidade. Logo, para que ocorra o processo de transmissão de uma 

cultura, há um processo de mediação, que conduzirá ao conhecimento científico 

organizado pelo profissional da educação. Para isso, ele precisa compreender como 

ocorre o desenvolvimento das funções do psiquismo humano e sua relação com a 
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educação escolar, ou seja, com a formação dos conceitos científicos. Sendo assim, os 

professores-mediadores precisam compreender a intermediação, existente entre essas 

duas ciências – Psicologia e Pedagogia. 

Em suma, há uma intermediação entre a pedagogia histórico-crítica e a 

psicologia histórico-cultural que pode ser expressa nos seguintes termos: a pedagogia 

histórico-crítica é mediação para que a psicologia histórico-cultural se constitua como a 

ciência dialeticamente fundada do desenvolvimento do psiquismo humano e a 

psicologia histórico-cultural é mediação para que a pedagogia histórico-crítica se 

construa como a ciência dialeticamente fundada da formação humana tendo em vista o 

objetivo de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2015, p. 41). 

As articulações presentes entre essas duas teorias nos permitem, dentro do 

universo escolar, visualizá-las de forma unívoca. De forma tão intrincada que uma 

inexiste sem a outra. Não há como justificar uma metodologia dialética na pedagogia 

histórico-crítica se não pelo viés da psicologia histórico-cultural. Fato que também não 

se justifica dentro da formação dos conceitos científicos, psiquismo humano, se não 

pela teoria pedagógica histórico-crítica. 

Nesse sentido, a psicologia histórico-cultural reitera os ideários pedagógicos de 

uma educação escolar que almeja o máximo desenvolvimento das potencialidades 

humanas. De acordo com Martins (2015, p. 55). 
 

[...] a psicologia histórico cultural demanda alianças com uma teoria 

pedagógica que subsidie a educação escolar na direção da socialização 

do produto do trabalho histórico de decodificação abstrata da 

realidade concreta, ou seja, de uma educação escolar que se organiza 

tendo em vista o ensino dos conhecimentos historicamente 

sistematizados e, ao fazê-lo, corrobore o enriquecimento do universo 

de significações instituinte da consciência dos indivíduos. 

 

Segundo Vigotsky (1989, p. 56), “Nós nos tornamos nós mesmos através dos 

outros”, ou seja, os indivíduos vão se formando como seres humanizados e refinando 

seu desenvolvimento psíquico a partir das relações que experiência ao longo da vida, e 

que foram oportunizados de forma intencional. 

Logo, a escola enquanto instituição de formação e socialização encontra na 

psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica os meios mais completos e 

apurados a fim de constituir-se como um dos sulcos da EDUCAÇÃO que proporcionam 

ao indivíduo condições importantíssimas para a sua humanização. 

Em vista disso, observa-se que a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia 

Histórico-Crítica são pressupostos importantíssimos para a práxis do professor/a que 

pretende proporcionar ao indivíduo os meios para que ele se instrumentalize com as 

ferramentas capazes de promover o desenvolvimento do seu psiquismo e de suas 

potencialidades, em vista de promover a sua humanização, e ainda que esse processo 

ocorra de forma consciente e intencional. 

Para isso, é fundamental que se apropriar e se embasar em um pressuposto 

teórico rico em possibilidades, é fundamental para que a escola possa se organizar para 

oportunizar aos seus alunos os meios mais propícios para que essa condição se realize, e 

esses dois pressupostos se apresentam como sendo elementos de valor imensurável para 

essa condição.  

A Psicologia Histórico-Cultural com os meios precípuos para o desenvolvimento 

do psiquismo, ao passo que a Pedagogia Histórico-Crítica oportunizando os meios 
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pedagógicos fundamentais para que essa humanidade seja promovida por meio da 

apropriação dos conhecimentos científicos fundamentais para a promoção cultural dos 

homens. 
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A atual pesquisa tem como objetivo apresentar o desenvolvimento e a 

manifestação das emoções a partir da análise das obras dos psicólogos soviéticos Lev 

Semiónovich Vigotski (1896-1934) e de Serguei Leonidovich Rubinstein (1889-1960). 

Tais teóricos desenvolveram uma teoria a partir da utilização criativa do materialismo 

histórico-dialético, e, por meio de uma totalidade dialética conduzida pela historicidade 

humana encontraram um meio de estudar, pesquisar e explicar o desenvolvimento do 

psiquismo humano em suas determinações materiais, econômicas e históricas. Deste 

modo, o psíquico pode ser explicado como atividade humana interiorizada da interação 

do sujeito com o meio social no qual está inserido, e este o transforma e é por ele 

também transformado. Por meio da psicologia soviética, comparamos as teorias 

psicológicas de Vigotski e Rubinstein com relação às emoções, sem a intenção, no 

entanto, de harmonizar as duas posições teóricas, e sim, buscar semelhanças e 

divergências como conjunto necessário para compreender as emoções. Podemos 

escrever que Vigotski concebe o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

como condição da atividade humana interiorizada, teoria levantada por meio do 

materialismo histórico-dialético, onde o sujeito transforma o meio social e ao mesmo 

tempo, transforma a si mesmo, fundamentando, deste modo, seu psiquismo. Assim 

como Vigotski, Rubinstein compreende a atividade como processo importante para o 

desenvolvimento do psíquico, porém o autor não compreende as funções psicológicas 

superiores como produto da atividade interiorizada, para ele, tais funções 

compreendem-se tal como um processo de reflexo e refração do mundo na qual o sujeito 

vive e interpreta diante das suas condições interiores. Ambos, entretanto, compreendem 

o afeto como importante elemento psíquico, que proporciona as condições para que o 

sujeito entre em atividade com o outro.  

Para além da compreensão do afeto, tanto Vigotski como Rubinstein, 

apresentam uma concepção sistêmica do psiquismo humano e, portanto, não 

individualizam uma única função psicológica, mas sim, compreendem a importância 

dos nexos estabelecidos entre elas. Compreendemos, então, que para Vigotski (1999), 

os sistemas psicológicos como relações complexas que surgem entre as funções 

concretas que ocorrem no processo de desenvolvimento. Além disso, compreendemos, 

também, que as funções supracitadas são constituídas por meio de relações novas e 

mutáveis, pois, o que caracteriza os sistemas psicológicos são as mudanças de nexos e 

relações estabelecidas entre as funções psicológicas superiores e que possuem 

característica situacional - devemos acrescentar que tais processos se desenvolvem 

simultaneamente. 

Podemos, assim, exemplificar o desenvolvimento da percepção, decorrente da 

atividade humana cognoscitiva, em que a criança ao conhecer o mundo em que vive, 

entra em contato com objetos que não existem na natureza, assim sendo, objetos criados 

por seres humanos e para outros seres humanos.  A criança deve conhecer esses objetos, 

inicialmente, refletindo características básicas e, em um segundo momento, percebendo 

a totalidade desses mesmos objetos. Devemos ainda lembrar, que esse processo não 

ocorre de forma mecânica ou espontânea, mas para que a criança perceba, se atente e 

compreenda o significado de algo, a mediação do outro deve se fazer presente a todo 

instante. Sendo assim, evidenciamos a característica sistêmica do psiquismo, pois a 
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criança não apenas percebe o objeto, mas também é afetada por ele, se atenta, memoriza 

e assim por diante, diga-se de passagem, o que demonstra a relação estabelecida entre 

suas funções que estão em processo contínuo de desenvolvimento. A linguagem é o 

principal processo que permite a reorganização dos sistemas psicológicos, é em seu 

desenvolvimento que se criam novos nexos e reelaborações que mantêm conexões umas 

às outras permitindo um novo desenvolvimento ou reorganização de todo o sistema e 

funções. Deste modo, é na fase pré-escolar/escolar que denominamos que as formas 

superiores do comportamento infantil se fundamentam, inicialmente, por meio da 

coletividade, em que de forma interpsicológica a criança interioriza um procedimento 

externo. No momento em que ela fala para si, pode considerar-se uma transposição do 

comportamento coletivo para uma prática individual. Sob caráter escolar, é necessário 

acrescentar que as conexões de alguns sistemas novos estão atreladas aos signos sociais, 

ideologia e a maneira no qual o significado se desenvolve na consciência individual. 

Neste sentido, o sujeito desenvolve novas formas de comportamento e seu conteúdo é 

extraído do meio social em que o sujeito está inserido. Além disso, é acerca dos 

sistemas psicológicos superiores que o sujeito está sempre em constante atividade. 

Permeando a perspectiva educacional sistematizada, a atividade se dá desde o primeiro 

ano de vida – onde se encontra a comunicação emocional da criança com seus 

cuidadores – até as manipulações de instrumentos, a atividade de brincar e se envolver 

com situações imaginativas, e, incluindo o estudo na idade escolar onde a criança já tem 

condições mínimas para a atividade de interiorização dos conhecimentos tidos ao longo 

da historicidade. Até a idade pré-escolar, que há continuação do ensino sistematizado e 

a preparação para o exercício de atividades, onde progressivamente, se irá constituir 

trabalho.  Dentre tais conexões, as emoções se encontram em estreito desenvolvimento 

com as demais funções psicológicas, sendo condição para a atividade do sujeito que 

atua e transforma a realidade, e sendo, inicialmente uma importante função avaliativa do 

psiquismo humano (VIGOTSKI, 1999). 

Para Vigotski (2013), as emoções não podem ser explicadas a partir de um 

processo puramente biológico, em que as emoções encontraram-se vinculadas somente 

ao funcionamento orgânico do sujeito, pois assim como as funções psicológicas 

superiores - que de acordo com o autor, se desenvolve essencialmente pela cultura - 

devemos compreendê-las em suas diversas formas, e que se alteram conforme o sujeito 

se relaciona com outros seres humanos, e sendo também afetado pelas condições 

presentes na sociedade em que se encontra. 

Por sua vez, Rubinstein (1978), compreende as emoções ou sentimentos como 

sinônimos. Para ele, a principal constituição desse processo ocorre por meio da 

experiência/vivência do sujeito da atividade. Para o autor, é por meio da experiência que 

se desenvolvem as emoções e os sentimentos dos seres humanos em relação ao mundo 

em que vive. Entretanto, devemos lembrar que o sujeito não é um ser passivo na 

sociedade em que está inserido, portanto, desenvolve diferentes emoções e sentimentos 

frente à mesma sociedade, caracterizando uma relação particular com essa função. 

Por fim, devemos concluir que, embora tais autores possuam suas 

particularidades na compreensão sobre as emoções, ambos apontam a importância da 

experiência e vivência como uma importante unidade de análise da consciência e de 

seus elementos, por exemplo, as emoções. Para além disso, tanto Vigotski como 

Rubinstein, entendem que no princípio da atividade, encontra-se o afeto. Portanto, 

devemos ainda levantar novos estudos acerca das particularidades descritas pelos 

autores sobre o que se caracteriza as emoções e qual seu papel no desenvolvimento 

psicológico dos seres humanos. Visto que, na educação infantil e, até mesmo na 

superior, o sujeito precisa ser afetado para que se desenvolva e se aproprie dos 
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conhecimentos acumulados ao longo da história. Portanto, avaliamos a emoção como 

uma importante função que cumpre essa tarefa no processo educacional, emancipador e 

humanizador na vida dos seres humanos.  
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA A 

EDUCAÇÃO FÍSICA: FUNDAMENTOS PARA UMA EDUCAÇÃO DO CORPO 

 

Fernanda Aparecida da Silva 

Vilson Aparecido da Mata  

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

A presente pesquisa integra o projeto de Iniciação Científica no curso de 

Licenciatura em Educação Física do Setor Litoral da UFPR, cujo título é “Contribuições 

da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico Crítica para a Educação 

Física Escolar”. Tem como escopo a apreensão da Psicologia Histórico-Cultural para 

então analisar quais as suas contribuições para a Educação Física escolar.  

Tal estudo se faz necessário, pois se verificou número inócuo de publicações 

fundamentadas na teoria de Lev Vigotski na área da Educação Física escolar. Ainda 

segundo Prestes (2010), termos utilizados por Vigotski, como “Perejivanie” (em russo 

significa “vivência”, em português “emoção”), foram traduzidos para o português 

equivocadamente, perdendo o sentido atribuído pelo autor. Além de que, segundo 

Prestes (2010), as obras de Vigotski sofreram deturpações em suas traduções, pois 

havia, segundo a autora, a intenção de distanciar ou minimizar o Materialismo 

Histórico-Dialético presente nas obras de Vigotski. A consequência disto é que, ao se 

aproximar dos conceitos cunhados pelo psicólogo soviético sem os fundamentos 

marxistas, a apropriação não expressa completamente os pensamentos do autor, levando 

muitos estudiosos a colocá-lo ao lado de pesquisadores de bases filosóficas opostas a 

sua, como é o caso do Construtivismo de Jean Piaget.  

O método desta pesquisa, de cunho bibliográfico, consiste em assimilar os 

conceitos fundamentais do Materialismo Histórico-Dialético para compreender 

primeiramente a lente pela qual Vigotski desenvolvia seu trabalho sobre a psicologia.  

Demonstrada a base materialista e dialética da pesquisa de Vigotski, partimos 

para a análise do desenvolvimento dos estudos da formação humana, mais 

especificamente da cultura corporal de movimento (COLETIVO DE AUTORES, 1992), 

objeto de estudo da Educação Física escolar. O intuito neste momento é esclarecer o 

papel do professor como mediador entre os alunos e os conhecimentos científicos, 

artísticos e filosóficos, tendo como certo que a questão metodológica e o rigor teórico 

devem ser o cerne da pesquisa. Portanto, deixamos todo tipo de fetichismo e idealismos 

em busca da realidade histórica e social que envolve o desenvolvimento das práticas 

corporais, visando estabelecer uma compreensão real e sistemática dos caminhos 

necessários à humanização e formação das funções psíquicas superiores dos indivíduos 

através do ensino da Educação Física escolar.  

Compreendemos que o conhecimento é transmitido pelo professor e apropriado 

pelo aluno por meio de mediações estabelecidas estre o real e o abstrato, que o ensino 

deve respeitar as especificidades sociais, econômicas e culturais do indivíduo, assim 

como lhe fornecer instrumentos práticos e teóricos para agir conscientemente na 

sociedade.  

Verificamos que as abordagens educacionais que vinculam a Educação Física 

escolar com a teoria Histórico-Cultural não apresentam fidedignidade aos fundamentos 

teóricos de Vigotski. No entanto, reconhecemos na Abordagem Crítico-Superadora, 

proposta pelo Coletivo de Autores em 1992, consonância com os fundamentos 

filosóficos das teorias marxista e histórico-cultural, pois ambos consideram que o 

conhecimento é produzido socialmente ao longo da história e transmitido de geração a 

geração de forma dialética. Ou seja, o sujeito se apropria dos conhecimentos do mundo 
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real concreto, reflete sobre eles e os externaliza, já modificados. Neste sentido, cabe a 

área da Educação Física transmitir às crianças todo conhecimento da cultura corporal, 

os quais abarcam os esportes, a dança, os jogos, as lutas, etc., correlacionando com a 

realidade social na qual a criança está inserida, instigando a reflexão sobre o processo 

de formação das práticas.  

Acreditamos, com base nas teorias acima citadas, que a Educação Física escolar 

é um instrumento para o desenvolvimento integral das capacidades cognitivas e motoras 

humanas. A Educação Física tem como característica a transmissão e a reflexão sobre as 

representações corporais vivenciadas e criadas pelo homem ao longo da história. Neste 

sentido, é importante que os estudantes tenham consciência de seu papel histórico e 

social, de que são sujeitos historicamente destinados à transformação radical da 

sociedade.  

Certos de que a real transformação se dá mediante as ações sobre a  

materialidade, entendemos que a escola não é o campo formador do profissional em si, 

mas sim, a instituição que propicia os primeiros contatos com as diferentes áreas do 

conhecimento, onde a criança pode experimentar e apropriar-se dos conceitos 

científicos, artísticos e filosóficos que fundamentarão a sua caminhada para a idade 

adulta. 
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AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS E O MÉTODO MATERIALISTA 

HISTÓRICO DIALÉTICO: UMA INVESTIGAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NA 

EDUCAÇÃO 

 

Jéssica Priscila Simões 

Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente) 

 

O presente trabalho versa sobre a etapa inicial de uma pesquisa em andamento, 

em que foi realizado o levantamento bibliográfico entre teses, artigos e dissertações em 

educação que afirmam utilizar como referencial teórico metodológico o método 

Materialista Histórico-Dialético (MHD). O objetivo visa compreender como estas 

pesquisas aplicam o MHD e se há coerência com os pressupostos do método, ou seja, 

com a proposta de intervenção e transformação da realidade pesquisada.  

Como forma de interpretação e discussão dos dados realizamos uma breve 

apresentação sobre o MHD, que é o método norteador da pesquisa que ora realizamos, 

pesquisa que toma a teoria histórico-cultural como base importante nos estudos 

realizados no GEIPEE-thc (Grupo de Estudos, Intervenção e Pesquisa em Educação 

Escolar e teoria histórico-cultural), do qual fazemos parte. 

Partindo das palavras de Marx (2007, p. 534), concebemos que “[...] toda vida 

social é essencialmente prática”. Dessa forma, podemos considerar que a prática se dá 

no trabalho, pois, ainda segundo Marx (1996, p. 22) “[...] o que sobreleva é a relação do 

homem com a natureza por meio do trabalho e a humanização sob o aspecto de 

autocriação do homem no processo de transformação da natureza pelo trabalho”.  

Partimos, portanto, da compreensão de que o pesquisador MHD deve buscar a 

apreensão do real imediato, convertê-lo em objeto de análise e propor ações que venham 

ao encontro da necessidade ou solução do problema evidenciado e, por meio dessas 

ações, compreender o real em suas múltiplas determinações, tendo em vista buscar a 

transformação da realidade pesquisada. 

Segundo Vygotsky (1931/2000), o método tem estreita relação com o objeto de 

pesquisa, de modo que o primeiro seja adequado para apreender o último. Desse modo, 

para se alcançar o objetivo de apreender o objeto na sua concretude e no seu 

desenvolvimento cultural, é necessário dispensar atenção especial às suas peculiaridades 

a fim de que método e problema se correspondam, pois “[...] o problema do método é o 

princípio e a base, o alfa e o ômega de toda a história do desenvolvimento cultural da 

criança” (VYGOTSKY, 1931/2000,  p. 47, tradução nossa), ou seja, sem um método que 

apreenda o movimento dialético do desenvolvimento humano, a pesquisa limita-se a 

descrever e analisar qualitativamente o real.  

É preciso ressaltar que este trabalho não se trata de uma defesa da pesquisa 

tradicional empirista, mas sim, da necessidade de se realizar, a partir da pesquisa 

científica MHD, uma compreensão da relação dialética entre o ideal e o objetivo, o 

pensamento em consonância com a prática, partindo da realidade, em seu movimento 

histórico real.  Sobre isso, Vygotsky (1931/2000, p. 67-68) afirma que: 

 
Estudar algo historicamente significa estudá-lo em movimento. Esta é 

a exigência fundamental do método dialético. Quando uma 

investigação é composta do processo de desenvolvimento de algum 

fenômeno em todas as suas fases e mudanças, desde que surge até que 

desaparece, isto implica desvelar sua natureza, conhecer sua essência, 

já que só em movimento demonstra o corpo que existe. Assim, pois, a 

investigação histórica da conduta não é algo que complementa ou 
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ajuda o estudo teórico, e sim que constitui seu fundamento (Tradução 

nossa). 

 

Para proceder a essa pesquisa, realizamos um levantamento de produções 

acadêmicas em educação escolar, no período de 2012 a 2016 e estabelecemos três 

critérios baseados em como o MHD é apresentado nessas produções: o método como 

base teórico-filosófica para interpretar a realidade; como proposta de superação da 

realidade e como inserção e intervenção do pesquisador na realidade. As bases 

consultadas foram a Scientific Eletronic Library Online, SciELO (13 trabalhos), o 

Google Acadêmico (18 trabalhos), o acervo P@rthenon da Biblioteca Digital da 

UNESP (19 trabalhos) e o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São 

Paulo, o SIBiUSP (20 trabalhos).  

Foram analisados até o momento 70 trabalhos e, dentre esses, enquadraram-se 

nos critérios estabelecidos apenas 20. Destes, todos se inserem na primeira condição, ou 

seja, descrevem as características do MHD e o utilizam apenas como modo de 

interpretar a realidade de forma puramente teórica. Os trabalhos que propõem trilhar 

caminhos para a transformação desta realidade, entretanto, somente no âmbito teórico, 

são 19. Os que apresentam uma inserção e intervenção do pesquisador na realidade, 

com a finalidade de transformá-la, num processo de subsunção do concreto aparente, 

contam 10. Podemos perceber que os dados revelam poucos trabalhos preocupados em 

construir ações de intervenção voltados à transformação da realidade pesquisada.  

Concluímos que dos 70 trabalhos pesquisados, são em menor número aqueles 

que fazem menção ao MHD juntamente com a teoria histórico-cultural, e esse número 

diminui quando se verifica que o trabalho de pesquisa se propõe contribuir efetivamente 

com a transformação da realidade pesquisada. Podemos ainda inferir que, apesar de 

muitos trabalhos utilizarem os pressupostos da teoria histórico-cultural, boa parte das 

pesquisas opta por outras bases metodológicas como as da pesquisa qualitativa. É, no 

entanto, demasiado prematuro concluir a razão disso, contudo, não pudemos ignorar que 

talvez haja dificuldade de compreensão da finalidade do MHD como método de 

pesquisa e transformação radical da realidade.  
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM INTERFACE COM O PROCESSO DE 

MEDICALIZAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-

CULTURAL 

Josavias Anthony Oshiro Costa, Helen Luisie Florencio Gonçalves 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPAR) 
  

O presente resumo tem o objetivo de analisar as imbricações existentes nas 

diretrizes nacionais de Educação Inclusiva e a relação com a crescente medicalização e 

patologização do processo de ensino e aprendizagem, subsidiado pela Psicologia 

Histórico Cultural. As reflexões desenvolvidas neste ensaio partiram das discussões das 

disciplinas no curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

câmpus de Paranaíba-MS. Para além do exposto, serão pontuadas as possíveis 

contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para a efetivação de uma educação 

inclusiva. 
Para isso, é necessário compreender que a implementação da política de 

Educação Inclusiva era parte de um movimento norte americano que oferecia resposta 

aos debates sobre a exclusão social que aconteciam em dimensão mundial, na década de 

1990. No Brasil, o termo “inclusão” passava então a substituir as políticas de integração 

anteriormente implementadas. A proposta de inclusão visava o atendimento à 

diversidade humana, com respeito à raça-etnia, orientação sexual, deficiência, critério 

socioeconômico, religioso, cultural, e necessidades educacionais especiais, com a 

promoção do desenvolvimento desses indivíduos. Porém, na contramão desta proposta, 

acentua-se a exclusão destes indivíduos que deveriam estar inclusos devidamente.  
O que ocorre é a patologização do processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente dos alunos que estão nas categorias de inclusão, de modo que os 

problemas estruturais da sociedade e educação – que promovem as ditas queixas 

escolares – são tratados através de um prisma biológico e médico; atribuindo à uma 

problemática social o caráter clínico e individual. Desde o fim do século XIX até os dias 

atuais, as ciências positivas atreladas às áreas médicas, educacionais e psicológicas são 

reunidas para a justificação e descaracterização dos problemas decorrentes de falhas no 

contexto escolar.  A medicalização surge como a resposta a este processo que tende a 

reduzir o ser social e sua complexidade a um fenômeno clínico e individual, como 

anteriormente apontado, descontextualizando esse indivíduo da cultura e sociedade em 

que está inserido.   
Em vista disso, é possível analisar os nexos existentes entre o conjunto de alunos 

inclusos e a crescente produção de transtornos vinculados ao processo de escolarização, 

e consequentemente a medicalização desses indivíduos. Há estudos que buscam 

fundamentar a utilização de remédios para questões sociais e culturais, tais como 

investigações acerca de marcadores genéticos da hereditariedade e neurológicos, de 

“doenças” como dislexia, discalculia, transtorno disruptivo e da regulação do humor, 

TDAH. 
Este cenário demonstra a fragmentação da política inclusiva, em que o aluno é 

incluído na sala de aula, mas não é contemplado no que tange ao seu desenvolvimento 

integral, tendo em vista que a patologização desses sujeitos e por conseguinte a 

medicalização, ilustra os interesses da sociedade capitalista no não investimento no 

processo educacional verdadeiramente inclusivo. A medicalização não só alimenta o 

mercado farmacológico e a produção de diagnósticos em grande escala como implica 

em menos investimento nas questões estruturais relacionadas à educação. Deste modo, a 
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partir de análises da literatura internacional, pode-se constatar o aumento Dos índices do 

consumo de psicotrópicos, ao passo que em contexto nacional o Brasil é o segundo 

maior consumidor no mundo de metilfenidato (ritalina). (MOYSES, COLLARES, 

2014.) 
Desse modo, para a superação não só da patologização e medicalização do 

processo de ensino e aprendizagem, mas para a efetivação da educação inclusiva, há 

contribuições existentes nos fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural, que por 

meio da compreensão do indivíduo como um ser ativo no seu próprio desenvolvimento, 

permite a problematização da medicalização da educação. Deve-se admitir que o 

processo de ensino e aprendizagem não ocorre de forma linear, e que não é 

desassociado da cultura e da sociedade a que este indivíduo pertence. É necessário 

considerar o desenvolvimento qualitativamente, evitando uma abordagem imediatista ao 

lidar com as dificuldades encontradas no processo de escolarização.  
Assim, para a efetivação da política de Educação Inclusiva, é necessário 

compreender que o desenvolvimento humano ocorre de forma dialética, e que a partir da 

atividade mediada, o indivíduo pode se apropriar dos conhecimentos acumulados ao 

longo da história da humanidade. Portanto, a política de educação inclusiva deve estar 

inclinada a contemplar o desenvolvimento integral do sujeito, compreendendo a 

dinâmica em que consiste as relações educacionais, para que se rompa com a 

patologização dos alunos inclusos e do processo de ensino e aprendizagem. 
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CARACTERIZAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

CONSTRUINDO O PERFIL DE FAMÍLIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

INSERIDOS NO PAIF DO CRAS AMÉRICA 
 

Gabriela Del Negri Rocha, Jéssica Araújo Carvalho, Jassonia Lima Vasconcelos Pacini, 

Renata Bellenzani  
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPAR) 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória que se encontra em 

andamento, realizada no campo do Estágio Obrigatório Básico referente ao curso de 

Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS, Campus Paranaíba. 

O tema abordado foi “Psicologia Histórico-Cultural no manejo em rede de situações-

problemas no âmbito do desenvolvimento integral da criança/adolescente e família”, o 

qual inicialmente foi dividido em três grandes áreas da rede de atendimento à família e à 

crianças e adolescentes, a saber: Educação, Assistência Social e Saúde. 

Esta pesquisa possui ênfase na Assistência Social, mais especificamente a 

atuação no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). O CRAS é uma 

unidade pública estatal configurada como a porta de entrada da Assistência Social e 

responsável pela organização dos serviços desta. É localizado em áreas de 

vulnerabilidade e responsável por executar serviços de Proteção Social Básica, a partir 

do trabalho no contexto comunitário das famílias. Essa unidade prevê a realização de 

um trabalho preventivo com relação a situações de risco, garantindo o protagonismo das 

famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade. (BRASIL, 

2004).  
O PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família é concebido 

como um dos serviços disponibilizados através da Proteção Social Básica que é 

exclusivamente executado pelo CRAS, e a partir do qual os demais serviços oferecidos 

são articulados. O objetivo do PAIF consiste em fortalecer a função protetiva das 

famílias em situação de vulnerabilidade, prevenindo o rompimento de vínculos. Os 

usuários desse serviço são caracterizados por famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, que pode estar associada à pobreza, à fragilização de vínculos de 

sociabilidade, em risco social ou com precário ou nulo acesso a serviços públicos 

(BRASIL, 2009).  

Dessa forma, considerando a importância de ser realizado um trabalho 

preventivo com as famílias em situação de vulnerabilidade social, escolhemos o CRAS 

do Bairro Jardim América, devido à UFMS, campus Paranaíba estar localizada neste 

território, como também, pelo bairro ser reconhecido por apresentar situação de 

vulnerabilidade devido à extrema pobreza e rompimento de vínculos. Para tanto, 

objetivou-se caracterizar o CRAS América a partir da oferta de serviços e registro de 

dados com o intuito de levantar necessidades da instituição e público-alvo, construindo, 

assim, o perfil de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, e de suas famílias que se 

encontram cadastradas no PAIF e que estão inseridas no grupo prioritário da instituição. 
Desse modo, para a elaboração da pesquisa, inicialmente, entre os meses de 

novembro de 2016 a março de 2017, foi realizado um levantamento bibliográfico e 

leituras de produções das Ciências Sociais, Psicologia Histórico-Cultural e Políticas 

Públicas em busca de oferecer suporte teórico-metodológico e construir o embasamento 

teórico. Posteriormente, durante os meses de abril a agosto de 2017 houve uma fase 

exploratória com duração total de 68h, contendo uma entrevista inicial semi-estruturada 

realizada com a psicóloga da equipe e observações participantes dos grupos de 
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convivência de idosos, gestantes, mulheres e jovens ofertados por meio do SCFV- 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Além disso, foram observados os 

trabalhos da psicóloga e assistentes sociais da equipe. Sendo assim, foi entregue um 

termo de autorização de estágio para o responsável da instituição e as observações 

passaram a ser realizadas em salas das Técnicas do Bolsa Família, da Psicóloga, das 

Assistentes Sociais e na sala de atendimento coletivo, na qual ocorrem as reuniões dos 

grupos de convivência.  

Ainda nessa fase, ocorreu o mapeamento das famílias do grupo prioritário 

cadastradas no PAIF em um período de coleta de dados por intermédio de cadastros em 

fichas, nas quais foram selecionadas informações sobre: o responsável familiar, sua data 

de nascimento, sexo, grau de instrução e ocupação; a renda familiar; os membros da 

família e suas respectivas datas de nascimento e sexo. Para a construção do perfil das 

famílias e de crianças e adolescentes, foi selecionada a composição de famílias do PAIF 

do mês de junho, totalizando 82 famílias, sendo que apenas os dados de 66 das famílias 

puderam ser coletados devido à carência de qualidade dos dados e desatualização das 

demais fichas, e outras que não foram possíveis de serem encontradas. Das 66 fichas, 27 

famílias possuíam crianças e adolescentes de idade entre 10 a 19 anos, chegando a um 

total de 52. Para a organização dos dados houve construção de planilhas no programa 

Excel com os dados elegidos, a fim de facilitar a análise das categorias selecionadas.  
Observa-se que no perfil construído das famílias encontram-se os seguintes 

dados: a maioria dos responsáveis familiares são mulheres, com idade de 

aproximadamente 39 anos, Ensino Fundamental Incompleto; renda familiar inferior a 

um salário mínimo, inseridas no Programa Bolsa Família, com o total aproximado de 

cinco pessoas na família. Já em relação ao perfil das 52 crianças e adolescentes dessas 

famílias, 23 são do sexo masculino e 29 do sexo feminino. Na faixa etária de 10 a 14 

anos há 16 do sexo masculino e 17 do sexo feminino, enquanto que na faixa de 15 a 19 

anos, encontram-se 7 do sexo masculino e 12 do sexo feminino. Permitindo concluir 

que a observação participante e coleta de dados em fichas na instituição proporcionou 

maior proximidade com a comunidade e o perfil socioeconômico de famílias atendidas, 

viabilizando a construção posterior de um plano de trabalho adequado à realidade e 

necessidades identificadas.  
Dessa forma, essa experiência trouxe contribuições para a articulação entre 

teoria e prática, de modo que a ferramenta teórico-metodológica da Psicologia 

Histórico-Cultural a partir do materialismo-histórico-dialético permitiu uma visão 

integral da totalidade e do contexto marcado por influências históricas, econômicas, 

culturais e sociais na constituição de fenômenos observados. Tornou-se possível realizar 

uma análise da prática e funcionamento da instituição comparando ao que se encontra 

previsto na Política Nacional de Assistência Social.  
Possibilitou-se investigar limitações da instituição e no trabalho de profissionais, 

como também a necessidade em relação ao trabalho interdisciplinar no âmbito do 

CRAS e do trabalho em rede com as demais instituições públicas responsáveis pelo 

desenvolvimento da família, crianças e adolescentes. Além disso, identificou-se a 

necessidade de sistematização dos dados referentes aos cadastros de famílias, visto que 

os mesmos se encontram registrados em fichas, trazendo dificuldades ao trabalho dos 

profissionais.  
Por meio do Projeto de Pesquisa e Extensão “A Psicologia no trabalho familiar-

comunitário em rede para o manejo de situações problemas, a proteção integral e a 

promoção do desenvolvimento de crianças e adolescentes em Paranaíba-MS", que se 

encontra em curso, serão pensadas ações para planos de solução das necessidades do 

CRAS e demais instituições da rede. O projeto é uma parceria entre docentes e 
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estudantes da UFMS, UEMS, UNOPAR; de profissionais da rede de atendimento à 

família, crianças e adolescentes; e a comunidade do bairro Jardim América. Destarte, 

esta pesquisa permite com o levantamento de dados, a realização de um trabalho 

posterior, a fim de maximizar as possibilidades de resolução situações-problemas no 

âmbito do desenvolvimento integral da criança/adolescente e família e a qualidade dos 

serviços ofertados à comunidade. 
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Adolescentes constituem um grupo social cujas políticas públicas específicas 

têm pouco alcance, sendo reconhecidos, geralmente, a partir de alguma problemática 

(drogas, indisciplina escolar, gravidez na adolescência). As práticas de atendimento são 

pouco qualificadas e descontínuas; as políticas embora existam no plano teórico, quase 

inexistem na prática (SPOSITO, 1997 apud CALAZANS, 1999).  

Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa-ação, em que acadêmicos de 

cursos em Ciências Humanas e Educação, principalmente Psicologia, atuam em parceria 

com serviços de educação, saúde e assistência social, em um território geográfico 

delimitado. Objetiva-se o fortalecimento das ações de promoção ao desenvolvimento 

integral de crianças e adolescentes, com foco no trabalho com suas famílias, em rede, e 

ações comunitárias. Os aportes da Psicologia Histórico-Cultural e do método 

materialista histórico-dialético são utilizados para incentivar formas pouco frequentes 

de pensar e de atuar dos profissionais da rede: orientadas por uma compreensão 

dialética das queixas comportamentais/de aprendizagem, dos agravos em saúde e das 

dinâmicas familiares. Os profissionais da rede, em geral, as interpretam como se fossem 

elementos desarticulados da totalidade social que, embora vivenciados em sua 

concretude, o são de modo fragmentado e caótico. A observação dos fenômenos, num 

primeiro momento está limitada ao contato com sua aparência exterior, com os 

movimentos observáveis de sua representação. É necessária uma apreensão que vai à 

raiz da realidade, sua transformação e, também, novas sínteses nos planos do 

conhecimento e da realidade histórica (FRIGOTTO, 1994). O projeto maior, em fase 

inicial, prevê uma etapa exploratória e de sistematização de dados sobre a prestação de 

serviços aos adolescentes do território, entendida enquanto conjunto de práticas sociais 

que promovem seu desenvolvimento, ou lhe obstaculiza. Tais práticas são 

implementadas por indivíduos, portanto mediadas por sua consciência e por condições 

materiais, ambas historicamente constituídas. A investigação do setor da Saúde, a partir 

da unidade básica de saúde de referência para o bairro aonde o projeto acontece, 

constitui o recorte do presente trabalho, desenvolvido articuladamente aos Estágios 

Básicos em Psicologia da UFMS/CPAR. Investigam-se características assistenciais, 

bem como sentidos e significados que medeiam as práticas profissionais e o modelo 

assistencial. Dentre os procedimentos metodológicos realizados entre maio e julho/2017 

têm-se: entrevistas com dois enfermeiros e um médico; observações da rotina de 

atendimento e sistematização dedados objetivos. Os resultados preliminares apontam: a 

unidade básica, ora estudada, não sistematiza dados assistenciais de adolescentes; os 

quantitativos de adolescentes em uso de medicações psicotrópicas, que abusam de 

álcool/drogas, com transtornos mentais, em pré-natal ou puérperas não são monitorados, 

embora tais categorias constem nos instrumentos oficiais. Obteve-se em um sistema de 

informação utilizado pela UBS, 187 adolescentes cadastrados: 92 garotos e 95 garotas, 

o que representa em torno de 40 a 50% do total a ser cadastrado, segundo enfermeiro-

chefe. A partir dos sentidos/significados mediadores das práticas que levam à falta das 

informações nos prontuários analisados, via conversas com as agentes de saúde, 

identifica-se o constrangimento em perguntar a respeito das questões de saúde mental e, 

especialmente, sobre alcoolismo e uso de drogas, nas visitas mensais, para todas as 

https://siscad.ufms.br/titan.php?toSection=12&toAction=view&page=1&pesq0=0&pesq1=&pesq2=&itemId=149657&academicoId=120309
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faixas etárias. Suas explicações dos motivos revelam sentidos de que em uma 

comunidade socialmente reconhecida como ‘bairro de muita droga’ ou ‘aonde quase 

todo mundo tem problemas com bebida’, ‘é meio complicado falar destes assuntos’. As 

informantes afirmam: ‘agente de saúde, quase nenhuma, pergunta, ou toca nestes 

assuntos’. Sobre as concepções acerca dos/as adolescentes do bairro, emergiram nas 

entrevistas com médico e enfermeiro: o destaque à sua condição de pobreza, o que 

levaria inevitavelmente a uma condição de inferioridade; a visão de que são pouco 

interessados em cuidar da própria saúde e pouco instruídos; de que mantêm ‘relações 

sexuais com mais parceiros do que deveriam’; ‘usam muitas drogas’ e ‘têm filhos cedo, 

um atrás do outro’.  

Os profissionais justificam a inexistência de ações especificamente dirigidas a 

adolescentes, na UBS e escolas, alegando ausência de formação para tal e excesso de 

trabalho - contradições inerentes à tendência de precarização das políticas sociais 

universalistas no Estado-Burguês. Entretanto, boa parte de suas justificativas remete, 

principalmente, às características atribuídas pelos profissionais aos/às adolescentes: 

pouco responsivos às orientações de saúde, ‘irresponsáveis’, que ‘nem se interessam por 

virem ao posto de saúde’.  

Avaliamos que na cultura local há uma baixa consciência da população, 

incluindo os/as adolescentes, sobre sua condição de cidadania legalmente forjada, 

porém a ser efetivamente conquistada; e sobre a assistência em saúde como um direito 

social. Isto contribui para seu distanciamento do serviço e para sua baixa participação 

social no SUS. Possivelmente, esta situação é uma das expressões da alienação 

compartilhada comunitariamente, que tende a se reproduzir diante do pouco 

compromisso do Estado Capitalista com os filhos da classe trabalhadora e dos 

segmentos pauperizados. Este alheamento do Estado em relação às necessidades sociais 

dos/as adolescentes para as quais as políticas têm historicamente baixo alcance e 

efetividade, se expressa na baixa implicação dos servidores deste Estado em construir 

uma relação educativa emancipatória com as comunidades/grupos sociais assistidos, que 

seja capaz de contribuir com o desenvolvimento da consciência de si, e sobre a relação 

entre as próprias condições de vida e sua saúde. A lei genética do desenvolvimento 

cultural de Vigotski afirma que o desenvolvimento psíquico - da personalidade, 

consciência e funções psicológicas superiores que lhe dão base - se dá, primeiramente, 

por processos de natureza interpsíquica, do que depende seu avanço enquanto processos 

de natureza intrapsíquica. Desta forma, a Psicologia Histórico-Cultural sustenta a 

concepção da historicidade do desenvolvimento humano ontogenético e da “origem 

social das funções psíquicas superiores” (VIGOTSKI, 1930/1999, p. 114). Com base 

neste referencial, analisamos que os profissionais não operam segundo a concepção de 

que o desenvolvimento processual das capacidades, ideias, sentimentos e condutas dos 

adolescentes, no âmbito de determinada esfera da vida psicossocial – o autocuidado em 

saúde – dependeria substancialmente de atividades e processos interpsicológicos, 

relacionais, sendo, portanto, este desenvolvimento, socialmente mediado. Tampouco 

entendem que, além da família e da escola, os profissionais de saúde, no âmbito de uma 

política de Estado, teriam um papel ativo na organização mais sistemática das condições 

de aprendizagem, visando o desenvolvimento das crianças e adolescentes, a partir de 

processos interpessoais educativo-assistenciais. Estes profissionais e suas práticas 

deveriam mirar o desenvolvimento da consciência de si e da autorregulação da conduta 

de autocuidado em saúde pelos/as adolescentes, em meio aos processos da vida social - 

mediando, assim, seu acesso, como direito, aos recursos existentes como patrimônio do 

gênero humano para a proteção da própria saúde. O que se observou nesta unidade de 

saúde sobre a baixa qualidade da implementação das diretrizes técnico-políticas 
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específicas para a atenção à saúde da população adolescente, não é diferente da 

realidade municipal, tampouco da nacional. A perpetuação de uma prática assistencial 

que naturaliza a adolescência, concebe o desenvolvimento humano sob o prisma do 

inatismo, e que está mediada por concepções que identificam pobreza material com 

características psicológicas inferiores (ideologia), parece servir bem à perpetuação de 

uma sociedade de classes.  
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Almeja-se contribuir para reflexão sobre a inserção do profissional de serviço 

social na educação, ressaltando a necessidade da construção de um projeto profissional 

nesse espaço sócio-ocupacional permeado de novas possibilidades de atuação 

profissional.  

O Serviço Social na Educação foi construído ao longo de décadas permeados por 

muitas mudanças. Sendo assim, é primordial demonstrar as atribuições e competências 

do assistente social neste campo, e para isso são discutidos neste trabalho aspectos 

importantes a fim de desvelar as diversas possibilidades de interfaces da atuação 

profissional na educação infantil  

O Conselho Federal de Serviço Social elaborou um documento denominado: 

“Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação”, que 

contempla algumas das dimensões e desafios do trabalho do Assistente Social na área 

da educação. Destacam-se os seguintes desafios: o enfrentamento às situações de 

ameaça, violação e não acesso aos direitos sociais; a necessidade de ampliação dos 

movimentos sociais e o fortalecimento da educação popular; a garantia do acesso e 

permanência a educação de qualidade; o fortalecimento de espaços democráticos de 

controle social da política de educação; o desenvolvimento do trabalho pedagógico-

interpretativo, além das dimensões referentes ao gerenciamento, planejamento e 

execução direta de bens e serviços, com a finalidade de assegurar nos espaços 

educacionais um trabalho interdisciplinar e participativo. 

As Competências do Assistente Social consistem em: elaborar, implementar, 

executar e avaliar políticas sociais, assim como planos, programas e projetos na área do 

Serviço Social; encaminhar providências, e prestar orientação social; planejar, organizar 

e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas; prestar 

assessoria e consultoria; apoiar movimentos sociais; realizar estudos socioeconômicos 

com usuários para fim de benefícios e serviços sociais. Todas essas atribuições e 

competências devem estar vinculadas ao compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população usuária e a aliança com a classe trabalhadora na construção de 

uma sociedade mais justa.    

Para Gomes (2010), a inserção do assistente social na educação justifica-se a 

partir de uma compreensão ampla do processo de ensinar e aprender, contemplando as 

dimensões cognitiva, afetiva e social. Esta última é o alvo primordial do Serviço Social. 

De acordo com Martins (1999), os objetivos da prática profissional do Serviço 

Social no setor educacional são: contribuir para o ingresso, regresso, permanência da 

criança e adolescente na escola; favorecer a relação família-escola-comunidade 

ampliando o espaço de participação destas na escola, incluindo a mesma no processo 

educativo; ampliar a visão social dos sujeitos envolvidos com a educação, 

decodificando as expressões da questão social; proporcionar articulações entre educação 

e as demais políticas sociais e organizações do terceiro setor, estabelecendo parcerias, 

facilitando o acesso da comunidade escolar aos seus direitos.   
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Deste modo, o objetivo do Assistente Social na educação é identificar as 

demandas presentes nas relações sociais que incluem o cotidiano do aluno e as suas 

relações existentes entre sociedade e família, partindo das necessidades de garantir os 

direitos previstos constitucionalmente aos educandos. 

As principais funções do Serviço Social Escolar são: pesquisa de natureza 

socioeconômica e familiar para caracterização da população escolar; elaboração e 

execução de programas de orientação sociofamiliar visando prevenir a evasão escolar, a 

disparidade série/idade, e melhorar o rendimento do aluno e sua formação para o 

exercício de sua cidadania; articulações com instituições públicas, privadas, 

assistenciais e organizações comunitárias locais, com vistas ao encaminhamento de pais 

e alunos para atendimento de suas necessidades; realizações de visitas sociais com o 

objetivo de ampliar o conhecimento acerca da realidade sócio familiar do aluno, de 

forma a possibilitar assisti-lo e encaminha-lo adequadamente  

O Assistente Social se insere nesse espaço para trabalhar as expressões da 

questão social que interferem na educação e na formação integral do ser humano, na 

perspectiva do olhar na direção da interdisciplinaridade no contexto educacional. A 

atuação do profissional se efetiva na perspectiva de promover o acesso aos direitos, 

serviços, democratizando relações, socializando informações, criando canais de 

participação da comunidade escolar e condições de formulação de políticas públicas que 

atendam às necessidades dos estudantes/famílias.   

A contribuição do assistente social no espaço da educação parte da premissa de 

que tem sua fundamentação teórica voltada para atuar nas expressões da questão social, 

com os seguintes princípios: comprometendo-se na luta pela garantia dos direitos 

individuais e coletivos; intermediando as relações sociais; possibilitando ao usuário a 

melhoria da qualidade de vida da família e o fortalecimento de seus vínculos.   

       Para Martins (1999), a intencionalidade do Serviço Social no ambiente educacional 

é contribuir com a função social da escola, construindo espaços de intervenção nas 

relações sociais estabelecidas no seu interior e na comunidade onde a mesma se insere. 

Considerar para isto, o movimento dialético, o espaço, o tempo, os sujeitos e as 

correlações de forças existentes na realidade contextualizada política-cultural e 

socialmente.  

O Serviço Social na Educação está pautado no comprometimento com um 

trabalho vinculado à defesa e garantia de direitos com a prerrogativa dos princípios que 

direcionam a prática desta categoria. Para Almeida (1997), o Assistente Social deve 

sistematizar a prática profissional com a finalidade de realizar uma reflexão de aporte 

teórico-metodológico. Este envolve a produção de dados (perfil dos usuários, condições 

de reprodução da população, políticas socais e traços dos diversos segmentos sociais), 

organização, investigação e análise dos mesmos a partir de uma visão crítico-

investigativa, com vistas a problematizar as diferentes dimensões expressas na realidade 

trabalhada. 

Verifica-se nestas reflexões que o Serviço Social pode contribuir efetivamente 

para o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar na educação, almejando uma 

atuação profissional calçada em um projeto pedagógico coletivo articulando-se ao 

projeto profissional do serviço social.   

Na área da Educação, é eminente a necessidade do enfrentamento das 

desigualdades sociais, para que haja justiça social, garantia dos direitos humanos, 
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equidade, respeito à diversidade, a intervenção do Assistente Social na política de 

educação se faz imprescindível, considerando ser uma profissão que tem competência 

técnica, teórica e política; comprometido com os valores e princípios do Código de 

Ética, direcionado pelo Projeto Ético-Político profissional vinculado aos interesses das 

minorias, o qual visa à construção de uma nova ordem societária e consequentemente a 

melhoria da qualidade de vida dos usuários desta Política Pública.  

A inserção do Assistente social na política de educação impõe uma tarefa 

desafiadora - construir uma intervenção qualificada com profissionais na área da 

educação, de forma interdisciplinar, complementando saberes, a fim de contribuir para a 

construção das respostas aos anseios e carências dos sujeitos que compõem a 

comunidade escolar.  
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UMA ANÁLISE SOBRE A COMPREENSÃO DA ESQUIZOFRENIA PARA 

VIGOTSKI 

 

Bruna Shimabokuro Freitas, Rafaela Oliveira Nobrega 
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O objetivo geral do presente trabalho, foi analisar segundo a psicologia 

histórico-cultural o pensamento esquizofrênico, que de imediato se caracteriza pela 

desintegração na formação de conceitos. Por meio de revisão bibliográfica em Vigotski 

são apresentadas as relações no sistema psicológico e reflexões pouco exploradas na 

literatura. Partindo do entendimento que limitar-se a individualizar a patologia, pode 

suscitar preconceitos sociais, essa pesquisa apontou a possibilidade de novas práticas 

não biologizantes a atuais e futuros profissionais das áreas de saúde e educação. 

Como apresentado por Vigotski (1999), na medida em que o ser humano se 

desenvolve, diversas modificações ocorrem em suas funções psicológicas superiores, 

que passam a fazer novas conexões mutáveis entre si, o que se caracteriza, para o autor, 

como os sistemas psicológicos. As funções podem sofrer diversos processos, como o 

desenvolvimento, a desintegração e as mudanças psicopatológicas. Assim, a percepção, 

entendida como a síntese de suas sensações do mundo exterior, atua junto com as novas 

funções formando um sistema novo, cuja desintegração só pode ser observada no 

envelhecimento ou na patologia, por exemplo. 

Vigotski (1999) salienta que toda forma superior de comportamento aparece 

principalmente quando a criança começa a falar para si, como forma de transposição do 

comportamento coletivo para o individual, dando-se assim o desenvolvimento do 

pensamento. Seguindo este desenvolvimento, como ainda explica Vigotski, durante o 

momento específico de transição da adolescência, tem-se a formação definitiva de todos 

os sistemas e o pensamento passa a ser mais abstrato e com capacidade de 

generalização, transformando assim o pensamento figurativo em pensamento por 

conceitos.  

A adolescência, ou idade de transição, foi durante muito tempo - e ainda é - 

confundida por algumas teorias da psicologia como o período que data a origem, em 

certos casos patológicos, da esquizofrenia. Contudo, Vigotski (1998) escreve que o 

pensamento esquizofrênico está no caminho inverso do que ocorre na adolescência. 

Assim sendo, não é possível a realização de uma comparação, visto que elas caminham 

em direções inversas. Neste sentido, entendemos que o adolescente – assim como a 

criança, o adulto e os idosos – ainda estão se desenvolvendo e estabelecendo novas 

conexões e transformações em sua visão de mundo e autoconsciência. Na adolescência 

as transformações são de desenvolvimento e crescimento, já na esquizofrenia trata-se de 

desintegração psíquica. 

Na esquizofrenia, conforme apontou Vigotski (1998), o sujeito sofre a 

desintegração das relações entre as funções, e não de funções específicas. Por exemplo, 

na função psicológica de orientação, a pessoa com esquizofrenia sabe onde está e se 

recorda de conceitos antigos estabelecidos, porém o processo de estabelecer novos 

conceitos é difícil. Como os sistemas psicológicos são situacionais e culturais, durante 

uma crise eles se alteram. O significado das palavras também se altera, estando ligadas 

as suas relações com os objetos e sendo citados por Vigotski (1998) como 

pseudoconceitos, por parecerem conceitos, mas que na verdade não o são, tornando-se 

difícil, por exemplo, o processo de aprender metáforas.  

Nos estudos desenvolvidos por Vigotski (1998) foram encontradas formas 

características do pensamento esquizofrênico, em que o agrupamento entre objetos é 
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figurativo, e teriam os seguintes tipos: pensamento por categorização, pensamento em 

cadeia e pensamento associativo, diferentemente do pensamento mais desenvolvido que 

é o pensamento por conceitos, em que a relação é abstrata. Contudo, vale-se lembrar de 

que o entendimento sobre a constituição do pensamento nos permite entender o 

pensamento esquizofrênico, mas não as origens da esquizofrenia. A esquizofrenia, ainda 

por Vigotski, pode ser entendida como uma doença funcional - sem causa orgânica -, 

assim sendo, pode-se obter avanços na estruturação do pensamento do sujeito, na 

reelaboração cognitiva de suas experiências. 

Na esquizofrenia ocorre a desintegração das funções que foram adquiridas e que 

impedem os sujeitos de formar novos conceitos. Entendemos conceitos, por aquilo que 

Vigotski (1999) descreve como relações complexas e regulares que pertencem aos 

sistemas psicológicos de significado e sentido, que permitem generalizações. Formar 

um conceito seria conseguir utilizar palavras que abranjam um conjunto de traços gerais 

abstraídos do objeto, mas que ofereça conhecimento mais rico e complexo, pois faz 

conexões com outros objetos. A regressão nessas formas de pensamento verbal está 

estritamente ligada à representação de mundo e, consequentemente à personalidade do 

sujeito.  

Podemos destacar aqui a importância de entender os processos de 

desenvolvimento do sujeito e o contexto histórico no qual eles surgem para que não se 

faça diagnósticos precipitados. E, quando houver um processo patológico, o 

entendimento deve nos permitir compreender sua origem e limitações, buscando 

auxiliar o sujeito em sua atividade com o mundo. 

As conexões entre as funções psicológicas superiores continuam a se estabelecer 

na esquizofrenia, como aponta Vigotski (1998), mas de maneira diferente, e provocam 

desordens no comportamento, que não são causa, mas resultado imediato da patologia. 

Os afetos regem o sujeito, pois, as conexões entre as emoções e o pensamento se 

desintegram. Entendemos as emoções pela teoria histórico-cultural como expressões 

afetivas nomeadas culturalmente. Então, no comprometimento dessas expressões 

entende-se a possível dificuldade encontrada por esquizofrênicos no estabelecimento de 

relações sociais. Observamos, que é comum na literatura médica apontar o 

embotamento afetivo, ou seja, apatia emocional dos sujeitos, como sintoma da 

esquizofrenia, porém, os afetos estão ainda ativos e, frequentemente levam à mudança 

de comportamento.  

Essa discrepância entre o diagnóstico e o entendimento histórico-cultural da 

patologia, advém do entendimento das consequências particulares e sociais da 

esquizofrenia. A necessidade de relacionar-se existe, os sujeitos sempre são afetados, 

pois sem afeto não há atividade humana e sem atividade não há vida, entretanto, por sua 

desintegração, crises e diferente visão de mundo se tornam incompreendidos, temidos e 

abandonados. Vigotski (1999) aponta que ao perderem contato com as pessoas, perdem 

a conexão consigo mesmos, no sentido inverso do desenvolvimento psíquico proposto 

pela teoria histórico-cultural, em que o sujeito estabelece conexão com o outro e 

consigo mesmo. Contudo, como já levantado ainda por Vigotski em pesquisa, assim 

como crianças e adultos se entendem, adultos e esquizofrênicos também podem se 

compreender. 

Concluímos a partir das informações deste trabalho, a necessidade de ir além da 

descrição da psicopatologia, mas da compreensão dela, na tentativa da não segregação 

do sujeito no meio social, pois essa postura contribuirá para a maior desintegração das 

funções deste. Também devemos apontar a necessidade de se trabalhar com novos 

teóricos da psicologia que se fundamentam no materialismo histórico-dialético, como 

Bluma Zeigarnik, Vladimir Miasíschev, Boris Lomov, entre outros. Esse caminho é de 
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grande importância para estudar a psicopatologia a partir de uma compreensão 

histórico-cultural nas grades curriculares dos cursos de psicologia, diga-se de passagem, 

algo que não ocorre ainda em muitas formações universitárias. Esse fato é de grande 

valia para tornar mais crítica e efetiva à formação de futuros profissionais da saúde e 

educação.  
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Eixo 10 

Educação e Desenvolvimento 
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A APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM E O DOMÍNIO DO 

COMPORTAMENTO 

 

Vinícius Willian da Costa Branquinho 

Universidade Estadual Paulista (UNESP/Presidente Prudente)  
  

O presente resumo apresenta o objetivo de correlacionar a partir de fundamentos 

teóricos da teoria histórico-cultural, a intrínseca relação entre a função psicológica 

superior linguagem com o desenvolvimento do autodomínio da conduta e as influências 

desse desenvolvimento no comportamento humano. É importante esclarecer que a 

temática em discussão parte de um processo inicial de dissertação, entretanto, traz 

fundamentais discussões de caráter teórico e ressalta a importância dos estudos sobre o 

autodomínio da conduta de indivíduos ainda em formação, visando sua correlação com 

o desenvolvimento da linguagem.  Estes estudos, além de grande relevância teórica 

dentro da teoria histórico-cultural, são pouco discutidos em teses e dissertações, como 

nossas buscas bibliográficas apontam, o que reafirma a importância desse debate dentro 

do cenário educacional, tanto no campo da psicologia quanto no da pedagogia. 

 A formação do indivíduo e sua constituição como sujeito histórico-social ocorre 

por meio do processo de apropriação e objetivação o que causa alteração na natureza 

circundante e no próprio sujeito. Desde a relação do homem com a natureza este 

produziu históricas objetivações, elementos culturais que começam a fazer parte da 

humanidade e dos requisitos para humanização, ou seja, para se tornar humano é 

necessário entrar em contato com estas objetivações e delas se apropriar. Vale ressaltar 

que a apropriação e objetivação não são fases que se sucedem na formação, mas dois 

movimentos que formam uma unidade (DUARTE, 1999) 

 O que podemos compreender de acordo com os apontamentos de Duarte (1999) 

é que as objetivações de início são os meios para a satisfação das necessidades básicas 

do homem, e por isso surge da relação com a natureza, como a produção de ferramentas 

e instrumentos, concomitantemente há a apropriação que o sujeito faz da natureza que 

ele transforma e assim causa mudanças em si mesmo. O que vemos é um movimento 

dialético de objetivação e apropriação que não cessa, a partir da satisfação de uma 

necessidade surgem novas a partir dela, que estando em atividade coletiva/social geram, 

portanto, necessidades socioculturais, é um processo sem fim. (DUARTE, 1999) 

 Vygotski (2012) afirma que é a partir do movimento de apropriação e 

objetivação que o ser humano se relaciona com as objetivações que a humanidade 

produziu. O signo é o mediador por excelência entre o ser humano e seu próprio 

comportamento, são as objetivações culturais produzidas pelo ser humano. Vigotski 

ainda compara o signo às ferramentas, pois são mediadoras entre o homem e sua 

atividade. Os mesmos estão presentes desde quando o ser humano nasce e entra em 

contato com o mundo como, por exemplo, a linguagem. Inicialmente eles estão em um 

plano interpsíquico, exterior a pessoa, que precisa dele se apropriar, levando-o a um 

plano intrapsíquico produzindo mudanças no psiquismo. 

Martins (2011) chama a linguagem de “signo dos signos”, que está em estreita 

relação com todas as funções psicológicas, ou seja, é fulcral na constituição da 

consciência. A função primária da linguagem é a comunicação, outra função que ela 

assume é o de controle da conduta, a partir de um processo de fora para dentro. Todas as 

funções psicológicas primeiramente estão em um processo fora do indivíduo, e depois 

internalizado. Com a linguagem esse processo não é diferente, o ser humano é inserido 

em um mundo de linguagem, e com o tempo se apropria dela até que ela seja 

internalizada. 
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  Dentro da função de regulação da conduta, a linguagem tem um papel 

primordial. De maneira interpsíquica há o controle do comportamento geralmente por 

alguém que já se apropriou da linguagem (oral) para com alguém que ainda não se 

apropriou da mesma, como regras, palavras de ordem que controlam o comportamento 

de outra pessoa, e isso a partir da linguagem, com a internalização dela, o indivíduo 

torna-se capaz de regular o próprio comportamento e inclusive dar comandos a si 

mesmo (VIGOTSKI, 2012). 

 A linguagem capacita o sujeito a transcender a captação senso-perceptiva 

imediata, quanto mais apropriações da linguagem o indivíduo faz, maior sua capacidade 

de saltar o momento presente a partir da superação no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores de espontâneas para volitivas. Para que exista o domínio do 

próprio comportamento é necessária a apropriação da linguagem, inclusive como base 

para apropriação de outros signos. A partir dela há o desenvolvimento da 

autoconsciência no indivíduo e o desencadeamento do domínio do comportamento 

(MARTINS, 2011). 

 O processo de domínio do próprio comportamento passa também de um 

processo exógeno para um processo endógeno, e é a linguagem que faz a mediação 

desse transcurso. Para o desenvolvimento do domínio da própria conduta é necessário a 

interiorização dos elementos culturais presentes na história da humanidade, ou seja, os 

signos, e a linguagem que se configura como signo principal é imprescindível nisto 

(MARTINS, 2011). 

Podemos considerar, portanto, que a linguagem como um todo, transmitida 

socialmente e de forma sistematizada na educação escolar é crucial na formação do 

psiquismo humano e assim, de todos os comportamentos complexos. O autodomínio da 

conduta também se desenvolve e entender o processo da linguagem em seu 

desenvolvimento é essencial para entender comportamentos que muitas vezes aparecem 

no ambiente escolar. 

Vários outros adendos poderiam ser feitos como a relação da linguagem com o 

pensamento, a periodização do desenvolvimento e o domínio da conduta, a importância 

da linguagem escrita como máxima potência da linguagem. Por ser um resumo 

expandido, buscou-se relacionar a função reguladora da linguagem primeiramente de 

maneira externa ao indivíduo até sua interiorização e a partir disso ele ter a 

possibilidade do domínio da conduta. 
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O DESENVOLVIMENTO DA MEMÓRIA E A IMPORTÂNCIA DO PAPEL 

MEDIADOR DO EDUCADOR 
 

Ana Cláudia Alves 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPAR) 

 

Este trabalho constitui-se por meio de uma revisão de literatura sobre o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, em especial a memória. Apesar 

deste assunto contar com uma alta gama de estudos, com muitas análises das visões 

atomistas e estruturalistas, ainda permanece a necessidade de estudos que não estejam 

vinculados ao mero conhecimento biológico e fisiológico. É preciso contar com 

aspectos históricos e considerar a singularidade de cada sujeito ativo em sua própria 

realidade concreta, sendo de extrema importância considerar os estudos já realizados, 

mas atualizá-los para a realidade atual.   

O presente trabalho possui embasamento teórico a partir do método materialista 

histórico-dialético, que fundamenta a teoria histórico-cultural, desenvolvida por Liev 

Semiónovich Vigotski, que revoluciona o campo da psicologia por meio de uma nova 

utilização do método histórico dialético, dando origem a psicologia histórico-cultural. 

Este autor estrutura seu pensamento sobre a historicidade, o processo de 

desenvolvimento do psiquismo e a mediação, compreendendo o desenvolvimento por 

meio do salto qualitativo (SHUARE, 2016). 
O objetivo deste trabalho é pensar sobre a importância da memória, seu 

desenvolvimento de forma geral e no processo de escolarização, visto que a 

compreensão tradicional deste conceito tem visão mecanicista e cumulativa. Esta 

concepção compreende esta função apenas por seu aspecto espontâneo. No entanto, a 

funcionalidade da memória é muito mais abrangente do que uma função elementar de 

armazenamento. Para utilização e manuseio correto desta função é preciso que esta seja 

objeto de estudo dos profissionais da educação com compreensão de sua origem e de 

seu funcionamento, compreendendo e dando o verdadeiro valor aos conhecimentos que 

as crianças já possuem e utilizando-os como parâmetro e até mesmo ponto de partida 

para aprofundar alguns conhecimentos e maximizar o desenvolvimento potencial. 
De acordo com Vigotski (2003), as funções psicológicas superiores iniciam-se 

simultaneamente com uma atividade externa, sendo que o adulto compartilha as suas 

funções com a criança para que esta delas se aproprie, convertendo este processo em 

uma atividade interna, ou seja, a interiorização de tais funções superiores. Este 

mecanismo ocorre de forma integral e pode-se dizer simultânea com todas as funções 

psicológicas superiores. Para que haja o desenvolvimento da memória, uma das funções 

psicológicas superiores que influencia e determina a função menmônica é a linguagem. 

A linguagem aqui não é apenas a linguagem oralizada, mas toda e qualquer relação que 

tenha a função de comunicação. (VIGOTSKI, 2005) 
Pensando a partir da relação integral da psique, por meio da interligação das 

funções superiores, uma função que é imprescindível na infância é a memória. Esta 

deve ser compreendida em todos os seus aspectos, sendo submetida, em seu princípio, 

às leis regentes da atenção e da percepção, sendo a memória a função que de início 

guiará o pensamento. Em crianças pré-escolares, o pensamento ocorre a partir da 

memória, que neste caso é imediata e elementar, ou seja, a criança lembra para pensar. 

Este mecanismo se inverte com o desenvolvimento intelectual do jovem e do adulto, 

para os quais a recuperação da informação depende do pensamento; neste caso, a 

memória torna-se memória voluntária, com contornos culturais. (VIGOTSKI, 2003) 
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De acordo com Vigotski (2003), há duas esferas que devem ser compreendidas 

quando se fala da função memória: a perspectiva biológica – ou seja, como função 

elementar – e a perspectiva cultural – ou seja, como função superior. Em sua dimensão 

biológica, partindo de experimentos realizados pelo autor russo e seus colaboradores, 

pode-se dizer que a memória da criança como uma função cerebral possui uma 

plasticidade maior, porém que se esgotaria com a passagem do tempo, tendo um 

declínio na vida adulta. Já uma outra forma de conceber a memória, afirmada pelo 

autor, é no período da infância esta é maior em termos de acumulação e volume de 

informações, não possuindo uma organização ou auxílio externo. Todavia, os adultos 

apresentam uma capacidade de memória quantitativa menor, quando comparada à 

criança, mas utilizam mecanismos auxiliares como instrumentos e signos nesse processo 

de memorização, superando as crianças em termos de organização e memorização de 

conhecimentos sistemáticos. Ademais, adultos possuem uma memória detalhada, 

principalmente, quando esta está associada a sua área de trabalho, e para se lembrar de 

algo novo, realizam uma associação com algum conhecimento já aprendido.  
Isto quer dizer que a memória não está relacionada à capacidade e/ou 

armazenamento quantitativo e sim a questões qualitativas. Para o desenvolvimento de 

uma memória qualitativa, é preciso que a criança se aproprie de recursos de 

memorização, transformando o processo natural em processo cultural, perante a relação 

de mediação. Para tanto, este é um momento fundamental para o desenvolvimento da 

criança, ocorrendo de forma mediada. Pensando em questões de periodização a fase 

correspondente seria a da criança pré-escolar e escolar. 
O papel de mediador fundamental neste período da vida da criança é o do 

professor e/ou educador. Além disso, para ocorrer essa transição no processo 

qualitativo, a criança modifica a relação com a sua memória, capacitando-a por meio de 

novos mecanismos de rememoração.  Ou seja, a diferença entre a memória da criança e 

do adulto se deve, basicamente, aos “métodos culturais”. (VIGOTSKI, 2003) 
A memória é uma função psicológica necessária à aprendizagem e ao 

desenvolvimento integral, ou seja, não apenas restrita ao âmbito da escolarização. Para 

tanto, é preciso compreender a relação e a interrelação das zonas de desenvolvimento 

proximal e de desenvolvimento real.  
É por meio da aprendizagem que o desenvolvimento se torna possível, devido a 

ocorrência de saltos qualitativos e de seu movimento dialético. A aprendizagem 

encontra-se na zona de desenvolvimento real, em que é o momento em que a criança já 

consegue realizar atividades de maneira independente. Então, o processo de 

aprendizagem ocorre na zona de desenvolvimento proximal, em que por meio da 

mediação a criança se apropria de conhecimentos e realiza atividades que antes não 

conseguia realizar sozinha. Consequentemente, o que a criança hoje precisa de 

mediação para realizar (zona de desenvolvimento proximal) logo se tornará, por meio 

da aprendizagem, uma atividade que realizará sozinha, passando para a zona de 

desenvolvimento real, produzindo, por meio deste processo, desenvolvimento. 

(VIGOTSKI, 2003) 

Com a finalidade de clarear um caminho possível para aumentar a qualidade de 

desenvolvimento integral do sujeito, o período de mediação escolar, e não apenas ele, é 

essencial para um maior potencial de progresso enquanto integralidade. Partindo destes 

pressupostos, a atividade escolar alcançaria o potencial máximo de desenvolvimento das 

potencialidades do indivíduo, pois haveria o entendimento de como realizar um trabalho 

de qualidade, visto o papel essencial de mediação que o professor exerce na vida escolar 

do indivíduo. A partir da compreensão de sua função, a memória não seria mais vista 
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apenas com a finalidade de armazenamento de conhecimentos, mas sim como uma 

relação de movimento entre os nexos psicológicos e o seu desenvolvimento cultural. 
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O homem se constitui ser humano a partir do momento se que constrói 

historicamente na relação com o outro e com o meio. Marx já dizia que existe uma 

relação dialética entre o homem e a natureza que gera transformação mútua. A atividade 

do homem sobre a natureza, mediada por elementos físicos e sistemas simbólicos, é um 

traço fundamental no desenvolvimento das funções psicológicas superiores e o alicerce 

para a psicologia histórico-cultural. A educação pensada na perspectiva histórico-crítica 

e da psicologia histórico-cultural considera que o desenvolvimento e a aprendizagem se 

dão numa relação dialética na interação com o outro, sendo processual e contínuo. É o 

meio pelo qual nos apropriamos “das capacidades humanas formadas historicamente e 

objetivadas na cultura material e espiritual. Essa apropriação se dá pela aprendizagem 

de conteúdos, habilidades, atitudes, formadas pela humanidade ao longo da história” 

(LIBÂNEO, 2011, p. 06).  Neste sentido, a mediação, torna-se elemento essencial deste 

processo.  

O presente trabalho apresenta um Estado da Arte das produções acadêmicas na 

área das ciências humanas e sociais, em especial a educação, sobre a Mediação 

Pedagógica. Buscou-se investigar qual ênfase as pesquisas dão à temática, em que 

medida aborda a prática social como elemento central – ponto de partida e chegada 

(Saviani, 2016) na construção do trabalho pedagógico. O levantamento foi realizado no 

banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia – IBICT, num recorte 

temporal de uma década, compreendendo os anos de 2006 a 2016.  

Realizamos uma Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010) dos resumos 

apresentados pelas dissertações e teses encontradas. A perspectiva teórica assumida na 

presente pesquisa tem por base os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e 

Pedagogia Histórico-Crítica. O conceito de mediação adotado é aquele desenvolvido 

por Vygostky (2007). O uso de meios artificiais - a transição para a atividade mediada - 

muda, fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 

instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas 

funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o termo função 

psicológica superior, ou comportamento superior com referência à combinação entre o 

instrumento e o signo na atividade psicológica (VIGOTSKI, 2007, p. 56). O 

desenvolvimento humano, nesta perspectiva, depende das relações sociais mediadoras.  

Em educação, uma prática pedagógica que vise promover o desenvolvimento é 

aquela que contemple com clareza tal abstração por meio de um trabalho pedagógico 

consistente, fundamental e contextualmente. A partir de tais inquietações investigamos 

o que os pesquisadores buscaram evidenciar sobre a “mediação pedagógica” em suas 

produções científicas. Utilizando o descritor “mediação pedagógica” encontramos 104 

produções acadêmicas que em alguma medida abordam tal temática. Destas, apenas 16 

tinham como pressuposto a Psicologia Histórico-Cultural, abordando em específico a 

questão da mediação. Sendo 9 teses e 7 dissertações. A partir da leitura dos resumos 

destas produções evidenciamos que, das pesquisas que partem do pressuposto que a 

mediação é um instrumento essencial para potencializar a aprendizagem do aluno, é 
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ressaltado a importância de uma construção metodológica em que o processo de 

mediação seja evidenciado e contextualizado, considerando a prática social como 

elemento chave – em consonância com a pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2016).  

As análises evidenciam que há uma expansão na produção de pesquisas que 

evidenciam a mediação pedagógica, principalmente a partir dos de 2012. Contudo, as 

concepções de mediação pedagógica ainda estão sendo constituídas enquanto base 

teórica e metodológica. “O modo de lidar pedagogicamente com algo, depende do modo 

de lidar epistemologicamente com algo, considerando as condições do aluno e o 

contexto sociocultural em que ele vive (vale dizer, as condições da realidade econômica, 

social, etc.)” (LIBÂNEO, 2011, p. 11). Neste sentido, a ação pedagógica à qual nos 

referimos é aquela que está diretamente relacionada à utilização de ferramentas, meios, 

recursos, técnicas, estratégias de ensino que a torne uma atividade mediadora, 

potencializadora do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

possibilitando ao aluno à aquisição daquilo que o ser humano produziu historicamente.  

Saviani (2016) sistematiza metodologicamente uma perspectiva de planejamento 

pedagógico que vislumbra a formação da práxis, tendo a prática social como ponto de 

partida e chegada, ou seja, a prática que está situada no ponto de partida é empírica. A 

partir da problematização e instrumentalização, chegando a catarse que é o momento de 

“incorporação dos instrumentos culturais, transformados em elementos ativos de 

transformação social” (SAVIANI, 2016, p. 92), vamos adquirindo uma capacidade 

maior de síntese, retornando para a prática social (agora como ponto de chegada) com 

abstrações e análises mais complexas “de uma rica totalidade de determinações e de 

relações numerosas” (MARX, 1973, p. 229 Apud SAVIANI, 2016, p. 95). Salientamos 

que tal levantamento de dados abre espaços para muitas outras pesquisas a partir de tais 

apontamentos. 
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A FAMÍLIA MONOGÂMICA E SUA RELAÇÃO COM O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
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O objetivo deste trabalho é analisar como a estrutura familiar monogâmica 

interfere no desenvolvimento infantil e, por conseguinte no processo de aprendizagem, à 

luz do materialismo histórico dialético, utilizado na psicologia histórico-cultural. Para a 

realização da análise, faremos um levantamento bibliográfico acerca do tema, a 

princípio a partir dos teóricos Friedrich Engels, Sérgio Lessa, Lev Vigotski e Silvia 

Lane. 

A psicologia histórico-cultural tem como principal expoente Lev Vigotski, que 

tem como pressuposto o marxismo-leninismo. Os demais autores citados, também 

compartilham desta visão de mundo e contribuem para as discussões sobre a família 

monogâmica, por este motivo estes autores foram selecionados para a construção do 

trabalho proposto.   

Nos embasaremos nos conhecimentos dos teóricos Sérgio Lessa e Engels para 

elaborar uma análise histórica do desenvolvimento da família, trazendo o significado 

histórico de conceitos que remetem às relações de poder que foram desenvolvidas nesta 

instituição social, tais como: a monogamia, a construção das relações como propriedade 

privada e a origem e importância dos termos referentes ao sistema de parentesco.   

A partir desta análise histórica da família, buscaremos compreender de que 

forma o desenvolvimento humano da criança é afetado na instituição familiar, para 

tanto, precisamos levar em consideração que a história social afeta a história individual, 

pois o percurso do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outros 

sujeitos. Vale ressaltar também que para Vigotski o sujeito também é agente 

transformador da história social, dessa forma se constituindo como ativo nas relações 

sociais (VIGOTSKI,1989).  

Constatamos a partir desta pesquisa que o significado histórico da família 

monogâmica se refere à uma configuração familiar, baseada na propriedade privada, 

onde o homem tem como propriedade a mulher, e a mulher tem como propriedade a 

prole, assim, o homem acaba por ser o proprietário deste todo. Tendo em vista que os 

pressupostos dessa estruturação surgem na sociedade de classes e, portanto, na 

exploração do homem pelo homem (LESSA, 2012).  

Para tanto, essas análises apontam para a concretização de duas funções 

importantes da família monogâmica burguesa: 1) função econômica, onde a instituição 

familiar é um construto dos homens, formada para suprir suas necessidades sociais e 

possui uma representação que orienta a conduta de seus membros. Assim sendo, 

mediante  tais análises históricas aqui contidas, deixamos claro que essa necessidade 

social é a necessidade de reprodução de mão-de-obra. 2) função ideológica, a qual se 

refere a reprodução da estrutura familiar e, além disso, sendo a formadora do cidadão, e 

dessa forma, reproduzindo a ideologia dominante (LANE, 1984). 

  Portanto, a importância deste trabalho é ressaltar que esta configuração familiar 

não é imutável e não deve ser naturalizada, pois ao entendermos a família monogâmica 

dessa forma corroboramos a ordem imposta pela classe dominante e, por conseguinte 

transmitimos estes valores culturais às crianças, que se não adquirirem autonomia frente 

às questões materiais, acabam por tender a manter tais interesses. Assim, é 
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imprescindível o papel educacional da família em buscar não efetivar a manutenção de 

tais ideologias, e embora nem toda a formação da criança recaia sobre esta instituição, 

ela é extremamente importante para a formação educacional dos sujeitos que 

futuramente irão superar ou reproduzir a sociedade em que estão inseridos. 
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A ANÁLISE POLITZERIANA DA CRISE DA PSICOLOGIA: ELEMENTOS 

PARA UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
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O presente trabalho é parte de pesquisa mais ampla que compara as análises da 

crise da psicologia na década de 1920 por Liev Semiónovitch Vigotski (1896-1934) e 

Georges Politzer (1903-1942) a partir dos textos O significado histórico da crise da 

psicologia (1927), de Vigotski, e da Crítica dos fundamentos da psicologia (1928), de 

Politzer. Trata-se, portanto, de pesquisa de natureza teórico-bibliográfica e comparativa. 

Este trabalho destaca alguns elementos importantes de nossa investigação do texto 

politzeriano que serão – em momento posterior – confrontadas com a análise 

vigotskiana.   
O projeto inicial de Politzer para uma apreciação crítica da crise da psicologia 

implicava a composição dos Matériaux pour la Critique des Fondements de la 

Psychologie, uma obra que seria constituída de três volumes. Entretanto, com a 

crescente dedicação de Politzer ao Partido Comunista Francês e a assunção de tarefas 

pelo partido o projeto ficou inconcluso, tendo Politzer finalizado apenas o primeiro 

volume destinado à psicanálise. Outras escolas psicológicas importantes à época – como 

o behaviorismo reflexológico e a Gestalt – também são abordadas brevemente na 

introdução de sua Crítica dos Fundamentos da Psicologia, muito embora não recebam o 

trato extensivo que foi dispensado à psicanálise de Freud. 

Do legado crítico de Georges Politzer, ressalta-se, ainda, a publicação de La 

Crise de la Psychologie Contemporaine, em 1947, após sua morte. Esta obra reúne os 

editoriais e dois de seus artigos publicados na Revue de Psychologie Concrète, que teve 

apenas dois volumes publicados no ano de 1929. O mesmo material encontra-se 

coligido em edição portuguesa sob o título Os fundamentos da psicologia (POLITZER, 

1929/1975). Sabe-se, ainda, que após as discussões realizadas nos dois números da 

Revista de Psicologia Concreta, nada mais foi publicado por Politzer referindo-se à crise 

da psicologia, com exceção do artigo Fin de la psychanalyse, escrito em 1939, com o 

pseudônimo T.W.Morris e no qual Politzer dirigia uma crítica puramente negativa e 

panfletária à psicanálise. Esses títulos compõem parte da bibliografia a que se dedica 

esta investigação.  
Acredita-se que um dos motivos pelo qual Politzer tenha abandonado os estudos acerca 

da crise, foi por ser militante e dirigente político da Resistência francesa ao nazi-

fascismo. E em consequência disso, Politzer foi preso, torturado e executado por 

soldados da Gestapo no ano de 1942, durante a ocupação nazista na França. 
Georges Politzer nasceu na Hungria em 1903, de onde saiu exilado após a 

derrota da experiência revolucionária húngara, em 1919. Politzer estudou filosofia em 

Paris, onde teve contato com a teoria de Henri Bergson e Léon Brunschvicg, mestres da 

metafísica e representantes destacados do racionalismo francês contemporâneo, 

respectivamente (Pardi, 2007). Politzer acusava-os de propor uma filosofia abstrata e 

conservadora. Em seu livro-panfleto Le bergsonisme: la fin d’une parade 

philosophique, Politzer acusava a Brunschvig e Bergson de terem criado uma filosofia 

sem matéria. Este livreto de Politzer, assinado com o pseudônimo de Arouet, destinava-

se a combater a influência conservadora do bergsonismo na universidade francesa. 
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Politzer devotará seus esforços na psicologia para a caracterização da crise e da 

possibilidade de sua superação, como aparece em sua Crítica dos fundamentos da 

psicologia e em seus artigos publicados na Revue de Psychologie Concrète (1929). A 

sua forma de analisar o indivíduo, parte de uma análise concreta, apontada por Aldo 

Pardi (2007) como uma “análise dialética existencial” que deveria permitir a 

reconstrução do complexo conjunto de referências do indivíduo, e esse processo se 

baseia numa reflexão do próprio sujeito sobre suas experiências, contextualizados numa 

história e uma narrativa de si mesmo, observando seus gestos, a materialidade do relato, 

propondo assim uma psicologia que compreendesse e investigasse o indivíduo na 

primeira pessoa. A Crítica dos fundamentos da Psicologia, assim posta, era parte do 

projeto politzeriano para a construção de uma psicologia concreta antagonista à de 

Bergson. 

A crise na psicologia e sua natureza de estagnação já eram anunciadas na 

primeira edição da revista, onde se pode ler que a psicologia “chegou hoje a um período 

de estagnação que talvez possa ser explicado pelo fato das pesquisas estarem encerradas 

em construções teóricas insuficientes” (Politzer, 1929/2005, p. 181). Politzer não 

concebia que a saída para a crise na direção de uma psicologia concreta seria obra de 

um cientista ou mesmo de uma abordagem em particular, mas, antes, a via como o 

resultado de um tratamento coletivo dos problemas que se assomavam como crise da 

psicologia: esse era, aliás, o objetivo da revista. Em que pese as divergências teórico-

conceituais, Politzer denuncia que a base comum de toda a psicologia até aquele 

momento era o idealismo filosófico. O idealismo na acepção politzeriana – segundo 

Pardi (2007) – consiste na apreensão do humano sempre em terceira pessoa: o 

pensamento, as funções psicológicas e o comportamento são sempre tomados como se 

fossem coisas em si, despersonalizadas. Assim, apenas a psicologia concreta, alicerçada 

no materialismo poderia ser chamada de ciência propriamente dita. E para isso, alegava 

Politzer, era impreterivelmente necessário renunciar ao idealismo, desvinculando suas 

origens e tradições de ideologia burguesa e teológicas.  

Somente assim, desprendendo-se do idealismo, e constituindo a psicologia 

vinculada ao materialismo dialético – teoria derivada de Marx e Engels –, seria possível 

garantir o fim da crise e o reconhecimento da área, de fato, como ciência. O marxismo, 

por isso, torna-se o outro lado da psicologia, a ciência que descreve a dialética concreta 

da intersubjetividade em que o drama se enquadra (Pardi, 2007, p. 18). 
A dialética por sua vez é uma necessidade intrínseca ao movimento da 

consciência, ao contrário do que pensava Bergson que afirmava a consciência como 

uma atividade permanente que não dependia das condições materiais para seu 

desenvolvimento. É inviável tentar compreender o homem partindo de suas relações 

abstratas, pois o ser concreto vive singularidades em sua dimensão puramente humana 

(Pardi, 2007). 
A pesquisa aqui brevemente relatada, no que tange à interpretação de Georges 

Politzer da crise da psicologia, encaminha-se para a organização daqueles elementos 

que constituem a crise da psicologia, com o fito de, ulteriormente, comparar as 

produções do filósofo húngaro com a do psicólogo bielorussso L.S. Vigotski a esse 

respeito. A pesquisa encontra-se, ainda, no momento de produção de um quadro 

sintético-comparativo a respeito das análises e alternativas à crise da psicologia tal qual 

aportada por estes dois autores.   
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O objetivo deste trabalho é contextualizar o conflito entre psicologia idealista e 

materialista, com o qual se constituiu inicialmente a psicologia na Rússia Czarista e, 

posteriormente, na União Soviética, através da análise crítica de autores como 

Séchenov, Békhterev, Pavlov e Kornílov que intentaram ou influenciaram a construção 

de uma psicologia materialista. Através de uma análise teórica na abordagem histórico-

cultural, este trabalho aponta os fatores que retardaram a construção da psicologia 

pautada no materialismo histórico-dialético como, por exemplo, a direção do instituto 

de psicologia da Universidade de Moscou pelo idealista Tchelpánov, o governo 

opressor czarista e a escassa compreensão dos princípios marxistas. A superação das 

teorias idealistas e materialistas vulgares na psicologia inicia com a reestruturação 

social decorrente à Revolução de Outubro de 1917, porém só se efetiva após 1920, 

através dos princípios marxistas, com os trabalhos de Vigotski, Luria e Leóntiev. 

Conclui-se que as teorias fisiológicas dos autores citados foram a base metodológica da 

tradição do pensamento russo científico-natural e constituíram o início da psicologia 

soviética, essenciais para a construção de uma nova psicologia com base filosófica no 

materialismo histórico-dialético. 

Para contextualizar o porquê do atraso da construção de uma psicologia baseada 

no materialismo histórico-dialético, se faz necessário buscar o contexto econômico, 

social e político em que a Rússia se encontrava antes da Revolução de 1917 e os 

principais motivos que conduziram a ela, como os atrasos econômicos do país, 

predominantemente agrícola, com instrumental de produção totalmente rudimentar e 

que, devido à pressão demográfica, exigia de sua população tornar-se trabalhadora 

desde tenra idade. Dessa forma, a taxa de analfabetismo atingia mais de 80% da 

população. 

Entretanto, a forte influência da fisiologia sobre a ciência psicológica; e outros 

diversos fatores importantíssimos, como a iniciativa de Kornílov de apresentar a 

psicologia marxista à URSS e a análise crítica realizada por Vigotski sobre a crise da 

psicologia e as soluções apontadas por ele, esclareceram a solução e os meios pelos 

quais a psicologia se tornaria uma ciência não idealista e além disto, uma ciência 

prática, marxista, consoante com as necessidades sociais e econômicas de um país pós 

Revolução.  

Destacam-se os trabalhos dos fisiólogos Séchenov, Békhterev e Pávlov que, 

apesar de suas discrepâncias com a teoria vigotskiana, demonstraram-se de imenso valor 

para a construção da psicologia soviética sobre a base metodológica do pensamento 

científico-natural e, posteriormente, para o desenvolvimento da base metodológica do 

materialismo histórico dialético. 

De acordo com Vigotski (1996), a Psicologia Soviética neste contexto, assim 

como a Psicologia Europeia, movia-se entre escolas antagônicas, cada uma procurando 

oferecer explicações parciais para alguns fenômenos – que pode-se chamar de “fatos 

descobertos”, muito específicos de cada escola - como, por exemplo, a Psicanálise 

fundamentando seu fato descoberto, a sexualidade, através do princípio explicativo do 

inconsciente, a Reflexologia explicando o comportamento através dos reflexos, a 

Gestalt desvendando a percepção pelo princípio explicativo das formas e o 
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Personalismo justificando as aptidões pelo princípio explicativo do individualismo. Tais 

escolas se dividiam entre idealistas e materialistas vulgares ou mecanicistas. 

A concepção idealista seguia a orientação da psicologia alemã de Wundt e, 

portanto, o introspeccionismo, e buscava compreender os nexos existentes entre os 

fenômenos psíquicos, sem incorporá-las à rede de relações de causa e efeito que abrange 

todo o mundo físico e real. Um exemplo de idealista foi o diretor do Instituto de 

Psicologia da Universidade de Moscou, o Tchelpánov, que considerava a introspecção 

como único meio de se investigar os fenômenos psíquicos e relegava o experimento a 

um papel auxiliar. Ele defendia a tese de que a psicologia deveria ser uma ciência 

empírica, assim como a física ou a mineralogia, porém que estudasse fenômenos 

distintos de tais ciências naturais por via não objetiva. 

Neste contexto, o desenvolvimento de pesquisas por parte de fisiólogos como I. 

M. Séchenov, V. M. Békhterev, I. P. Pávlov e K. N. Kornílov contribuíram para a 

definição da psicologia soviética como uma psicologia não idealista e, apesar de se 

basearem em um materialismo mecanicista, abriram caminho para o desenvolvimento 

da psicologia que melhor se posicionava frente às questões sociais do pais, a Psicologia 

pautada no materialismo histórico-dialético, desenvolvida pelos autores L. S. Vigotski, 

Luria e Leontiev. 

Após a Revolução de 1917, a URSS tornou-se um país mais oportuno para sua 

população, superando a hegemonia religiosa que pregava a predeterminação do papel 

social dos indivíduos. A partir de então, todos tem o direito de estudar e ingressar na 

vida acadêmica. Este fator favoreceu, também, a contestação de muitas teorias 

infundadas e a maior busca pela objetividade. A ciência passa a ser um instrumento de 

melhoria social. 

A constituição da psicologia como ciência natural, graças à fisiologia 

desenvolvida entre o período de 1850-1930, e tendo como precursor o fisiólogo russo 

Séchenov, foi o que possibilitou seu salto qualitativo para uma ciência não apenas 

natural, mas social, a partir das obras da “Troika”: Vigotski, Luria e Leóntiev. E se 

sobressaiu perante a luta ideológica entre materialistas e idealistas. 

Kornílov, como diretor, pôde reorganizar a psicologia na Universidade de 

Moscou, colocando fim à luta entre idealistas e materialistas e iniciando, destarte, a 

constituição de uma Psicologia sobre a base do materialismo dialético. Além disso, os 

psicólogos e fisiólogos citados foram significativos para a revolução da Psicologia 

Soviétiva: Séchenov dando início ao estudo dos reflexos e do sistema nervoso; 

Békhterev desenvolvendo e aprofundando as pesquisas sobre reflexo, principalmente, os 

concatenados, a partir do qual se constituiu o conceito atual de consciência como 

reflexo psíquico estável; e Pávlov através da descoberta dos reflexos condicionados que 

atentaram os fatores sociais e ambientais que condicionam e determinam nosso 

desenvolvimento e aprendizagem, não se restringindo apenas ao âmbito orgânico. A 

própria “Troika” recorreu aos seus estudos sobre atividade nervosa superior que 

serviram de apoio materialista ao estudo da mente. 
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O presente trabalho é parte de uma pesquisa maior em andamento, cujo objetivo 

consiste em caracterizar a crise da psicologia na década de 1920 a partir de dois de seus 

principais expoentes, a saber L.S Vigotski (1896-1934) e G. Politzer (1903-1942), 

comparando seus dois principais trabalhos sobre o tema, a saber: a Crítica dos 

fundamentos da psicologia (1928), de Politzer, e O significado histórico da crise da 

psicologia (cuja datação provável é de 1927), de Vigotski. São objetivos específicos 

desta pesquisa e que compõem dois planos de trabalho de iniciação científica: a) 

identificar os principais elementos que caracterizam a crise da psicologia para Vigotski 

e Politzer; b) verificar quais abordagens teóricas participam da crise, segundo as 

análises de Vigotski e Politzer; c) analisar de que modo cada autor concebe as referidas 

abordagens participam da crise da psicologia; d) comparar as caracterizações da crise da 

psicologia feitas por Vigotski e Politzer; e) comparar as possibilidades de superação da 

crise oferecidas pelos autores em tela. O presente texto versa sobre os três primeiros 

objetivos e especificamente naquilo que tange à obra de Vigotski para ulterior 

comparação com a obra de Politzer (o que já está sendo realizado como parte de outro 

plano de trabalho da pesquisa). 

O ponto de torque da análise vigotskiana é a sua constatação da ausência de uma 

ciência geral a guiar o desenvolvimento dos ramos particulares da psicologia. Disto 

deriva o conjunto de formulações feito pelo autor bielorusso no já referido texto. O 

ponto de partida de sua análise é o reconhecimento da existência de um emaranhado de 

teorias particulares e particularistas – e frequentemente colidentes entre si – sobre os 

fenômenos da psicologia. Vigotski (1927/1996) assinala que os psicólogos práticos 

(psicotecnia, psiquiatria) foram os primeiros a notar referida ausência na ciência 

psicológica, pois que precisamente no campo das aplicações da psicologia que, segundo 

Vigotski, a crise da psicologia foi anunciada primeiramente. 

A incapacidade em integrar e generalizar os conceitos e fatos estudados pelas 

teorias psicológicas é a primeira consequência do ausentar-se de uma teoria geral no 

quadro da investigação psicológica. Disto deriva o desenvolvimento de disciplinas não 

apenas particulares, bem como contrapostas na explicação dos fenômenos humanos. 

Ao tempo de Vigotski – como ainda hoje, malgrado o desenvolvimento das 

teorias psicológicas –, a psicologia se desenvolveu sem uma direção comum. Isso não 

significa, entretanto, que as diversas abordagens particulares em psicologia não tenham 

se pretendido ao estatuto de ciência geral. A rigor, todas as escolas psicológicas por 

Vigotski arroladas no Significado histórico da crise da psicologia pretenderam-se ao 

lugar de ciência geral. O contraponto entre as teorias psicodinâmicas, as teorias 

reflexológicas e comportamentalistas é marca desta ausência de direção comum. De um 

lado, a teoria reflexológica concebe que a explicação de processos complexos como o 

pensamento, por exemplo, deve partir do conceito de reflexo (do mais simples, 

portanto); de outro, as teorias psicodinâmicas (subjetivistas), tendiam a partir daqueles 

elementos propriamente superiores que marcam a vida de nossa espécie como ponto de 

partida investigativo. Se a psicologia deve partir do simples ao complexo ou do 

complexo ao simples, isso é algo a ser decidido pela psicologia geral. 
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Segundo elemento importante para a caracterização da crise é a ideia de que os 

fatos descobertos pela psicologia precisam ser conceitualizados e 

organizados/hierarquizados no interior de um sistema teórico. Na ausência de uma 

ciência geral, a importância e o lugar de cada fato (se no centro ou na periferia) varia de 

um sistema a outro. 

A busca de unidade da psicologia, conduz Vigotski (1927/1996) a uma 

caracterização do caminho percorrido por uma nova ideia no curso do desenvolvimento 

científico, pois também este caminho explica a sua dispersão. Inicialmente, descobre-se 

algo que muda o modo tradicional de entender certo corpo de fenômenos, 

frequentemente ultrapassando limites anteriores de entender um ou outro problema 

científico. 

Outro problema importante na caracterização da crise da psicologia foi a busca – 

pelos mais diversos sistemas psicológicos – de teses, leis gerais, modelos e 

metodologias de outras ciências. De um lado, esta importação de campos já 

consolidados tem o mérito de permitir a uma dada teoria psicológica candidata à ciência 

geral operar com leis e conceitos já mais firmemente estabelecidos. Por outro lado, 

biologia e psicologia – por exemplo – mesmo quando se reportam a um mesmo objeto o 

fazem a partir de materiais mui heterogêneos (por exemplo, a forma como ambas 

ciências concebem a infância ou o desenvolvimento). Ilustração disso pode ser 

encontrada na apropriação por parte de Stanley Hall (e outros) da tese biológica da 

recapitulação (segundo a qual, a ontogenia repete a filogenia) para – a partir daí – 

explicar o desenvolvimento humano. 

Destaca-se, por fim, a questão da linguagem científica como instrumento do 

pensamento tal qual aduzida por Vigotski no texto em tela. Para Vigotski a psicologia 

ainda não possuía uma linguagem própria, sistemática e totalizante. A ausência de uma 

linguagem e sintaxe comum não era um problema que – para o autor – pudesse ser 

resolvido meramente pela atividade orientada à construção de um sistema de signos para 

a psicologia; do contrário, o caráter fragmentário da terminologia disponível à 

psicologia deve-se ao fato de que ela ainda não tenha encontrado seu princípio 

explicativo de que a origem de seus conceitos e ideias seja de natureza demasiado 

heterogênea e costumeiramente incompatível. 

Para finalizar, é importante assinalar que Vigotski (1927/1996) situa na 

reflexologia – que ele aprecia muito criticamente – os germens de uma nova psicologia. 

Isso, no entanto, não significa que a reflexologia é uma psicologia geral, mas que sua 

orientação ante a realidade fenômenos a ser tratada pela psicologia é uma orientação 

objetiva. Esse enlace com a realidade representado pela reflexologia estaria no cerne da 

construção da nova psicologia, mas não se confunde com ela. 

O trabalho em questão encontra-se, no atual momento, na investigação da 

análise vigotskiana, encaminhando-se para a compreensão dos elementos que 

participam da crise da psicologia, para posteriormente, serem comparados com a análise 

do filósofo Georges Politzer, que compartilha com o psicólogo bielorusso muito de sua 

caracterização da crise. Politzer (1928/1998), entretanto, encontra na psicanálise 

freudiana o gérmen da nova psicologia – que também deve ser objetiva – e tem no 

drama sua categoria central. A pesquisa encaminha-se, agora, para a produção de um 

quadro sintético-comparativo a respeito das análises e alternativas aportadas por estes 

dois autores. 
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