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RESUMO 

 

A presente pesquisa pretende investigar como o professor relaciona educação escolar e 

desenvolvimento humano. Apoiamo-nos, nesta pesquisa, nos estudos da escola de 

Vigotski para a educação que traz uma valorosa contribuição para o entendimento das 

relações postas entre educação escolar e desenvolvimento humano. Dentro desta 

perspectiva, a função mediadora do professor é essencial, uma vez, que este profissional 

será o principal mediador entre o conhecimento historicamente acumulado e o 

desenvolvimento dos alunos. Para empreender o estudo, optamos pela abordagem de 

estudo de caso e para a coleta dos dados utilizamos a entrevista semi-estruturada e 

observação como estratégia auxiliar. Em relação à escolha do sujeito consideramos, a 

necessidade de encontrar um professor com características definidas. Procuramos um 

professor formado em Pedagogia, com no mínimo quatro anos de atuação no magistério. 

Outro critério para a escolha do professor,  foi um desenvolvimento profissional que nos 

permitisse reconhecer engajamento em seu trabalho e também um certo investimento 

em formação profissional. Para a organização e análise dos dados, empregamos os 

núcleos  significação. A partir da fala do sujeito elaboramos os seguintes núcleos de 

significação: A escolha profissional e as transformações dos sentidos e significados 

acerca do trabalho educativo; O processo de ampliação dos sentidos e significados da 

prática educativa;Os sentidos e significados do trabalho docente; Educação escolar e 

desenvolvimento humano. Verificamos, que embora a professora aceite a educação 

escolar como capaz de possibilitar desenvolvimento, o não aprofundamento a respeito 

do que seja os processos de aprendizagem e desenvolvimento, suas especificidades e 

relações, obscurece a compreensão das interconexões entre educação escolar e 

desenvolvimento humano.    

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The present research intends to investigate how professors relate school education and 

human development. We supported ourselves, in this research, in the studies of the 

school of Vigotski about education that bring a value contribution for the agreement of 

the relations between human development and school education. Following this 

perspective, the mediating function of the professor is essential, since this professional 

will be the main mediator between the knowledge accumulated during the history and 

the student’s development. To undertake the study, we opted to the case study and for 

the collection of the data we used the half-structuralized interview and observation as 

auxiliary strategy. In relation to the choice of the citizen, we considered the necessity to 

find a professor with defined characteristics. We looked for a professor formed in 

Pedagogy, with at the very least four years of performance in the teaching. Another 

criterion for the choice of the professor was a professional development that allows us 

to recognize some enrollment in his work and also an investment in professional 

formation. For the organization and analysis of the data, we used the significance nuclei.  

From the speaks of the citizen, we elaborated the following nuclei of signification: The 

professional choice and the transformations of the senses and meanings concerning the 

educative work; The process of magnifying of the senses and meanings of the educative 

practical; The senses and meanings of the teaching work; School education and human 

development. We verified that although the teacher accepts the education pertaining to 

school as capable to make possible development, the negative for improving the 

understanding about what the process of learning and development, its specific aspects 

and relations is, overshadows the understanding of the interconnections between school 

education and human development.    
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Apresentação 

 

Com o objetivo de apresentar as inquietações que culminaram na elaboração do 

presente trabalho, iniciaremos relatando algumas experiências e reflexões, responsáveis 

pelo conteúdo  da problemática da pesquisa.  

A primeira experiência ocorreu no Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) 

mantido pela Pró-Reitoria da Extensão (PROEX) da Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” (UNESP). 

A UNESP possui uma estrutura multicampi, contando com  quinze campi no 

interior do Estado de São Paulo e um na capital. Este projeto foi desenvolvido em sete 

campi da universidade e a coordenação local do projeto era de responsabilidade dos 

Departamentos de Educação existentes nesses campi e os educadores eram alunos dos 

cursos de licenciatura da graduação. No campus de Bauru, este projeto contava com cinco 

turmas, sendo que uma localizava-se no interior do campus e as demais turmas foram 

instaladas em instituições ou bairros periféricos da cidade. 

A atividade exercida no Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), foi de 

educadora em uma sala localizada em um bairro periférico da cidade de Bauru. A 

população era constituída por um contingente expressivo de migrantes das zonas rurais de 

Minas Gerais e do Nordeste. Essa população, expulsa de suas cidades de origem pela falta 

de emprego, buscou no interior de São Paulo, na lavoura da cana-de-açúcar, melhores 
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condições de vida. Porém, sofreram mais uma vez o desemprego com a mecanização da 

lavoura. 

Os serviços públicos de saúde, educação, urbanismo e saneamento básico do bairro 

impressionavam pela precariedade. Freqüentemente eram noticiados na imprensa local, atos 

de violência cometidos no bairro, geralmente ligados ao tráfico de drogas. Todas estas 

condições, fruto das políticas econômicas, sociais atuais, construíram a imagem do bairro 

como um local extremamente violento e um péssimo lugar para se viver. 

Nesse bairro, a sala de aula foi instalada em uma instituição assistencial. Essa sala  

atendia a mulheres de vinte e cinco a sessenta anos, nenhuma nascida em Bauru. As mais 

velhas trabalharam na lavoura e as mais novas, em torno de vinte e cinco à trinta anos, 

trabalharam, outrora, como empregadas domésticas, mas no momento estavam 

desempregadas, condição esta, que possibilitava a participação no curso. Embora fosse 

possível, para estas mulheres, conciliar os estudos com as atividades domésticas e os 

cuidados com os filhos, seria extremamente difícil conciliar as três atividades.   

Em geral, as alunas mais novas passaram por experiências escolares, freqüentando 

os primeiros anos do ensino fundamental em suas infâncias. Já no caso das alunas idosas, 

algumas não possuíam nenhuma experiência escolar, enquanto outras participaram de 

programas de educação de jovens e adultos no passado. 

No caso das alunas da turma de Educação de Jovens e Adultos, particularmente  

interessava-me como a não aquisição dos conhecimentos escolares, decorrente do não 

acesso à educação escolar, implicava em dificuldades que iam da esfera psicomotora a 

atividades que exigiam generalização, abstração. 
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Embora constatasse que as alunas da sala de Educação de Jovens e Adultos 

possuíam alguns conhecimentos originários de seus cotidianos e que estes eram fragmentos 

dos conhecimentos científicos, tais conhecimentos demonstravam-se limitados para 

responder situações mais complexas, isto porque segundo Giardinetto (1999)   

 

(...) o conhecimento no cotidiano é um conhecimento fragmentário que se 

manifesta segundo uma lógica conceitual que é própria a exigências de 

toda a vida cotidiana. Trata-se de uma lógica-conceitual adequada aos 

objetivos prático-utilitários e que responde eficazmente às necessidades 

do cotidiano (p. 06). 

 

Luria (1980), em um trabalho realizado com camponeses sem acesso à educação 

escolar, habitantes de uma área remota da Rússia, verificou que eles não utilizavam 

pensamento conceitual em atividades de categorização e agrupavam objetos de forma 

gráfico-conceitual, ou seja, de acordo com as relações concretas que os objetos guardam 

entre si. 

Ele conclui, então, que “um pensamento taxonômico e conceitual se apoiaria nas 

operações teóricas que as crianças aprendem na escola” (LURIA, 1980, p.73).  

Essa experiência fazia-me questionar a respeito do papel da educação frente ao 

desenvolvimento dos indivíduos. A educação escolar deveria, ao mesmo tempo em que 

transmite os conhecimentos acumulados ao longo da história da humanidade, permitindo 

que os alunos tenham acesso às objetivações humanas –  avanços tecnológicos, cultura, arte 

conhecimentos científicos  –  ser também uma educação promotora de desenvolvimento. 
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Conforme Davidov (apud DUARTE, 1996), promover desenvolvimento deveria ser 

um princípio da educação. 

 

O “princípio da acessibilidade” deve ser o princípio da educação que 

desenvolve, isto é, em uma estruturação tal da educação na qual se possa 

dirigir regularmente os ritmos e conteúdos do desenvolvimento por meio 

de ações que exercem influências sobre este. Tal ensino deve realmente 

“arrastar consigo” o desenvolvimento e criar nas crianças condições e 

premissas para o desenvolvimento psíquico (...) (DAVIDOV apud 

DUARTE, 1996, p.44). 

       

A segunda experiência, que passo a relatar agora, embora com outra população, 

aprofundou meu interesse pela relação entre educação escolar e desenvolvimento. 

Essa experiência desenvolveu-se durante um estágio extracurricular no interior de 

uma instituição, cujo objetivo assentava em profissionalizar pessoas com deficiências 

físicas e mentais. 

Nesse momento é preciso esclarecer sobre o termo utilizado aqui, “pessoas com 

deficiências”, ao invés de “pessoas com necessidades educativas especiais”.  

Concordamos com Bueno (2001) quando discute que os dois termos não são 

sinônimos. O termo “pessoas com necessidades especiais” abarca as pessoas deficientes, 

sem se restringir apenas a esta população, mas, a todos aqueles que em algum momento da 

vida escolar passaram por alguma dificuldade e, conseqüentemente têm necessidades 

especiais.  O problema do termo está na sua abrangência, pois, pode “estar significando a 
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incorporação de um grande número de crianças, sobre as quais temos grandes dúvidas se 

teriam, efetivamente, algum tipo de necessidade especial” (BUENO, 1996, p.41). 

Retornando ao relato da segunda experiência, as atividades desempenhadas por 

mim, enquanto estagiária de psicologia, concentravam-se no atendimento psicológico 

individual e grupal aos usuários. 

A área de psicologia organizava-se em sub-áreas (cognitivo, afetivo, sexual, 

profissional) e os atendimentos eram realizados dentro dessas sub-áreas, para as quais eram 

feitos os encaminhamentos. Estes poderiam acontecer de duas maneiras: o usuário ser 

encaminhado por outros profissionais da instituição ou, encaminhamento gerado quando o 

usuário ingressava na instituição. 

A primeira maneira supracitada de encaminhamento, poderia ser efetuada tanto 

pelos monitores responsáveis pelo acompanhamento das atividades profissionais ensinadas, 

como por professores que lecionavam em uma sala de aula no interior da instituição. 

A segunda forma de encaminhamento efetuava-se quando o usuário ingressava na 

instituição. Era condição para o ingresso na instituição ter acima de quatorze anos e 

autonomia nas atividades de autocuidados e locomoção. 

Com o intuito de avaliar as dificuldades do ingressante e em qual atividade 

oferecida pela instituição ele melhor se adaptaria, a Bateria Cepa era aplicada, pela área de 

Psicologia. A Bateria Cepa é um instrumento de avaliação que verifica dificuldades por 

áreas, avaliando memória, atenção, percepção visual, percepção auditiva dentre outras 

capacidades. 
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Se o resultado da avaliação apontasse para dificuldades de memória, por exemplo, o 

usuário seria encaminhado para o atendimento em memória, na sub-área de cognição dentro 

da área psicológica. 

Vale ressaltar que as outras equipes profissionais (fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, médicos) também avaliavam o usuário e, de acordo com o caso, propunham 

encaminhamentos em suas respectivas áreas. 

Os atendimentos realizados por mim eram aqueles relacionados à área cognitiva. 

Deparei-me, embora com outros contornos, com uma situação semelhante àquela da 

Educação de Jovens e Adultos, ou seja, a maioria dos usuários desta instituição possuíam 

uma história de fracasso escolar produzindo um processo de expulsão/exclusão do ensino 

formal ou mesmo das salas especiais, o que produzia a procura pelos serviços oferecidos 

pela instituição. 

Observava que os professores e também os monitores, responsáveis pelo ensino das 

atividades profissionais, não compreendiam em que medida as atividades que os usuários 

realizavam contribuíam para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores1.   

O encaminhamento ao atendimento psicológico era feito sistematicamente toda vez 

que o usuário não apresentava o comportamento desejado ou que o mesmo apresentasse 

dificuldades. As falas dos profissionais referiam-se sempre à “falta de atenção”, “falta de 

memória”, “falta de raciocínio”. Para estes profissionais, todos as dificuldades eram 

geradas e mantidas pela deficiência e não se relacionavam com a realidade concreta e as 

atividades desses indivíduos.  

                                                 
1 Atenção, memória, percepção, pensamento.  
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Assim, sob a luz de uma visão maturacionista, perdia-se de vista a dinâmica do 

desenvolvimento das funções psicológicas, e a contribuição do processo educativo para este 

desenvolvimento, produzindo uma extrema patologização do desenvolvimento desses 

indivíduos, que eram encaminhadas para o atendimento psicológico. Ao fracasso escolar e 

às dificuldades encontradas no desenvolvimento destes personagens eram-lhes atribuídas o 

diagnóstico de deficiência que acabava justificando o fracasso escolar e as dificuldades no 

decorrer do desenvolvimento.   

Para Bock (2000), a Psicologia criou uma série de saberes que identificam as 

dificuldades e problemas do processo ensino-aprendizagem apenas de um lado: o do aluno. 

Isto porque a dificuldade ou o problema é visto como um fenômeno que ocorre dentro do 

indivíduo ou de responsabilidade do indivíduo e não como um fenômeno 

multideterminado.      

 Se na educação de adultos concluía que várias dificuldades foram geradas pelo não 

acesso à educação escolar, na instituição, a educação escolar não era encarada como um 

fator propulsor de desenvolvimento. Os alunos deveriam estar prontos para aprender. Se 

essa prontidão não existisse, a conclusão era que tal aluno possuía problemas em seu 

desenvolvimento.   

Por fim, gostaria ainda de mencionar a experiência ocorrida no estágio de Psicologia 

Escolar, no quinto ano do curso de Psicologia.  

Nesse estágio trabalhando com grupos de crianças e professores em escolas 

públicas, a fim de reverter o processo de produção de queixas escolares, foi possível 

verificar que os professores estabeleciam “uma relação direta de causa e efeito entre 
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problemas emocionais e/ou familiares, pobreza, desnutrição e dificuldades escolares” 

(LOURO; FERNADES; MARCOLINO, 2001, p.113).      

Complementando esse dado, Cruz (1997), ao investigar representações de crianças 

de baixa renda sobre a escola, verifica que a atuação dos professores junto às crianças está 

voltada para uma minoria dos que já sabem, ou melhor, que apresentam os comportamentos 

esperados, os demais são considerados com problemas e dificuldades de aprendizagens.  

Aqui é possível apreender uma outra visão a respeito do desenvolvimento das 

crianças: a valorização do ambiente da criança, que exclui a escola e as suas atividades, 

como o único determinante para seu desenvolvimento, buscando as causas dos problemas 

no ambiente familiar, nos conflitos emocionais, na pobreza, atribuindo as crianças pobres 

mais problemas e dificuldades de aprendizagem e as identificando como crianças 

problemas. Tais problemas dentro desta visão constituem-se em impedimentos para o 

aprendizado escolar .   

Essas experiências levaram-me a questionar sobre como professores relacionam  

educação escolar e desenvolvimento humano. Este questionamento transformou-se em um 

problema de pesquisa e resultou na dissertação que ora apresentamos. 
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1. Introdução 

 

Para os pesquisadores da Psicologia sócio-histórica uma das tarefas da Psicologia, 

consistia no estudo das conexões existentes entre educação escolar e desenvolvimento 

humano (LEONTIEV, 1991; LURIA, 1980; VIGOTSKI, 1998a; DAVIDOV, 1988). Ao 

lançar esta tarefa para a Psicologia os autores criticaram pressupostos teóricos que 

consideram o desenvolvimento humano independente da educação escolar (DAVIDOV, 

1988) .  

Tendo em vista o estudo da relação que o professor faz entre educação escolar e 

desenvolvimento humano, coadunamos com a posição acima e criticamos aquelas teorias 

que identificam o fracasso escolar no indivíduo e secundarizam o papel da educação escolar 

frente ao desenvolvimento.   

A fim de introduzir a temática e os objetivos de nossa pesquisa recorremos a como 

historicamente a humanidade pensa e elabora acerca da educação escolar e do 

desenvolvimento humano e as relações construídas entre os dois processos. 

Este recuo histórico justifica-se, pois, da mesma forma que negamos que seja o 

indivíduo o responsável pelo seu fracasso ou sucesso, mas que é preciso tomar as 

multiderminações para as explicações destes fenômenos, também acreditamos que a forma 

como o professor relaciona educação escolar e desenvolvimento não é fruto da 

individualidade de cada professor, mas, é construída historicamente e apropriado por este, 

tornando-se elemento da singularidade do sujeito.   
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Para buscar o desenvolvimento histórico da educação e o que os homens pensam, 

elaboram sobre ela é preciso considerar a educação enquanto um fenômeno humano, fruto 

da atividade humana. 

A complexificação da atividade humana, a produção dos conhecimentos, 

instrumentos ao largo da história, ou seja, as objetivações humanas, geram novas 

necessidades e faz com que o homem necessite de um processo particular em que 

conteúdos específicos devem ser apropriados a fim de garantir que os indivíduos 

particulares apropriem-se do genérico humano. A educação como atividade particular 

 

(...) nasce no próprio processo de trabalho que lhe é inerente, vai se 

tornando, com a complexificação da sociedade, uma atividade específica 

através da qual cada indivíduo precisa apropriar-se (gradualmente e 

dentro de determinadas faixas etárias) das objetivações humanas mais 

complexas que não podem ser apropriadas na vida cotidiana da sociedade 

(ARAÚJO, 2000, p. 35). 

 

Diferentemente dos animais, que mantém uma relação direta com a natureza, 

adaptando-se a ela, o homem intervém na natureza e a modifica para garantir sua 

sobrevivência. A produção da existência material do homem exige que este antecipe, 

planeje, represente mentalmente os objetivos de sua ação. Sendo assim, o homem, ao 

mesmo tempo em que garante sua existência material, produz um universo simbólico.   

Para Severino (2002), o instrumental da educação constitui-se de ferramentas 

simbólicas interpelando a subjetividade dos indivíduos, isto porque a subjetivação do 
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mundo objetivado se dá mediante o conhecimento, tomando conhecimento como “(...)  

toda a extensão do exercício da subjetividade em sua prática simbolizadora” (p.69).  

Conforme o autor, nos primórdios das reflexões sobre a educação, por ser a 

educação uma prática simbolizadora, acreditou-se que esta, estava totalmente divorciada da 

vida concreta dos homens. Seguindo esta idéia, todo desenvolvimento intelectual, 

provocado pela educação, seria algo separado da existência concreta dos homens. O 

próximo passo seria acreditar que tal desenvolvimento é fruto da individualidade de cada 

homem. 

A respeito deste tema, vale discutir algumas peculiaridades da relação entre 

Psicologia e Pedagogia, isto porque as concepções psicológicas terão um forte impacto 

sobre a educação e o trabalho educativo e dizem muito sobre as relações construídas entre 

educação escolar e desenvolvimento humano.     

A influência da Psicologia na Educação remete ao início do século XX, momento 

histórico, que no âmbito da educação, caracteriza-se pelo ingresso massivo de crianças na 

escola. Nesse momento, a educação volta-se para Psicologia como ciência capaz de 

fornecer o aparato teórico e técnico para resolver a questão da escolarização desse novo 

contingente de crianças. É interessante assinalar que esta nova clientela da escola é formada 

pelos filhos dos trabalhadores, que outrora estavam não nos bancos escolares, mas nas 

fábricas.    

Carvalho (2002) escreve sobre este momento.  

Ao mesmo tempo, configuravam-se novas condições para o desempenho 

do trabalho nas sociedades industrializadas, especialmente a exigência de 

preparação formal, o que levou à dispensa do trabalho infantil e ao 
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ingresso de uma grande massa de crianças nas escolas. (...) no momento 

em que as crianças chegaram às escolas surgiram três problemas que 

ainda hoje são objeto de atenção de psicólogos e educadores: a 

inteligência, a aprendizagem e  as  diferenças individuais (p. 54). 

 

Patto (1990) discute dois momentos de complementaridade entre Psicologia e 

Pedagogia. No primeiro momento histórico, constata-se uma “(...) psicologia voltada para 

a decifração da mente humana e uma pedagogia que se propunha a ensinar levando em 

conta esta natureza (...)” (p.61).  Porém, com o avanço da Psicologia Diferencial, o 

movimento da Escola Nova, passa então a sedimentar uma Pedagogia afinada com as 

diferenças individuais em relação à capacidade de aprender. Surge, então, uma nova 

complementaridade entre Psicologia e Pedagogia, reduzindo as dificuldades de 

aprendizagem a distúrbios do desenvolvimento psicológico.  

Para Lyra e Moura (2000) esse momento é marcado pelo  

 

(...) interesse por detectar, não os processos de mudança, mas, sim, 

capacidades ou habilidades que distingam etapas ou estágios do 

desenvolvimento, respondendo à necessidade de uma psicologia das 

diferenças na qual o objetivo está voltado para classificar, sobretudo 

atrasos de desenvolvimento, ou separar os mais competentes daqueles 

menos competentes (...) (p. 41). 

 

O estudo do desenvolvimento passa a caracterizar-se por um acúmulo de dados 

empíricos desacompanhados de uma produção teórica que permita interpretar os dados 

obtidos (LYRA; MOURA, 2000). A ênfase é dada na descrição do produto sem a 
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preocupação em analisar o processo de desenvolvimento. Caminha-se claramente para a 

psicologização dos problemas e dificuldades de aprendizagem.  

Assim, a leitura que a psicologia fará do desenvolvimento humano terá um impacto 

arrebatador na educação.     

Dentro dessa problemática, temos que, ao recuperar o desenvolvimento da ciência 

psicológica no século XX, a idéia de natureza humana acompanha o desenvolvimento desta 

ciência, assim como também do pensamento científico de modo geral. 

A idéia de natureza humana concebe o homem como um ser que ao nascer já guarda 

em si todos os componentes necessários para tornar-se humano, sendo preciso apenas a 

maturação do organismo e a estimulação ideal para que este possa então desenvolver todas 

as suas potencialidades. Segundo Bock (2000) os homens, seguindo a idéia de natureza 

humana, “(..) seriam dotados da essência que os faz homens, e o seu desenvolvimento, ou 

melhor, a atualização dessa essência dar-se-ia conforme o homem vai sendo cultivado em 

nosso meio social” (p.14).   

Desde as concepções predeterministas até as interacionistas, há a idéia de natureza 

humana. Para as concepções predeterministas o homem possui todas as características do 

humano em sua carga genética, que se desenvolverão ao longo do tempo. Desta forma o 

desenvolvimento humano possui um caráter pré-determinado, postulando a experiência um 

papel inferior.  

O interacionismo, por sua vez, crê na experiência, ou melhor, na interação do 

indivíduo com meio que o circunda, como um dos principais propulsores do 
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desenvolvimento. Porém, a interação prescinde da maturação do organismo no decorrer das 

fases do desenvolvimento e apenas acontece, seguindo a maturação do organismo.  

Temos que tanto uma posição como outra preservam a idéia da natureza humana. 

Embora dêem a experiência valores diferenciados, as duas posições guardam em seu 

interior a idéia de um homem a priori.  

Mesmo os interacionistas quando dão maior valor à experiência, às vezes física, às 

vezes social, não superam a idéia de natureza humana, pois, não abandonam o modelo 

biológico da interação entre organismo e meio, tomando o homem como um organismo que 

se desenvolve nas relações estabelecidas com seu meio.  

A constituição do psicológico será também concebida como algo produzido pela 

natureza. Seguindo esta linha, as teorias sobre o desenvolvimento, trilharão o mesmo 

caminho: o desenvolvimento intelectual das crianças é tomado como natural, como algo 

que, em germe, a criança já possui.  

O impacto de tais concepções na educação, conforme Bock (2000), como 

pressupostos para o trabalho educativo, acaba por fundamentar uma prática de vigia do 

desenvolvimento da criança: se ela apresenta ou não determinadas capacidades, 

comportamentos esperados em certa fase de seu desenvolvimento. As dificuldades de 

aprendizagem, conseqüentemente, são produzidas por distúrbios contraídos fora da escola e 

localizados no indivíduo. 

Warner (apud, PATTO, 1990) em seu livro “Who Shall Be Educated?” discute que 

as desigualdades sociais são inevitáveis, portanto, é preciso garantir que os mais bem 

dotados sejam preparados para assumir os altos postos da hierarquia social. Ainda segundo 
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este autor “a ascensão social de alguns deve corresponder a solidariedade social de 

muitos” (PATTO, ibid, p.47). Mais tarde a teoria da carência cultural identificará os filhos 

dos trabalhadores como a parcela portadora de problemas e dificuldades de aprendizagem, 

devido a uma condição social que não possibilita desenvolvimento. Assim, sedimenta-se 

uma visão que culpa a origem social da criança, sua família, o lugar onde mora pelo 

fracasso escolar.    

Quando se perde de vista as multiderminações da produção do fracasso escolar 

emergem as explicações deterministas, naturalizantes e patologizantes a respeito do 

desenvolvimento dos indivíduos e se produz uma série de preconceitos e posturas 

estereotipadas sobre aqueles que não aprendem. 

Para Heller (1985), todo o preconceito gera uma série de atitudes estereotipadas, 

que acaba por deformar e “(...) conseqüentemente estreitar a margem real de alternativa do 

indivíduo.” (p. 59). 

Desta forma a educação escolar não estaria agindo como mediadora entre o 

indivíduo e as produções humanas, provocando desenvolvimento. É importante destacar 

que a educação escolar enquanto atividade particular e intencional deveria guiar-se por 

“elementos que contribuam para a humanização do homem singular em seu processo de 

vida” (ARAÚJO, 2000, p. 41).      

Para Saviani (1994), o objetivo da educação está justamente em produzir, no 

indivíduo singular o que é genérico do humano, ou seja, na medida em que a escola 

propicia que os indivíduos se apropriem do conhecimento historicamente acumulado, 

possibilita que estes desenvolvam características essencialmente humanas, provocando, 

desta forma, desenvolvimento. A educação escolar é, portanto, a forma pela qual os 
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indivíduos podem se apropriar do genérico humano, possibilitando ao mesmo tempo o 

desenvolvimento de suas singularidades. 

O homem ao longo de seu desenvolvimento histórico, transformou a natureza, criou 

uma variedade de instrumentos, com isso transformou-se internamente, desenvolvendo um 

mundo interno, subjetivo, dotado de capacidades intelectuais (memória, atenção, percepção, 

abstração, pensamento) e um leque de habilidades. Justamente, porque estas capacidades, 

habilidades não estão impressas na herança hereditária, é que cada indivíduo necessita 

passar por um processo de aprendizagem.  

Aprendizagem, aqui, significa o processo de apropriação, pelo qual cada indivíduo 

deve passar no sentido de apropriar-se dos feitos, ou melhor dizendo, das objetivações 

humanas. Os conteúdos dessa aprendizagem apresentam-se na forma de conceitos, sendo 

expressos por meio da linguagem.   

Conforme Leontiev (1978), “podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser 

homem”, isto porque, é “(...) preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do 

desenvolvimento histórico da sociedade humana” (p.267). 

Ao analisar as relações entre educação e desenvolvimento intelectual Vigotski2 

(1998a) traz uma valorosa contribuição. Este autor nos aponta que nas situações cotidianas 

há varias situações de aprendizagem em que a criança aprende com os adultos ou com seus 

pares, mas que a educação escolar proporciona algo novo no desenvolvimento da criança, 

pois, o aprendizado adequadamente organizado é capaz de provocar desenvolvimento.  

                                                 
2 A grafia do nome do autor não possui uma padronização no Brasil, assim optamos por utilizar a grafia 
Vigotski, por ser a mais utilizada no Brasil.  
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Nas relações que a criança estabelece com os objetos e as pessoas há sempre a 

mediação do outro, e esta mediação proporciona que um processo a princípio exterior 

torne-se um processo interno.  

Vigotski (1998a) dá o seguinte exemplo: uma criança esforçando-se para agarrar 

algum objeto. A mãe vê o movimento feito pela criança e percebe a tentativa sem sucesso e 

a auxilia. A criança nas próximas vezes que tentar agarrar um objeto fora de seu alcance 

tenderá a repetir o gesto com intuito de que alguém traga o objeto até ela, isto porque, a 

criança apropriou-se da significação do gesto de apontar. Nesta situação podemos observar 

a formação do gesto de apontar. Assim, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento 

está posta antes da criança ingressar na escola e fica claro que em várias situações 

cotidianas também podemos identificar uma série de circunstâncias que outros atuam na 

zona de desenvolvimento próximo da criança, porém, 

  

(...) no decurso do ensino se produzem mudanças constantes na 

experiência dos alunos; o seu conhecimento amplia-se, enriquece-se o 

conteúdo dos conceitos; estes adquirem um caráter mais diferenciado e 

generalizado, o qual permitem usá-los em sentido geral para se orientar 

em novas situações, realizar novas tarefas enfrentar novas dificuldades 

(LEONTIEV, 1991, p. 41). 

        

É para explicar a relação entre aprendizagem escolar e desenvolvimento que o autor 

elabora o conceito de zona de desenvolvimento proximal.  

 Segundo esse conceito existem dois níveis de desenvolvimento. O primeiro trata-se 

do desenvolvimento real, que se constitui daquilo que a criança é capaz de fazer sozinha. 
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Nas palavras do autor este nível de desenvolvimento significa: “(...) o nível de 

desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como resultado de 

certos ciclos de desenvolvimento já completado” (p.111). 

O segundo nível de desenvolvimento, o proximal, por sua vez, constitui-se:  

 

(...) da distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração de companheiros mais 

capazes (VIGOTSKI, 1998a, p. 112). 

 

Para Vigotski (1998a) o ensino eficaz é aquele que se adianta ao desenvolvimento 

da criança, atuando na zona de desenvolvimento próximo, fazendo com que a criança 

desenvolva o que ainda esta em processo de formação.  

Assim, a aprendizagem e desenvolvimento estão ligados, porém esta relação ganha 

novas características com a educação escolar, pois, a organização da aprendizagem leva ao 

desenvolvimento de uma série de processos e operações mentais.  

O desenvolvimento não pode ser tomado apartado da aprendizagem, uma vez que a 

aprendizagem provoca desenvolvimento. A educação escolar, por sua vez, na medida que 

organiza a aprendizagem, cumpre sua função mediadora nesse processo. Isto faz do 

trabalho educativo, um trabalho particular com objetivos e fins específicos que se debruça 

sobre a aprendizagem a fim de promover desenvolvimento humano. Neste processo 
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(...) a atividade mediadora do professor assume fundamental importância 

dentro do trabalho educativo não só no que diz respeito à transmissão de 

conteúdos, mas também no que se refere à definição de fins e escolha de 

valores que irão dirigir essa atividade (ARAÚJO, 2000, p.53). 

 

Severino (2002), quando discute a perspectiva dos valores na educação, coloca a 

educação como mediação universal da existência humana. Enquanto mediação universal ela 

comporta simultaneamente três dimensões: política, ética e técnica. Assim, a formação do 

professor deve abarcar  todas estas dimensões. 

Mello (2003), ao mencionar sobre a dimensão política, propõe que deve fazer parte 

da formação do professor conhecimentos a respeito das relações mais amplas “entre a 

escola e sociedade, que passaria necessariamente pela questão de suas condições de 

trabalho e remuneração” (p. 43).  

Em relação à dimensão ética do trabalho educativo, Severino (2002) nos aponta que 

a intencionalização da atividade humana respalda-se em conceitos e valores. Segundo ele 

“(...) as experiências são simbolizadas em forma de conceitos e apreciadas por valores”. 

Sendo o trabalho educativo, um trabalho dirigido a certos fins, definido por valores, 

caracteriza-se, portanto, como uma atividade consciente. 

Para Mello (ibid) da dimensão técnica-científica deve fazer parte na formação do 

professor “uma compreensão das relações entre o preparo técnico que recebeu, a 

organização da escola e o resultado de sua ação”.  Segundo Severino (2002):  

 

(...) na condição de trabalho, a prática educativa interage com o 

conhecimento, pois só dele pode retirar referências conceituais e 
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valorativas que dão sentido legítimo, competente e crítico a sua 

intervenção sobre o social (p. 87).  

 

Ao falar sobre os conhecimentos, fontes de referências conceituais e valorativas do 

trabalho educativo, alguns trabalhos buscam identificar conceitos de professores a respeito 

do desenvolvimento de seus alunos.  

Becker (1993), através de observações em sala de aula e entrevistas, pesquisou a 

epistemologia subjacente ao trabalho do professor da pré-escola ao segundo grau. O autor 

conclui que o professor pode manifestar concepções ambientalistas, inatistas, ou 

interacionistas. O autor chama a atenção que o professor pode manifestar posições 

predominantemente ambientalistas, preservando, contudo aspectos inatistas e 

interacionistas. Ainda segundo ele, estas epistemologias estariam guiando a prática do 

professor e até mesmo a organização da escola.  

Em alguns trabalhos (DIAS; VASCONCELOS; 1994; TOREZAN, 1999) verifica-

se que as concepções de professores sobre desenvolvimento possuem um caráter 

maturacionista, guiados por uma concepção de desenvolvimento apartada da aprendizagem.  

Almeida e Cunha (2003) acreditando que as teorias sobre o desenvolvimento “(...) 

acabaram por constituir uma realidade social acerca da natureza humana, 

institucionalizando o processo de desenvolvimento em uma direção determinada” (p.12), 

partindo do referencial teórico das representações sociais, investigaram as representações 

sociais dos professores a fim de compreender a forma pela qual as crenças, os valores, as 

teorias, enfim, os pensamentos sociais se integram com as práticas sociais desses 

profissionais, e estas com o processo de desenvolvimento dos seus alunos. 
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As autoras concluem que as representações de professores sobre desenvolvimento 

humano evidenciam as bases científicas do conhecimento destes profissionais, 

caracterizadas por uma visão normativa que pressupõe uma seqüência fixa e universal de 

estágios que deve evoluir progressivamente até a vida adulta. Em relação à prática do 

professor Almeida e Cunha verificam que tais idéias tornam-se moduladoras do trabalho 

educativo. 

 Em estudo realizado em uma creche universitária, Melchiori e Alves (2001) 

visavam responder questões pertinentes ao sistema de crenças das educadoras a respeito do 

desenvolvimento e temperamento do bebê. As autoras verificaram que a maioria das 

educadoras manifestou em suas falas posições inatistas e ambientalistas com predomínio da 

segunda. Segundo as autoras, “nessa abordagem, a criança é vista como sendo passível de 

ser moldada e influenciada integralmente pelo meio, não contribuindo ativamente para o 

seu próprio desenvolvimento nem atuando sobre o meio ambiente” (p.290). Ficou 

evidenciado que as educadoras subestimam sua ação frente o desenvolvimento dos bebês, 

dando maior importância à relação da criança com a família principalmente com a mãe.  

Genericamente podemos dizer que mesmo que seja de maneira superficial ou 

formal, o professor é capaz de aceitar que existe uma relação entre educação escolar e 

desenvolvimento. Mesmo que isto se reduza a dizer que só é possível aprender se o 

organismo já está maduro para tal ou, que é preciso que a criança  alimente-se bem, que sua 

família siga as regras mínimas de higiene e moral para que a criança possa desenvolver-se e 

com o ingresso na escola, aprender.  
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Nos casos mencionados acima a educação escolar não promoveria desenvolvimento. 

O desenvolvimento seria uma estrutura para o desenrolar da educação escolar apoiar-se, a 

fim de realizar a aprendizagem 

Poderíamos também encontrar posições dizendo que a educação poderia restringir o 

desenvolvimento dos sujeitos, o que também não deixa de ser uma compreensão de uma 

relação que se dá entre educação escolar e desenvolvimento humano. 

Neste trabalho, preocupados em investigar a relação que o professor faz entre 

educação escolar e desenvolvimento humano, pensamos que a análise dos sentidos e 

significados da fala do professor, pode nos auxiliar a compreender as possíveis relações 

entre educação escolar e desenvolvimento humano. Apoiamo-nos, para tanto nos estudos de 

Vigotski sobre a relação ente pensamento e linguagem.   

Para Vigotski toda generalização, todo conceito é ato autêntico e específico do 

pensamento e: 

 

Todo pensamento procura unificar alguma coisa, estabelecer uma relação 

entre coisas. Todo pensamento tem um movimento um fluxo um 

desdobramento, em suma, o pensamento cumpre alguma função, executa 

alguma tarefa (VIGOTSKI, 2001, p.409). 

 

A elaboração conceitual trata-se de uma forma superior de ação consciente que 

permite ao homem conhecer, interpretar, analisar a realidade que o cerca de forma a 

apreender as relações complexas e abstratas existentes. 
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Essa produção de conceitos apenas é possível porque no processo de 

desenvolvimento histórico da consciência do homem, a linguagem torna-se um instrumento 

fundamental do conhecimento humano e da forma de como o homem explica sua realidade. 

Assim, o homem passa a ter, através dos signos, uma explicação conceitual, abstrata do 

mundo.  

Na base do processo de desenvolvimento de conceitos está a palavra. Ao discutir a 

relação entre pensamento e linguagem, Vigotski (2001) elege o significado da palavra, 

como unidade de análise, isto porque o significado possui a mesma função mediadora da 

linguagem e é ao mesmo tempo fenômeno da linguagem e do pensamento. 

Sendo o significado da palavra, fenômeno da linguagem, formado objetivamente no 

processo histórico, possibilita a comunicação entre os membros da cultura que partilham 

desse significado. É possível, desta forma, compreender que tais significados contêm 

também aspectos ideológicos produzidos em determinados momentos históricos, advindos 

das relações sociais de produção.  

Sendo o significado fenômeno do pensamento, ele constitui-se enquanto uma 

generalização. Segundo Luria (1986) junto com o significado de cada palavra há um 

sentido, ligado ao contexto do sujeito e as suas vivências afetivas. O sentido enriquece a 

palavra, uma vez que, amplia o círculo de significados dando à palavra novos conteúdos 

intelectuais e afetivos (VIGOTSKI, 2001).    

Vemos que o desenvolvimento de conceitos, trata-se de um movimento complexo, 

dirigido pelas palavras, inexistente sem o processo de produção de significado e sentido3. 

                                                 
3 A discussão acerca do significado e sentido será aprofundada no capitulo 1. 
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Assim, buscamos neste trabalho, a partir da análise dos sentidos e significados 

produzidos pelo professor, apreender a relação construída entre educação escolar e  

desenvolvimento humano. 
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2. Apontamentos sobre a concepção de homem e conhecimento na Escola de 

Vigotski 

 

Neste momento buscamos apresentar as concepções de homem e conhecimento 

presentes na escola de Vigotski. Embora este autor seja o principal nome da abordagem 

sócio-histórica, ou o nome mais divulgado no Brasil, concordamos com Duarte (1996), que 

para o estudo da obra de Vigotski é fundamental inseri-la no conjunto de produções desta 

matriz psicológica, que conta com produções de Luria, Leontiev, dentre outros autores. 

Outra condição importante para a compreensão das concepções do homem e 

conhecimento e de uma forma geral para o entendimento do conjunto da obra desta escola, 

está em reconhecer os pressupostos filosóficos do materialismo histórico dialético.  

Duarte (ibid) ressalta a necessidade de buscar em Marx os fundamentos da 

abordagem sócio-histórica. Para ele “(...) é um grande equívoco depurar a psicologia de 

Vigotski de seu Marxismo” (p.22) e frisa:  

 

As pessoas não precisam ser marxistas para ler Vigotski, mas é pouco 

provável que se possa entender Vigotski, sem o mínimo de conhecimento 

da filosofia de Marx, de seu método, de sua concepção do homem como 

um ser sócio-histórico (p.22). 

 

 Um dos objetivos centrais da escola de Vigotski repousa sobre a construção de uma 

nova perspectiva em Psicologia capaz de superar a crise em que se encontrava esta ciência. 

Tal crise, resultado do choque entre duas direções na forma de compreender o psiquismo 
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humano, levou a Psicologia a se dividir em duas disciplinas: uma interessada nas formas 

superiores de psiquismo, mas que se limitava à sua descrição, por acreditar na 

impossibilidade de explicá-lo, por entender que se trava de um fenômeno de natureza 

interna e a outra que ficou circunscrita à descrição de processos elementares, como se os 

processos psíquicos humanos fossem uma extensão dos encontrados nos animais (LURIA, 

1986) ou, no limite, uma forma melhorada de psiquismo. 

Tanto a primeira quanto a segunda direção acabavam por manter uma visão 

naturalizante do psiquismo humano, ou seja, sustentavam a idéia dos processos psíquicos 

superiores serem uma produção da natureza. Para a escola de Vigotski a superação da crise 

da psicologia, estava, em compreender o psiquismo enquanto uma produção sócio-histórica 

da humanidade.  

Luria (1986) quando aponta as contribuições de Vigotski para a superação da crise 

teórica da psicologia, coloca, que para ele: 

 

Para explicar as formas mais complexas da vida consciente do homem é 

imprescindível sair dos limites do organismo, buscar as origens desta 

vida consciente (...), não nas profundidades do cérebro ou da alma, mas 

sim nas condições externas de vida e, em primeiro lugar, na vida social, 

nas formas histórico-sociais da existência do homem (p.21). 

 

Duarte (1996) ao discutir as diferenças teóricas entre as correntes psicológicas 

aponta que a distinção entre elas pode ser feita com base na compreensão do psiquismo 

como produção sócio-histórica, tarefa para uma psicologia marxista, que supere a simples 
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citações dos clássicos, construindo um patrimônio próprio de conhecimentos sobre o 

psiquismo. 

Assim, é nos pressupostos do marxismo que esta escola respalda-se para a 

construção de uma nova psicologia, a partir de uma concepção que aponte para o homem 

concreto, que se faz no curso da história, apropriando-se das objetivações humanas.  

Esta relação entre objetivação e apropriação é compreendida como mediadora do 

processo de constituição dos indivíduos singulares e do processo histórico de formação do 

gênero humano. Frise-se que quando falamos em gênero humano, falamos do conjunto de 

objetivações humanas, as quais cada indivíduo deve apropriar-se a fim de constituir-se 

enquanto indivíduo singular. É neste jogo, entre objetivação e apropriação que cada 

indivíduo apropria-se dos feitos humanos (objetivações), tornando-os partes constituintes 

de sua individualidade (HELLER, 1985). 

Dentro desta perspectiva deparamo-nos com o homem concreto que ao produzir as 

condições materiais de sua existência “Faz-se na história ao mesmo tempo em que faz essa 

história” (PINO, 1991, p.34). Desta forma, o homem se desenvolve e constrói sua própria 

existência.  

O aceite de que o homem é sócio-historicamente produzido significa dizer que seus 

comportamentos, capacidades, aptidões e formas de relacionamento são sócio-

historicamente construídos. 

O homem, na medida que produz os itens necessários a sua existência material, 

desenvolve também novas capacidades, aptidões, habilidades e conhecimentos. Todo este 
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patrimônio configura-se como conquistas do desenvolvimento histórico. Conforme 

Leontiev : 

 

As conquistas do desenvolvimento histórico humano são consolidadas e 

transmitidas de uma geração para outra de maneira particular, e 

precisamente de maneira esotérica, externa. Esta nova forma de 

acumulação da experiência filogenética (ou, mais concretamente, 

histórico-social ) surgiu porque a forma específica de atividade do homem 

é a atividade produtiva. Ou seja, a atividade fundamental dos homens é o 

seu trabalho (1991, p. 63).  

 

É através da atividade humana, o trabalho, que o homem supera sua origem 

biológica, pois passa a produzir sua forma humana de existência. Conforme Duarte (1999) 

o homem é primeiro produto da natureza, não pode viver sem ela, a começar pelo seu 

próprio organismo. É através da apropriação da natureza que se cria uma realidade humana 

somente possível através da objetivação, por meio da atividade, que possibilita o homem 

apropriar-se da forma humana da natureza. É nesse processo que surgem as necessidades 

especificamente humanas. Para Marx (1985), o primeiro ato histórico humano é justamente 

quando o homem produz os meios que permitam a satisfação de suas necessidades.  

Temos, portanto, que a atividade humana é histórico-social entretanto, frise-se, que 

não é o fato da atividade ser imediatamente coletiva que a caracteriza como social: 

 

O que caracteriza a atividade humana enquanto uma atividade social não 

é o fato do indivíduo agir de forma imediatamente coletiva, mas sim o 

fato de que os elementos constitutivos da atividade são objetivações 
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sociais. (...) ao se apropriar das objetivações o indivíduo se forma 

enquanto ser social. Sua individualidade não é o oposto à sua socialidade, 

pois a individualidade humana é sempre social. (DUARTE, 1999, p.78). 

 

Desta forma temos que o trabalho apresenta-se enquanto atividade vital humana. 

Conforme Duarte (1999) a atividade vital humana, o trabalho, tem dupla função: garantir a 

sobrevivência material da espécie e a reprodução das conquistas humanas, na medida, que 

nos produtos do trabalho humano concentram-se não apenas propriedades físicas, mas 

também, capacidades, conhecimentos e habilidades desenvolvidas no decorrer da história. 

Marx, quando trata do processo de trabalho nos diz que no processo de trabalho o 

homem: 

 

  Põe em movimento as forças pertencentes à sua corporalidade, braços e 

pernas, cabeça e mão a fim de apropriar-se da matéria natural de uma 

forma útil a sua própria vida. Ao atuar, por meio deste movimento, sobre 

a natureza externa a ele e ao modificá-la ele modifica, ao mesmo tempo, 

sua própria natureza. Ele desenvolve as potências nele adormecidas e 

sujeita o jogo de suas forças ao seu próprio domínio﴾MARX, 1985, p. 

149). 

 

Assim, um dado fundamental da atividade vital é que, ao produzir os meios para 

satisfação das necessidades humanas, além de modificar a natureza, criando uma natureza 

humana, o homem modifica-se também subjetivamente porque “(...) a transformação 

objetiva requer dele uma transformação subjetiva. Cria, portanto, uma realidade 

humanizada tanto objetiva quanto subjetivamente” (DUARTE, 1999, p.31). 
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Ao satisfazer suas primeiras necessidades, o homem cria novas necessidades, 

construindo motivos sociais, libertando-se dos motivos puramente biológicos, criando um 

processo sem fim, gerador da história. 

No capitalismo veremos que o trabalho assume outra forma, tornado-se processo de 

consumo da força de trabalho. Como coloca Leontiev (1978) “(...) sabe-se que as relações 

de produção se transformam, que as relações de produções nas comunidades primitivas 

são uma coisa e que as da sociedade capitalista, por exemplo, são outras” (p.91). 

Esta nova organização, baseada na divisão do trabalho, produzirá uma nova relação 

do homem com o trabalho, uma vez que o trabalhador não mais se apropria do produto de 

seu trabalho. O trabalho transforma-se apenas na forma de garantir a sobrevivência 

material. Esta nova organização do trabalho também modificará a relação entre os homens. 

Esta discussão a respeito da forma que assume o trabalho na sociedade capitalista é 

fundamental para uma abordagem sócio-histórica do psiquismo. Quando dizemos que por 

meio do trabalho o homem se desenvolve, na medida que entra em contato com o 

patrimônio de objetivações humanas, temos no modo de produção capitalista − com a 

divisão do trabalho, a sociedade de classes e o fenômeno da alienação − mudanças na 

forma de psiquismo humano.  

Assim, tomamos o desenvolvimento do psiquismo como um processo de 

transformações qualitativas, relacionadas ao desenvolvimento dos modos de produção, que 

impõem novas formas de organização do trabalho. Consoante com estes pressupostos temos 

que: 
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  (...) a consciência depende do modo de vida. Isto significa que devemos 

estudar como se formam as relações vitais do homem em tais e tais 

condições sociais e históricas e que estrutura particular engendra dadas 

relações. Devemos em seguida estudar como a estrutura da consciência do 

homem se transforma com a estrutura de sua atividade. Determinar os 

caracteres da estrutura interna da consciência é caracterizá-la 

psicologicamente. (LEONTIEV, 1978, p. 92) 

 

Isto posto, Leontiev (ibid) chama atenção que ao estudar o psiquismo humano, não 

podemos nos limitar às transformações dos processos psíquicos superiores (atenção, 

memória, pensamento e percepção) em si, porque tais transformações não explicam por si 

só a evolução do psiquismo humano. 

Vemos, portanto, o quanto o conceito de trabalho é importante para a abordagem 

sócio-histórica e o quanto permite o estudo do desenvolvimento histórico da consciência. 

Quando falamos sobre trabalho, para Marx, um conceito importante é o de 

instrumentos de trabalho. Para ele um dos elementos fundamentais que caracterizam o 

trabalho humano, permitindo que a atividade humana amplie-se, é o uso e a criação dos 

instrumentos de trabalho. A ampliação da atividade humana se dá, pois, “(...) o uso e a 

criação de instrumentos confere a atividade humana sua especificidade criadora” (PINO, 

2000, p. 41). 

Luria (1991) comenta, ao discutir a relação entre o trabalho e a formação da 

atividade consciente, que o uso de instrumentos é a primeira forma de atividade consciente, 

pois o comportamento adquire uma estrutura complexa, ampliada, fazendo com que a 

atividade, não esteja mais voltada para a satisfação de uma necessidade imediata. 
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Marx (1985) quando fala dos instrumentos, como um dos elementos de trabalho, 

coloca: 

 

O meio de trabalho é uma coisa ou complexo de coisas que o trabalhador 

coloca entre si mesmo e o objeto de trabalho que serve como condutor de 

sua atividade sobre este objeto (...). O uso e a criação dos meios de 

trabalho, embora existam em germe em certas espécies de animais, 

caracterizam o processo de trabalho especificamente humano (p.150). 

 

O conceito de instrumentos se tornará fundamental para a escola de Vigotski, pois 

embasará o conceito de mediação. Segundo Pino (1991)  

 

A função instrumental é um elemento central na obra de Vigotski. 

Polemizando com a psicologia de sua época, ele mostra que a 

passagem da atividade prática dos animais à atividade humana 

ocorre quando esta é mediada “externamente”, ou seja, quando ela 

envolve o uso de meios externos (p. 42). 

 

Um fato central da matriz da Psicologia Sócio-histórica é o postulado de ser toda a 

atividade humana mediada (VIGOTSKI, 1999), o que faz do conceito de mediação um dos 

conceitos basilares desta teoria. 

Para Pino (1991), o conceito de mediação trata-se de um instrumento conceitual 

fundamental, na medida que postula que as funções psíquicas humanas têm suas origens 

nos processos sociais, entendendo que os signos são produzidos pelas condições materiais 

de produção. 
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Na obra de Vigotski (1998a) encontraremos os conceitos de instrumento e signo. 

Ambos, signo e instrumento possuem uma função mediadora da atividade humana. Porém 

o instrumento está orientado externamente “(...) serve como um condutor da influência 

humana sobre o objeto da atividade (...) constitui um meio pelo qual a atividade humana 

externa é dirigida para o controle e domínio da natureza” (VIGOTSKI, 1998a, p.72). Já o 

conceito de signo diz respeito aos instrumentos da atividade psicológica. “O signo (...) 

constitui um meio de atividade interna dirigida para o controle do próprio indivíduo (...)” 

(VIGOTSKI, 1998a, p.73). 

Assim, podemos compreender o signo como um instrumento da atividade 

psicológica que ao mesmo tempo em que intervém em uma relação que era direta passa a 

ser um dos elementos constituintes da atividade psicológica. 

A linguagem ganha, dentro desta perspectiva, uma função mediadora central. 

Conforme Pino (1991): 

 

A incorporação da fala (sistema sígnico) à ação prática (simples uso de 

instrumentos) constitui o limiar que separa a atividade propriamente 

humana, de natureza simbólica, da atividade prática (p.42). 

 

Com o desenvolvimento da linguagem, graças ao trabalho, temos o 

desenvolvimento da consciência e do pensamento abstrato do homem o que possibilitou 

que o homem pudesse superar a experiência sensorial imediata, formulando generalizações 

e categorizações (LÚRIA, 1986). 
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Para Leontiev (1978), o fato de a atividade humana ser coletiva gerou a necessidade 

do desenvolvimento da atividade comunicativa humana. Duarte (1999) apoiando-se em 

Leontiev (1978) diz: 

 

A atividade de comunicação foi, ao longo da história primitiva, se 

objetivando em processos que geraram a linguagem. A gênese da 

linguagem enquanto objetivação do pensamento humano é ao mesmo 

tempo a história da apropriação, pelo pensamento, das estruturas de 

comunicação que vão sendo objetivadas na linguagem (p.37). 

 

Em Marx (1991), a linguagem nasce “Como consciência da carência, da 

necessidade de intercâmbio entre os homens” (p. 45). Sobre a relação entre linguagem e 

consciência Marx nos diz: “... a linguagem é tão antiga quanto a consciência. A linguagem 

é a consciência real, prática que existe para os outros homens e, portanto existe também 

para mim mesmo” (p.43). 

Assim, a linguagem constitui-se como elemento fundamental para o 

desenvolvimento histórico da consciência. Ela surge como mediadora da atividade humana, 

possibilitando o surgimento da consciência com uma função também mediadora.  

 Nos primórdios a linguagem possuía um caráter extremamente simpráxico, sendo 

praticamente impossível compreender uma fala fora de seu contexto simpráxico. 

Malinovski (1978) em seus estudos antropológicos sobre a linguagem, relata que em alguns 

povos primitivos, a linguagem está de tal forma vinculada à situação prática, que 

compreender a fala fora do contexto prático e sem o auxílio de gestos, é praticamente 

impossível. 
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Na história do desenvolvimento da linguagem, conforme LURIA (1986), 

paulatinamente esta emancipa-se do contexto prático e torna-se autônoma, deixando sua 

origem simpráxica passando para uma estrutura sinsemântica. É quando a linguagem 

transforma-se em um: 

 

  (...) sistema de códigos que designa ações, objetos. Logo este sistema de 

códigos começa a diferenciar as características dos objetos, das ações e 

suas relações. Finalmente formaram-se códigos sintáticos complexos de 

frases inteiras, as quais podiam formular as formas complexas de alocução 

verbal (LURIA,1986, p.22). 

 

Veremos que o estudo feito por Vigotski sobre a relação entre pensamento e palavra 

tem como objetivo esclarecer como através da linguagem o homem desenvolveu um reflexo 

abstrato da realidade capaz de explicar as múltiplas relações existentes entre os objetos da 

realidade ao mesmo tempo atribuindo sentido e significado. Este autor em suas pesquisas 

busca explicar como a linguagem ao mesmo tempo em que possibilita a comunicação entre 

os homens, passa a estruturar a consciência.  

É importante ressaltar que para ele a relação entre pensamento e palavra nasce e se 

constitui no desenrolar do desenvolvimento histórico da consciência (VIGOTSKI, 2001).  

Segundo o autor, toda palavra já é uma generalização, um conceito, e toda 

generalização é ato específico e autêntico do pensamento. Este mesmo autor nos diz que, o 

que faz da palavra, palavra, é a generalização como modo original de representação da 

realidade na consciência. 
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Em príncipio a palavra é uma generalização primitiva. Entretanto, no processo de 

desenvolvimento é substituída por generalizações mais complexas chegando a formação de 

verdadeiros conceitos. O desenvolvimento dos conceitos, dá-se principalmente com o 

aprendizado escolar, levando conscientização do homem de seus próprios processos 

mentais. Pode-se, desta forma, constatar que os conceitos são mais do que meras conexões 

associativas, “Trata-se de uma operação intelectual dirigida pelo uso das palavras, as 

quais atuam ativamente no centramento da atenção, na abstração de traços característicos 

na síntese e na simbolização pelos signos” (LAROCCA, 2002, p.26). 

Como podemos ver, a base para esse processo de desenvolvimento está na palavra. 

A palavra constitui-se enquanto principal elemento da linguagem. Isto porque ela carrega 

dois componentes importantes: a referência objetal e o significado da palavra.  

A referência objetal trata da função designativa da palavra, já o significado da 

palavra consiste em uma generalização, em uma conceitualização. Luria (1986), a respeito 

do significado, coloca que este tem uma “Função de separação de determinados traços nos 

objetos, sua generalização e a introdução de objetos em um determinado sistema de 

categorias” (p.36). 

O significado da palavra é o principal elemento da linguagem. Isto porque o 

significado contém a mesma natureza mediadora da linguagem, guardando todas as 

propriedades do todo (VIGOTSKI, 2001).  

Desta forma Vigotski aponta o significado da palavra como a unidade entre 

pensamento e linguagem. Segundo ele: 
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El significado de la palabra es un fenómeno do pensamiento solo en la 

medida en que el pensamiento está ligado a la palabra y encarnado en ella 

e viceversa, es un fenómeno sólo en la medida en que el lenguaje está 

ligado al pensamiento e iluminado por él. Es un fenómeno del 

pensamiento verbal o de la palabra con sentido, es la unidad del 

pensamiento e palabra (VIGOTSKI, 1982, p. 289). 

 

O significado, no campo semântico, corresponde às relações que a palavra pode 

encerrar, desta forma, uma palavra sem significado nada nos diz. No campo psicológico o 

significado da palavra, como já vimos, é uma generalização, uma categorização, que 

desembocará no processo de formação de conceitos. Como coloca Vigotski (1982): 

 

Una palabra carente de significado no es una palabra, es un sonido huero. 

Por consiguiente, es rasgo necesario, constitutivo de la propia palabra 

(…). Pero en el aspecto psicológico, el significado da palabra no es más 

que una generalización o un concepto (…) (p. 289). 

 

Assim, vemos que no significado da palavra residem as duas funções fundamentais 

da linguagem que se articulam com o pensamento: a comunicativa e a representativa. 

Desta forma, o significado da palavra é tanto um fenômeno do pensamento como da 

linguagem. Sendo assim é tanto interno, subjetivo, quanto externo. Este ponto torna-se 

fundamental, pois lança o ponto de partida pelo qual torna-se possível apreender a 

constituição da subjetividade (AGUIAR, 2001).  
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Por meio da palavra podemos apreender os aspectos cognitivos, afetivos, 

volitivos constitutivos da subjetividade, sem esquecer, que tal 

subjetividade, e, portanto, os sentidos produzidos pelos indivíduos são 

sociais e históricos (p. 131). 

 

O sentido, por sua vez, contém aspectos ligados ao contexto do indivíduo: suas 

vivências afetivas, necessidades e motivos, que também são sócio-historicamente 

construídos. Isto porque, o sentido se dá a partir do contexto do sujeito. Sendo assim, o 

sentido enriquece a palavra ampliando o círculo de significados fazendo com que ela 

adquira novos conteúdos intelectuais e afetivos, passando a significar mais ou menos do 

que a palavra tomada fora do seu contexto. Tudo isso faz com que o sentido seja mais 

amplo que o significado (VIGOTSKI, 2001). 

É a partir destes estudos que o autor considera a relação entre pensamento e palavra 

como um movimento que atravessa uma série de planos na transição do pensamento à 

palavra. 

 

O pensamento é um processo interno mediado (...) é o caminho de um 

desejo vago até a expressão mediada através do significado, ou melhor, 

dizendo, não até a expressão, mas até o aperfeiçoamento do pensamento 

em palavras. (VIGOTSKI, 1999 p.182). 

 

Só é possível  compreender de fato um pensamento encontrando os seus motivos. 

Vigotski criticava as abordagens que consideravam que um pensamento associava-se a 

outro, formando uma cadeia de pensamentos. Segundo ele, os motivos é que geram o 
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pensamento. Sendo assim, somente descobrindo os motivos é que se pode compreender o 

pensamento e suas causas afetivo- volitivos. Desta forma: 

 

Para entender o discurso do outro, nunca é necessário entender algumas 

palavras: precisamos entender seu pensamento. Mas é incompleta a 

compreensão do pensamento do interlocutor sem a compreensão do 

motivo que o levou a emití-lo. De igual maneira, na análise psicológica de 

qualquer enunciado só chegamos ao fim quando descobrimos esse plano 

interior ultimo e mais do encoberto do pensamento verbal: a sua 

motivação. (VIGOTSKI, 2001, p.481). 

 

O importante desta construção teórica reside no fato de que através do significado 

da palavra, unidade entre pensamento e linguagem, abre-se a possibilidade de apreender as 

multideterminações da subjetividade, já que o pensamento enquanto um processo 

psicológico não é apenas um fenômeno cognitivo, mas, também carrega aspectos afetivos e 

volitivos, ou seja, o sentido subjetivo. 

Assim como coloca Aguiar (2001): 

 

Recorrendo a Vigotsky podemos afirmar que as palavras/signos são os 

nossos pontos de partida para empreender a constituição da subjetividade, 

um ponto de partida aqui entendido como um momento de 

desenvolvimento teórico  (p.130). 

 

É impossível não reconhecer o mérito desta matriz psicológica, pela sua 

consistência teórica e pela superação de antigas dicotomias presentes nas correntes 
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psicológicas. Outro mérito desta matriz está em apropriar-se do materialismo histórico 

dialético, sem fazer uma mera transposição dos conceitos e termos do marxismo para a 

Psicologia, mas sim construir uma psicologia que objetiva compreender o homem concreto 

e a produção de sua subjetividade.  
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3. Desenvolvimento humano e aprendizagem: implicações para a educação escolar.  

 

3.1. O desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

 

Neste momento, após termos exposto a concepção de homem da Psicologia Sócio-

histórica, buscaremos compreender como esta escola compreende o processo de 

desenvolvimento humano. 

Como já discutimos anteriormente, um fato central da matriz da Psicologia Sócio-

histórica é o postulado que afirma ser toda atividade humana mediada. Essa consideração 

significa que a constituição das funções psíquicas se dá no processo de apropriação da 

cultura pelos indivíduos, o qual não pode existir sem a mediação dos signos. Assim, para o 

entendimento do processo de desenvolvimento em Vigotski, partiremos do papel atribuído 

aos instrumentos e signos no desenvolvimento. 

Segundo este autor, pode ser feita uma analogia entre o uso de signos e o uso de 

instrumentos. A analogia básica que pode ser feita entre eles, repousa sobre o aceite de que 

ambos possuem uma função de mediação da atividade humana. (VIGOTSKI, 1998a). 

Porém, signo e instrumento orientam de maneiras diferentes o comportamento 

humano. Os instrumentos atuam como condutores da influência humana sobre o objeto da 

atividade, ou seja, são orientados externamente, o que caracteriza o modo como a atividade 

humana dirigi-se para o domínio da natureza, modificando os objetos da atividade.  O 

signo, por sua vez, constitui-se em uma ferramenta da atividade psicológica (orientada 

internamente), possibilitando o controle do comportamento. 
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Embora instrumentos e signos no desenvolvimento atuem em duas linhas 

divergentes, ambas as atividades estão relacionadas; o controle da natureza e o controle do 

comportamento estão intimamente ligados, isto porque, a alteração que o homem provoca 

na natureza altera o próprio homem, modificando-o subjetivamente. Desta forma, estamos 

diante da dinâmica apropriação/objetivação. 

O uso de instrumentos amplia de forma ilimitada a atividade humana. Um bebê com 

seis meses já é capaz de manipular ferramentas. Por volta dos doze meses o bebê já estará 

utilizando objetos como ferramentas, demonstrando uma intenção, tentando alcançar algo 

ou trazer algo para si (VIGOTSKI, 1998a ). 

O interessante desse exemplo é demonstrar que, com o uso de ferramentas, o bebê, 

pouco a pouco, consegue realizar outras atividades, libertando-se das formas que seu 

desenvolvimento maturacional determina; e, através do uso de instrumentos, passa a se 

relacionar com o mundo de maneira mediada e intencional. Isto significa dizer, que, com a 

utilização de instrumentos, a atividade da criança se amplia tornando-se cada vez mais 

intencional e menos fortuita. 

A partir deste exemplo também podemos observar que o desenvolvimento, já nesta 

primeira etapa da vida, é menos condicionado pelo desenvolvimento maturacional do que 

se pensa. 

Aqui podemos observar, duas características específicas das funções psicológicas 

superiores: o fato de serem mediadas e intencionais. Entretanto tais atividades ainda são 

exteriores. A atividade mediada por instrumentos em sua transição para a atividade 

mediada por signos transforma radicalmente todas as funções psicológicas.  
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Esta transformação se dá na medida em que há reconstrução interna de uma 

operação externa. Para Vigotski (1998a), a apropriação das formas culturais de 

comportamento envolve a reconstrução psicológica da atividade tendo em sua base as 

operações com signos. Para ele: 

 

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro, no nível social, e depois no nível individual; primeiro entre 

pessoas (interpsicológica), e, depois no interior da criança 

(intrapsicológica) (...). Isso se aplica igualmente para a atenção 

voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas 

as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos 

humanos (VIGOTSKI, 1998a, p. 75, grifo original). 

 

Nesta perspectiva, quando falamos da importância das relações interpessoais no 

processo de desenvolvimento humano, estamos afirmando estas relações como históricas, e 

por esse motivo, sociais. O termo ‘sociais’ aqui utilizado não implica dizer que estas 

relações são imediatamente coletivas. O que se pretende afirmar com o termo é que as 

relações humanas são historicamente situadas e “mediatizadas por produtos sociais, desde 

os objetos até os conhecimentos historicamente produzidos, acumulados e transmitidos.” 

(DUARTE, 1998, p. 98). 

A mediação do outro cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, uma vez que para ocorrer desenvolvimento, é preciso que 

o indivíduo aproprie-se do patrimônio das objetivações humanas.  
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A apropriação das objetivações humanas não se dá de forma direta, imediata. A 

criança não consegue apropriar-se do mundo a sua volta apenas agindo de forma direta, não 

mediada com os objetos e fenômenos do mundo. É preciso que outros realizem a mediação 

entre as objetivações humanas e a criança. 

O tema do desenvolvimento das funções psicológicas superiores é um capítulo 

fundamental na obra de Vigotski no que concerne ao estudo do desenvolvimento humano. 

Ao falarmos sobre os princípios metodológicos da escola de Vigotski, temos que a 

análise do processo é fundamental para apreender os processos de mudança de dado 

fenômeno4. Especialmente, quando tratamos do desenvolvimento das funções psíquicas, 

estamos diante de um fenômeno que é em essência transformação. O estudo do 

desenvolvimento pressupõe, desta forma, uma análise de processo que vá além da descrição  

buscando seus elementos constitutivos.  

Concordamos com Pino (2000) quando afirma que, para a Psicologia Sócio-

histórica, o estudo do desenvolvimento humano deve ser capaz de dizer o que é o ser 

humano e como ele se constitui, desde as suas origens históricas até as formas 

especificamente humanas de pensar, agir, sentir. 

Destarte, para Vigotski (1983), abordar o desenvolvimento humano em seu processo 

histórico compreende a evolução biológica, mas a extrapola na medida em que o homem 

encontra no trabalho uma nova forma de organização implicando no desenvolvimento de 

formas tipicamente humanas de comportamento. 

Enquanto nos animais toda mudança de conduta só é possível mediante a evolução 

biológica, no homem: 
                                                 
4 Esta discussão apresenta-se aprofundada no capítulo 4. 
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[...] el desarrollo de las funciones psíquicas superiores transcurre sin que 

se modifique el tipo biológico del hombre, mientras que el cambio del 

tipo biológico es la base del tipo evolutivo del desarrollo. Como es 

sabido, y se há señalado em más de uma ocasión, este es el rasgo que 

marca la diferencia general del desarrollo histórico del ser humano 

(VIGOTSKI, 1983, p.31). 

 

Leontiev (1991), ao discutir os princípios do desenvolvimento humano, nos aponta 

um fato que corrobora a fala de Vigotski. No decorrer do desenvolvimento dos indivíduos 

há um processo de formação de aptidões humanas que originam os sistemas cerebrais 

funcionais. No entanto, tais aptidões desenvolvidas, por seu caráter social e histórico, não 

são transmitidas hereditariamente. 

Esses sistemas cerebrais surgem na ontogênese, pela plasticidade que o sistema 

nervoso humano possui de constituir sistemas funcionais (Duarte, 1999). Embora 

aparentemente o funcionamento destes sistemas e as aptidões ligadas a eles possam parecer 

fruto de maturação biológica do indivíduo, na verdade, possuem uma gênese social. 

Tanto na filogênese como na ontogênese o desenvolvimento biológico e o 

desenvolvimento cultural são duas linhas distintas; entretanto, no desenvolvimento 

ontogênico estas duas linhas se unem. Como coloca Vigotski, “El desarrollo cultural se 

superpone a los procesos de crecimiento, maduración y desarrollo orgânico del nino, 

formando com él um todo. Tan solo por via de abstracción podemos diferenciar unos 

procesos de otros.” (VIGOTSKI, 1983, p. 36). 
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Frise-se que as funções psíquicas superiores superam, por incorporação, as 

elementares. Desta forma, as funções elementares não deixam simplesmente de existir, mas 

ganham outra qualidade. 

A introdução da fala provocará mudanças nas relações interfuncionais entre as 

funções psicológicas superiores, dando a estas, qualidades especificamente humanas. A 

terceira característica das funções superiores reside, justamente, no fato destas funções 

manterem uma relação de interdependência. 

No desenvolvimento da percepção infantil, partindo do pressuposto que esta não é 

uma forma melhorada da percepção animal, Vigotski procura as formas especificamente 

humanas de percepção e seu desenvolvimento. 

Vigotski (1998a) cita pesquisas realizadas por Binet e Stern nas quais os estudiosos 

chegam à conclusão da existência de uma fase em que a criança percebe apenas figuras 

isoladas; as percepções de ações e reações somente ocorreriam em fases posteriores. 

Vigotski realizou um experimento em que solicitava para crianças de três anos, 

descrição, através de mímicas, de uma figura. Os resultados colhidos apontavam que as 

crianças eram capazes de descrever através de mímicas os aspectos dinâmicos da figura. 

Desta forma, os dados obtidos por Stern e Binet, refletiam na verdade um desenvolvimento 

ainda incipiente da linguagem infantil, que utiliza a rotulação para descrever a percepção de 

situações (VIGOTSKI, ibid). 

A rotulação significa uma função primária na fala de crianças pequenas que as 

capacitam a escolher um objeto específico e isolá-lo do contexto por ela percebido, 

superando a estrutura natural do campo visual. Contudo, na medida em que a criança, 
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através das palavras, isola elementos individuais, tem-se o início de uma percepção através 

da fala, de uma percepção verbalizada. 

 

A criança começa a perceber o mundo não somente através dos olhos 

mas, através da fala. Como resultado, o imediatismo da percepção 

“natural” é suplantado por um processo complexo de mediação; a fala 

como tal torna-se parte essencial do desenvolvimento da criança 

(VIGOTSKI, 1998a, p. 43). 

 

Posteriormente, a fala assume uma função sintetizadora, sendo instrumental para o 

alcance de formas mais desenvolvidas de percepção. A percepção verbalizada é a marca 

que diferencia a percepção humana dos processos perceptivos animais, conferindo àquele 

tipo de percepção uma qualidade inteiramente nova. 

Vigotski resume a importância da linguagem para a percepção: 

 

O papel da linguagem na percepção é surpreendente, dadas as tendências 

opostas implícitas na natureza dos processos de percepção visual e da 

linguagem. Elementos independentes num campo visual são percebidos 

simultaneamente; nesse sentido, a percepção visual é integral. A fala por, 

outro lado, requer um processamento seqüencial. Os elementos, 

separadamente, são rotulados e, então, conectados numa estrutura de 

sentença, tornando a fala essencialmente analítica (VIGOTSKI, 1998a, p. 

43). 

 

Assim, é que se tem, na percepção humana, uma percepção categorial e não uma 

percepção de objetos isolados. 
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Para Vigotski (1998a), quando vemos um objeto, um relógio, por exemplo, não 

vemos simplesmente algo redondo com dois ponteiros. Vemos um relógio e o nomeamos 

relógio. É essa peculiaridade da percepção humana que faz com que o mundo não seja 

percebido somente como um mundo de cores e formas, mas também um mundo com 

sentido e significado. 

Todas estas transformações, ocorridas na percepção com a introdução da fala, fazem 

parte de um sistema dinâmico de inter-relações que se dão no decorrer do desenvolvimento; 

as transformações dos processos perceptivos, por sua vez, transformarão outras funções 

intelectuais. 

Conforme discutimos, a criança pode reconstruir sua percepção através da fala com 

auxilio da função indicativa da palavra. Neste processo a criança passa a dominar também 

sua atenção. 

Assim, a criança pode reconstruir, através da fala, o campo perceptivo de uma dada 

situação elegendo o que é central e o que é periférico. Desta forma, com a linguagem, a 

criança pode dirigir sua atenção de forma dinâmica. (VIGOTSKI, ibid). 

Sem esse recurso, diante de qualquer tarefa, por mais simples que ela seja, se os 

objetos não estiverem no campo perceptivo da criança, ela seria incapaz de realizar a tarefa. 

Mas “A criança pode facilmente superar essa situação controlando verbalmente sua 

atenção e, conseqüentemente reorganizando seu campo perceptivo.” (VIGOTSKI, 1998a, 

p. 47). 
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Assim, com o desenvolvimento da atenção, a criança passa a reconstruir operações 

isoladas que fazem parte de uma mesma atividade. Neste ponto do desenvolvimento da 

atenção, pode-se dizer que houve um deslocamento do campo perceptivo para o da atenção.  

Neste processo em que a criança sai estritamente dos limites do campo perceptivo e 

começa a combinar elementos do campo visual no campo da atenção, veremos o 

desenvolvimento de uma outra função psicológica superior: a memória. 

 

Através de formulações verbais de situações de atividades passadas, a 

criança liberta-se das limitações da lembrança direta: ela sintetiza com 

sucesso, o passado e o presente de modo conveniente a seus propósitos. 

(...) A memória da criança não somente torna disponíveis fragmentos do 

passado como se transforma num novo método de unir elementos da 

experiência passada com o presente (VIGOTSKI, 1998a, p. 48). 

 

Ao discutir as origens sociais da memória humana Vigotski distinguirá a memória 

natural (não mediada) da memória mediada por signos. 

Na memória natural, não mediada, a retenção das informações do mundo exterior 

está próxima à percepção, pois o conteúdo deste tipo de memória é a impressão direta dos 

estímulos externos. 

Assim, estruturalmente, este tipo de memória caracteriza-se pelo imediatismo. A 

utilização de recursos externos para a memorização, como atar nós, mesmo sendo auxiliares 

mnemônicos simples, marca o embrião do desenvolvimento de uma memória mediada. Este 

tipo de recurso para a memorização vai além das dimensões biológicas, possibilitando o 

surgimento de operações com signos, modificando a estrutura psicológica da memória. 
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No que concerne ao desenvolvimento ontogenético da memória, ocorre uma 

transformação não apenas no modo em que o indivíduo evoca as informações retidas na 

memória, mas também, no papel da memória nas relações com as demais funções 

psicológicas superiores. 

Segundo o autor, a memória direta “Ocorre num contexto de operações psicológicas 

que podem não ter nada em comum com as operações psicológicas que acompanham a 

memória mediada (...)” (VIGOTSKI, 1998a, p. 66). 

Já a memória mediada, no curso do desenvolvimento, modifica-se tanto na sua 

estrutura como nas relações interfuncionais que mantém com outras funções psicológicas 

superiores. A memória assumirá um importante papel na atividade cognitiva. Segundo 

Vigotski (ibid), na infância, a memória é uma das funções psicológicas centrais e é em 

torno dela que ocorrerá o desenvolvimento de outras funções. O desenvolvimento do 

pensamento é um exemplo desta importância da memória. 

O desenvolvimento do pensamento é, em princípio, determinado pela memória. Nas 

fases iniciais do desenvolvimento, pensar mantém uma íntima relação com lembrar. 

Exemplificando, ao perguntar a uma criança o que é um cachorro ela tenderá a responder 

baseada em suas impressões do que é um cachorro. Desta forma, ela poderá responder que 

um cachorro morde, tem pelos, tem quatro patas. Aqui as representações que a criança 

possui do mundo revelam um caráter bastante concreto, baseado nas lembranças, sem 

nenhum processo de abstração. Essa resposta dada pela criança demonstra o conteúdo real e 

imediato da palavra (LURIA, 1986). 

Mais tarde, as relações entre pensamento e memória se inverterão. Se antes pensar 

era igual a lembrar, agora lembrar significa pensar. No final da infância, início da 
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adolescência, lembrar significa procurar estabelecer relações entre elementos a fim de 

resolver uma tarefa. Agora, lembrar um elemento isolado faz parte de uma atividade 

conceitual. Assim, o traço característico da memória humana passa a ser a capacidade de 

lembrar ativamente com o auxílio de signos (VIGOTSKI, 1998a). 

Em suma, os estudos da escola de Vigotski demonstram que, com a mediação dos 

signos, aquelas funções elementares ganham características especificamente humanas. A 

atenção passa a ser voluntária dependendo cada vez mais do pensamento, a percepção é 

verbal e a memória é orientada pelo pensamento, caminhando na direção da 

conscientização e do domínio das funções psicológicas superiores.  

Nota-se que no decorrer desse processo as funções psicológicas superiores partem 

de um estado de indiferenciação e rumam para uma diferenciação progressiva, mantendo, 

contudo, relações de interfuncionalidade. O desenvolvimento destas funções é parte 

constituinte do processo de desenvolvimento dos conceitos.  

Para se formar conceitos é preciso generalizar semelhanças, introduzindo os objetos 

em determinadas categorias, e discriminar diferenças. Para tanto, é necessário por em 

movimento todas as funções psicológicas superiores.  

Em relação ao desenvolvimento de conceitos, Vigotski (1998b) fará uma 

diferenciação entre os conceitos científicos e os não científicos. A base para esta 

diferenciação está na origem e no processo de formação dos conceitos.  

Os conceitos científicos e não científicos desenvolvem-se sob condições diferentes. 

Os conceitos não científicos estão relacionados à experiência cotidiana da criança, já a 

maior fonte dos conceitos científicos é o aprendizado escolar.  
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Para o autor também os motivos que fazem com as crianças formem estes dois tipos 

de conceitos não são os mesmos, pois a criança:  

 

(...) se defronta com problemas diferentes quando assimila os conceitos 

na escola (...). Quando transmitimos a criança um conhecimento 

sintético, ensinamos-lhe muitas coisas que ela não pode ver ou vivenciar 

diretamente (VIGOTSKI, 1998b, p. 108). 

 

Sendo a gênese e o processo de formação dos conceitos científicos e não científicos 

diferentes, eles não podem ser a mesma coisa. Os conceitos não científicos representam o 

sistema de enlaces reais e imediatos da experiência, já os conceitos científicos introduzem 

determinados objetos em uma categoria, exigindo abstração e generalização. 

Voltemos ao exemplo da pergunta sobre que o é um cachorro. Poderemos obter a 

seguinte resposta, se fizermos essa pergunta a uma criança pequena: “o cachorro morde, 

tem pelos, é grande”. Esta resposta revela um conceito cotidiano, pois as ligações entre os 

elementos para responder  “O que é um cachorro?” não ultrapassam a experiência imediata 

da criança. 

Se fizermos a mesma pergunta a um adulto esse responderá, sem vacilar, que um 

cachorro é um animal.  Aqui vemos a introdução de cachorro em uma categoria. Para Luria 

(1986), este tipo de resposta caracteriza a utilização de um conceito decorrente de um 

processo de educação. 
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Embora exista esta diferenciação entre os conceitos científicos e não científicos, é 

importante destacar que ambos fazem parte de um processo único, qual seja, a formação de 

conceitos. 

Os conceitos científicos aprendidos na escola serão sempre mediados por um 

conceito não científico; entretanto, os conceitos científicos serão transferidos para os não 

científicos tomando um novo lugar no sistema de conceitos. 

Quando falamos em sistema de conceitos estamos assumindo que existe uma 

hierarquia de conceitos. A base para esta hierarquia está nos diferentes níveis de 

generalidade de um conceito. Desta forma, todo conceito tem um lugar dentro de um 

sistema de relações de generalidade. Vigotski (1998b), dá o seguinte exemplo: 

 

Uma criança aprende a palavra flor e logo depois a palavra rosa; durante 

muito tempo o conceito flor embora de aplicação mais ampla do que 

rosa, não pode ser considerado o mais geral para a criança. Não inclui e 

nem subordina a si a palavra rosa – os dois são intercambiáveis e 

justapostos. Quando flor se generaliza a relação entre flor e rosa assim 

como flor e outros conceitos subordinados, também se modifica na mente 

da criança. Um sistema está configurado (p.116). 

 

O desenvolvimento dos conceitos científicos, através do aprendizado escolar, 

coincide com o processo de desenvolvimento da consciência reflexiva, ou seja, a 

possibilidade abstrair a realidade de forma generalizada, apreendendo as relações 

complexas existentes entre os objeto do mundo. O conjunto desse processo de 

desenvolvimento culmina na forma consciente de elaboração e no domínio dos próprios 

processos mentais (VIGOTSKI, 1998b).   
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Podemos concluir que uma contribuição importante desta escola é a de serem as 

funções psicológicas humanas sócio-históricamente construídas. 

Como podemos observar, em vários momentos do texto, o desenvolvimento de tais 

funções é inseparável da educação escolar. 

Desta forma, a educação escolar tem um papel de destaque frente ao 

desenvolvimento humano, pois a vida cotidiana por si só, dado a ampliação da atividade 

humana, não é capaz de garantir que o indivíduo aproprie-se do patrimônio de 

conhecimentos historicamente construído. 

Segundo Heller (1977), a vida cotidiana garante apenas o mínimo de objetivações 

para que o indivíduo possa situar-se na sociedade de classes. Desta forma, caberia a 

educação escolar possibilitar que os indivíduos apropriem-se das objetivações do gênero 

humano, identificando quais os elementos da cultura devem ser ensinados e a qual forma 

mais adequada de fazê-lo, no sentido de provocar desenvolvimento. 

É bem certo que na sociedade capitalista, a escola, oferecida à maioria da 

população, dá conta apenas de um mínimo de objetivações, o que torna o trabalho 

educativo paradoxal (DUARTE, 1998). Porém, aqui afirmamos a necessidade da educação 

escolar enquanto forma pela qual os indivíduos podem apropriar-se do genérico humano, 

possibilitando ao mesmo tempo o desenvolvimento de suas singularidades. 
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3.2. Aprendizagem, desenvolvimento e educação escolar.   

 

Como podemos observar na exposição feita sobre o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, o desenvolvimento destas funções é inseparável da educação 

escolar. 

Desta forma, faz-se necessário abordar as interconexões entre desenvolvimento 

humano e educação escolar. Ao nos dedicarmos ao estudo das interconexões entre 

educação escolar e desenvolvimento humano temos que uma das questões  centrais a ser 

investigada é a relação entre desenvolvimento humano e aprendizagem. Como escreve 

Vigotski: 

 

Os problemas encontrados na análise psicológica do ensino não podem 

ser corretamente resolvidos ou mesmo formulados sem nos referirmos à 

relação entre aprendizado e o desenvolvimento em crianças em idade 

escolar (1998a, p.103). 

 

Ainda nos referindo a mesma obra desse autor (ibid), ele menciona que uma das 

dificuldades reside no fato, de que, apesar da relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento não estar à margem dos esforços teóricos da pesquisa acerca da 

aprendizagem, a questão da relação entre aprendizado e desenvolvimento parte de 

pressupostos e premissas vagos, não analisados criticamente, chegando a soluções 

imprecisas e errôneas. 
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O autor resume à três as posições teóricas sobre a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento. A seguir analisaremos duas das posições mencionadas pelo autor, por 

considerar que estas são as mais difundidas no cenário pedagógico brasileiro. 

Uma destas teorias, conforme Vigotski, é aquela que se fundamenta no conceito de 

comportamento reflexo. O desenvolvimento é encarado como domínio de reflexos, “não 

importando se o que se considera é o ler, o escrever ou a aritmética, isto é o processo de 

aprendizagem está completa e inseparavelmente misturado com o processo de 

desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1998a, p.105).  

É possível afiliar o Behaviorismo Radical a este grupo. Para este referencial teórico, 

a aprendizagem trata de alterações de comportamento mediante certos padrões de 

reforçamento.  O desenvolvimento parece ser pensado como aquisição de novas respostas, 

o que na verdade demonstra uma alteração do comportamento externo. Assim, também aqui 

o desenvolvimento é pensado como acumulação de novas respostas e ocorre 

simultaneamente à aprendizagem.    

Para este grupo de teorias, a função da educação escolar é a organização de hábitos, 

condutas e comportamentos a serem a adquiridos pelos alunos como substitutos de 

respostas inatas (VIGOTSKI, ibid). 

  Continuando nossa análise sobre os posicionamentos a respeito da relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento, discutiremos agora o segundo grupo de teorias. Estas 

teorias são aquelas que consideram desenvolvimento e aprendizagem como processos 

independentes. 
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Segunda esta posição, o aprendizado é um processo exclusivamente externo, não 

envolvido com o desenvolvimento. Ele simplesmente utiliza-se dos recursos do 

desenvolvimento (VIGOTSKI, 1998a). 

Neste grupo de teorias, o desenvolvimento torna-se um pré-requisito para 

aprendizado; é preciso que certas funções mentais estejam amadurecidas para que o 

aprendizado possa seguir seu curso. Frise-se que neste campo de teorias, no qual Vigotski 

classifica Piaget e Binet, o desenvolvimento é entendido sempre como a maturação do 

organismo. 

Ao nos determos um instante na teoria de Piaget, veremos o estabelecimento de uma  

sucessão de estágios, quando funções amadurecem, possibilitando à criança realizar 

determinadas operações e aprender conteúdos correspondentes aos limites de seu 

desenvolvimento. 

Partindo da premissa de que o aprendizado segue o caminho pavimentado pelo 

desenvolvimento, a preocupação destes autores em relação ao ensino escolar é a dosagem 

dos conhecimentos que a criança, em idade escolar, está pronta para receber em cada 

estágio de desenvolvimento. Para Vigotski (ibid), a preocupação dessas teorias, no tocante 

a educação escolar, é estabelecer o “(...)  o limiar inferior de uma capacidade de 

aprendizado, ou seja, a idade na qual um tipo particular de aprendizado se torna possível 

pela primeira vez” (VIGOTSKI, ibid, p.104).   

As idéias da Epistemologia Genética de Jean Piaget foram difundidas na educação 

através do construtivismo pedagógico, que segundo Duarte (2000), revigora o lema 

“aprender a aprender” defendendo princípios pedagógicos muito semelhantes aos da Escola 

Nova. 
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Uma dos posicionamentos contidos no lema “aprender a aprender” que influencia 

diretamente a relação entre educação escolar e desenvolvimento humano é a valorização 

das aprendizagens que o indivíduo é capaz de realizar sozinho como mais significativas e 

desejáveis do que aquelas transmitidas por outros membros da cultura. Neste caso, a 

educação escolar deveria centra-se nos interesses e curiosidades da criança, deixando que 

ela própria construa seu conhecimento, através da exploração, investigação e de suas 

próprias descobertas.    

Vemos que tal valoração das aprendizagens que o indivíduo realiza por si só,  é um 

dos elementos constitutivos da  forma como esta abordagem teórica trata a relação entre 

educação escolar e desenvolvimento humano, uma vez que o desenvolvimento oferece os 

recursos para a aprendizagem, sem esta mudar o curso do desenvolvimento, já que o 

aprendizado da criança depende do seu desenvolvimento maturacional. A transmissão de 

conhecimentos ganha um papel secundário para a aprendizagem, e, conseqüentemente, para 

o desenvolvimento, e enfatiza-se o processo de aprendizagem em si. 

A introdução do modelo construtivista como justificativa teórica para 

implementação de políticas educacionais, conforme Miranda (2000), veio a 

 

(...) responder a uma exigência de racionalidade mais instrumental 

(funcional, imediata, adaptativa) por parte dos processos produtivos. A 

excessiva ênfase nos processos psicopedagógicos da aprendizagem e a 

crença que é possível mudar a educação em um país a partir de uma nova 

concepção de aprendizagem (p.31).   
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A partir do exposto, constatamos a necessidade de explorar mais profundamente a 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento pensando que desta forma aprofundaremos 

nosso conhecimento acerca da relação posta entre educação escolar e desenvolvimento 

humano.          

Primeiramente, nos deteremos a compreender um pouco mais sobre o processo de 

aprendizagem. 

Para Davidov (1979), um dos pesquisadores da escola de Vigotski, o conceito geral  

de aprendizagem diz respeito a uma modificação da atividade externa e interna, no processo 

de desenvolvimento. No entanto, nem todas as modificações da atividade ou da conduta são 

aprendizagens. 

O autor chama atenção para o fato das modificações inatas da conduta ou atividade 

não serem consideradas aprendizagens. Um traço fundamental da aprendizagem é a 

modificação da atividade graças a uma atividade precedente (DAVIDOV, ibid).  

Leontiev (1998) escreverá sobre a dependência do desenvolvimento psíquico 

relacionado à atividade da criança. Desta forma, cada estágio do desenvolvimento da 

criança será marcado por uma atividade principal, ou seja, um tipo dominante de atividade. 

É importante ressaltar, que os estágios mencionados acima não são fixos, mas  estão 

relacionados à vida concreta da criança e a possibilidade de exercer a atividade principal. 

Segundo este mesmo autor, a atividade principal configura-se como uma atividade 

da qual novas atividades podem surgir, possibilitando que os processos psíquicos tomem 

forma e se reorganizem.   
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Continuando nossa exposição acerca do processo de aprendizagem, temos que a 

aprendizagem humana diferencia-se da aprendizagem animal, pois, no homem, esta ganha 

um caráter intelectual. Isto significar dizer que, a aprendizagem humana não está 

circunscrita a relações sensoriais entre estímulos, mas, evolui para a apreensão das relações 

complexas existentes na realidade, pois implica a capacidade de abstração.  

Davidov (1979) distingui dois níveis de aprendizagem. O primeiro nível constitui-se 

das aprendizagens do tipo reflexas. Para o autor, estas aprendizagens são baseadas no erro e 

acerto e na associação de relações empíricas entre objetos. A generalização deste tipo de 

aprendizagem está na discriminação de sinais sensoriais, movimentos e ações dadas em um 

esquema de reforçamento.  

O segundo nível de aprendizagem é denominado cognitivo. O nível cognitivo de 

aprendizagem é caracteristicamente humano, pois significa “(...) el descubrimiento 

consciente, el análisis, la selección, la generalización y fijacion de las propriedades y 

vínculos esenciales de la realidad, así como de los modos de acción y utilización 

convinientes de estas propriedades y vínculos” (DAVIDOV, ibid, p.213).  

Destacamos que o nível de aprendizagem reflexa não deixa de existir para que o 

nível de aprendizagem cognitivo possa então se concretizar. A aprendizagem reflexa é  

superada por incorporação à aprendizagem cognitiva. É possível, desta forma, que no 

interior de uma determinada atividade do indivíduo constatemos, os dois tipos de 

aprendizagem entrelaçados, embora cada qual tenha as suas particularidades. No entanto, 

no nível de aprendizagem cognitiva, a aprendizagem reflexa passa a integrar a estrutura do 

tipo mais elevado de aprendizagem. 
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Conforme o exposto até aqui, é possível afirmar que a aprendizagem humana 

caracteriza-se fundamentalmente pela possibilidade de apreensão das relações complexas 

postas na realidade, através da atividade do sujeito. Temos, que, para a explicação dos 

acontecimentos e fenômenos da realidade, a humanidade criou uma forma especial para a 

compreensão desta: os conceitos (DAVIDOV,1979). 

Para Vigotski (1998b), um conceito é uma generalização e como tal expressa 

relações entre os objetos do mundo. No entanto, como expomos no item anterior este autor 

fará uma diferenciação entre os conceitos científicos e não científicos. 

Davidov (1979) traz uma ilustração interessante diferenciando os dois tipos de 

conceitos. Diz o autor que o conceito cotidiano de “luz” é a generalização de tudo que tem 

a capacidade de iluminar. O conceito científico, diz ser a “luz” ondas eletromagnéticas, 

com determinada velocidade, compreendendo, assim, uma série de processos unificados no 

conceito “luz”. A partir daqui podemos concluir que a aprendizagem de conhecimentos é 

sempre a aprendizagem de conceitos. 

Este processo de aprendizagem humana de qualidade intelectual, possibilita que o 

homem realize operações não apenas com os objetos, mas também utilizando conceitos. 

Estas ações com os conceitos, “diferentes de las acciones práticas com los próprios 

objetos, se denominan acciones mentales u operaciones mentales” (DAVIDOV, ibid, 

p.212). Esta transformação das operações concretas em operações mentais dá-se através do 

pensamento.   

Aqui vemos que a educação escolar ganha um papel de destaque na medida que será 

a responsável pelo ensino dos conceitos científicos imprescindíveis para a construção das 

ações mentais através do pensamento. Esta assertiva ganha significado, pois com o 
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desenvolvimento do pensamento, acontecerão transformações qualitativas no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores.   

Assim, por trabalhar com a aprendizagem dos conceitos científicos de forma 

organizada e dirigida é que a educação escolar pode, necessariamente, provocar o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  

Aqui assumimos ser o desenvolvimento das funções psicológicas, desenvolvimento 

humano; pois é o desenvolvimento das funções psicológicas superiores que confere ao 

homem as formas de pensar, agir e sentir especificamente humanas.  

No senso comum pedagógico há a disseminação da idéia de que a mais valorosa, e, 

por vezes, única, contribuição da Psicologia Sócio-histórica reside na elaboração do 

conceito de zona de desenvolvimento próximo. 

Compreendemos, neste trabalho, que de fato este conceito é importante. Porém, é 

preciso atentar para todo o desenvolvimento teórico que sustenta este conceito, ou seja, a 

consideração de serem as funções psicológicas superiores sócio-historicamente construídas 

e que o desenrolar do desenvolvimento destas funções pressupõe a apropriação do 

conhecimento historicamente acumulado através da mediação do outro.  

Também é preciso que fique claro que a aprendizagem escolar produz 

desenvolvimento humano, uma vez que esta trabalha com a aprendizagem dos conceitos 

científicos. É neste ponto, precisamente, que a educação escolar e a função mediadora do 

professor tornam-se fundamentais para o processo de desenvolvimento dos indivíduos 

singulares. 
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 Pelo o que abordamos até agora, concordamos com Duarte (1998) quando assinala 

que existe uma confluência entre as perspectivas da Psicologia Sócio-histórica e a 

Pedagogia Histórico-crítica. 

Tal confluência pode ser notada através da forma com que esta Pedagogia encara o 

trabalho educativo. 

 Identificamos que, para a Pedagogia Histórico-crítica, um dos objetivos 

fundamentais da educação é o desenvolvimento dos indivíduos “para além dos limites 

impostos pela divisão social do trabalho” (DUARTE, 1998, p. 88). Convergindo com esta 

idéia temos os estudos da escola de Vigotski que apontam para a educação como processo 

capaz e responsável de dirigir o desenvolvimento dos indivíduos e não apenas  de ser 

observadora do desenvolvimento. 

Outro aspecto da Pedagogia Histórico-crítica que podemos mencionar convergente 

com as conclusões da Psicologia Sócio-histórica, está o fato de apontar o trabalho educativo 

como direto e intencional, ou seja, dirigido a certos fins, como coloca Saviani (1995). 

Quando Vigotski (1998a) discute o conceito de zona de desenvolvimento próximo e 

conclui que o bom professor é aquele que vai além do que a criança já sabe e, neste sentido, 

impulsiona o desenvolvimento da criança, ele valora ao mesmo tempo a atividade 

mediadora do professor entre a criança e o conhecimento e a transmissão de conhecimentos 

historicamente produzidos pelo homem. 
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4. Pressupostos Metodológicos da Escola de Vigotski 

 

Conforme discutimos até aqui os estudos da Escola de Vigotski convergiram para a 

produção de uma Psicologia Marxista científica. Na verdade, para essa escola, o caminho 

para a construção de uma Psicologia Marxista era o mesmo a ser trilhado para a construção 

de uma Psicologia de fato científica e, como nos lembra Saviani (1994), para elaborar uma 

concepção é preciso método.   

Para Vigotski (1998a), os métodos correntes em Psicologia refletiam, até então, uma 

visão naturalista de homem e do desenvolvimento dos processos psicológicos incapazes de 

apreender as especificidades do desenvolvimento do psiquismo humano. Tal 

desenvolvimento só poderia ser entendido plenamente a partir da compreensão do 

psiquismo como uma produção sócio-histórica.  

Para Duarte (2000), esse autor:  

 

(...) entendia ser necessária uma teoria que realizasse a mediação entre o 

materialismo dialético, enquanto filosofia de máximo grau de 

abrangência e universalidade, e os estudos sobre os fenômenos psíquicos 

concretos (p.80). 

 

Vigotski em seu texto “O significado histórico da crise da Psicologia” (1999), 

discute que o estado dessa ciência caracterizava-se fundamentalmente por uma crise 

metodológica, manifesta por um acúmulo de dados, resultado de uma série de pesquisas 

empíricas, sem, porém, um desenvolvimento teórico suficiente para explicá-los. Por outro 
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lado, constatava-se uma fragmentação da ciência psicológica em várias correntes baseadas 

em pressupostos pouco consistentes.         

Para a escola de Vigotski estava posta a necessidade da construção de uma nova 

Psicologia, metodologicamente capaz de analisar o processo de construção do psiquismo. 

Segundo Duarte (2000): 

 

Vigotski pretendia fundamentar em Marx a construção de uma psicologia 

marxista e para isso se fazia imprescindível a adoção do método de Marx 

em sua globalidade (p.82). 

 

A crise metodológica da Psicologia, desta forma, somente apresentaria um 

movimento de superação, através de uma metodologia com embasamento histórico 

(MOLLON, 1999). Isto porque: 

 

O desenvolvimento psicológico dos homens é parte do desenvolvimento 

geral de nossa espécie e assim deve ser entendido. A aceitação dessa 

proposição significa termos de encontrar uma nova metodologia para 

experimentação psicológica. (VIGOTSKI, 1998a, p. 80).  

 

Nos manuscritos de 1929 constatamos que para Vigotski (2000) o termo Psicologia 

Histórica possui dois significados: abordagem dialética geral das coisas, dos fenômenos 

(ciência, história do conhecimento); História no próprio sentido. 

Esta compreensão de História, enquanto abordagem dialética geral dos fenômenos, 

dará subsídios para um dos princípios metodológicos propostos por Vigotski (1998a), qual 
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seja, a análise de processo. Para esse autor estudar um fenômeno historicamente denota 

estudá-lo em seus processos de mudança. 

Em Pensamento e Linguagem (1998b), ao discutir sobre o “Problema e a 

Abordagem”, o autor critica os métodos atomistas, elementaristas que tratam os processos 

psíquicos isoladamente.   

 

(...) tudo que se sabe sobre o desenvolvimento psíquico indica que sua 

essência mesma está nas mudanças que ocorrem na estrutura 

interfuncional da consciência. (VIGOTSKI, grifo nosso, 1998b, p.02). 

 

Neste trecho,  identificamos exposta a compreensão da necessidade de uma análise 

de processo que busque nos processos de mudança a essência do desenvolvimento 

psicológico. Necessariamente, tal análise deve ir além da aparência, a fim de desvelar as 

relações, os processos de mudanças que subjazem ao fenômeno, pois:   

 

Toda a dificuldade da análise científica radica no fato da essência dos 

objetos, isto é, sua autêntica e verdadeira correlação não coincidir 

diretamente com a forma de suas manifestações externas e por isso é 

preciso analisar os processos; é preciso descobrir por esse meio a 

verdadeira relação que subjaz nesses processos por detrás da forma 

exterior de suas manifestações. Desvelar essas relações é a missão que há 

de cumprir a análise (VIGOTSKI, 1995, p. 104). 

 

  Segundo Marx (1991), o concreto, que está apresentado a nossa experiência 

sensível, trata-se do ponto de partida para a análise. O objeto do conhecimento não nos 
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interessa em si mesmo, mas, sim, as relações que mantém com outros elementos e as 

transformações que podem surgir a partir dessas relações.  

Em Vigotski (1998a) encontraremos que o produto, o objeto é apenas o início da 

investigação. A investigação dos processos psicológicos deve debruçar-se sobre a história 

do desenvolvimento desses processos, levantando seus pontos constituintes. Nas palavras 

do autor:   

 

A análise psicológica dos objetos deve ser diferenciada da análise de 

processos, a qual requer uma exposição dinâmica dos principais pontos 

constituintes da história dos processos (...). Qualquer processo 

psicológico, seja o desenvolvimento do pensamento ou do 

comportamento voluntário é um processo que sofre mudanças a olhos 

vistos. (VIGOTSKI, Ibid, p.81)    

  

Com a formulação desse princípio, o autor refuta os métodos puramente descritivos 

preocupando-se com as histórias dos processos, ou seja, as gêneses dos processos 

psicológicos. 

 No que diz respeito ao estudo do desenvolvimento, por exemplo, a análise de 

processo é fundamental. Dentro dessa perspectiva, quando nossa preocupação centra-se no 

desenvolvimento humano, procuramos compreender como cada indivíduo desenvolve as 

características tipicamente humanas construídas ao longo da história da humanidade. Desta 

forma, não podemos estudar satisfatoriamente o desenvolvimento ontogenético, recusando-

nos a uma análise de processo. É preciso tanto reconhecer a história do desenvolvimento 
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dessas características quanto o processo de desenvolvimento de tais características nos 

indivíduos. 

Ainda segundo o autor, estudar um fenômeno historicamente – requisito 

fundamental do método dialético – significa, numa pesquisa, abordar o processo de 

desenvolvimento de determinado fenômeno em todas os seus estágios de mudança. Para 

Vigotski (1998a), este movimento no trabalho de pesquisa expressa a procura pela essência 

dos fenômenos.    

 Segundo Aguiar (2001), uma das tarefas principais desse novo método reside 

justamente na análise dos processos indo em busca da gênese da constituição dos processos.  

 Um segundo princípio deste método expõe sobre a necessidade da abstração, 

entendida aqui não como mera divagação, mas, como tarefa do pensamento no sentido de 

compreender, explicar o real.  

Compreender a realidade e apropriar-se dela passa inevitavelmente pela mediação 

do pensamento. O concreto é o ponto de partida da análise e o concreto pensado, através da 

mediação do abstrato, é ponto de chegada. Só assim é possível explicar as 

multideterminações da realidade. 

Marx (1991) nos indica que o pensamento não pode se apropriar do concreto de 

maneira imediata, não pode reproduzi-lo através do contato direto. O contato direto apenas 

reproduz no pensamento uma representação desordenada do todo. 

Saviani (1994), ao discutir as contribuições do texto “Método da Economia 

Política” (MARX, 1991), coloca que o acesso ao concreto é impossível sem a mediação do 



 

 69 

abstrato. A construção do pensamento científico se dá partindo do empírico, passando pelo 

abstrato, chegando ao concreto.  

 Assim sendo, a simples descrição do concreto não passa do empírico sem 

esclarecer as múltiplas determinações do fenômeno.  

 Concordando com esse princípio, Duarte (2000) coloca: 

 

(...) o conhecimento científico de uma realidade humana não pode ser 

alcançado sem a mediação do árduo processo de elaboração de abstração 

e de reconstrução, no pensamento, das múltiplas relações que compõem o 

todo. (p. 94). 

 

Vigotski, parafraseando Marx, diz que “se todos os objetos fossem fenotípica e 

genotipicamente equivalentes “(...) então a experiência do dia-a-dia seria plenamente 

suficiente para substituir a análise científica” (VIGOTSKI, 1998a, p.83).  

Para Aguiar (2001), quando se trata do estudo da subjetividade humana, ao 

pesquisador cabe a tarefa do esforço analítico, de ir além das aparências buscando as 

determinações “(...) que se configuram no sujeito como motivações, necessidades, interesses (que 

são portanto individuais e históricas) para chegar ao sentido atribuído/constituído pelo sujeito” 

(p.131).   

Este princípio, a explicação ao invés da descrição, vem a ser fundamental para 

análise psicológica, pois, embora dois fenômenos possam parecer idênticos em sua 

manifestação, suas origens como também suas naturezas, podem ser diversas. A título de 

exemplo, embora em seus aspectos externos a fala de uma criança de um ano e meio a dois 
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anos seja similar à fala do adulto, a fala da criança carece da relação consciente entre signo 

e significado. Desta forma: 

 

Nesses casos são necessários meios especiais de análise científica para 

por nus as diferenças internas escondidas pelas similaridades externas. A 

tarefa da análise é revelar estas relações. (VIGOTSKI, 1998a, p. 83). 

 

Esta questão nos remete ao problema dos comportamentos fossilizados discutidos por 

Vigotski. Segundo o autor certos processos, depois de um longo processo histórico de 

desenvolvimento, tornaram-se mecanizados, automatizados. Estes processos “(...) perderam 

sua aparência original, e sua aparência externa nada diz sobre a sua natureza interna. Seu 

caráter automático cria grandes dificuldades para a análise psicológica” (VIGOTSKI, 

1984, p. 85). 

O problema dos comportamentos fossilizados aponta para o valor dos princípios 

aqui discutidos, na medida que a simples descrição dos comportamentos fossilizados 

podem levar à conclusões errôneas. Assim, é imprescindível adotarmos uma análise 

histórica dos processos que busque apreender os elementos constituintes do 

desenvolvimento dos processos. Isto posto: 

 

(...) o último e mais alto estágio no desenvolvimento de qualquer 

processo pode demonstrar uma semelhança puramente fenotípica com os 

primeiros estágios ou estágios primários, e, se adotamos uma forma 

fenotípica, torna-se impossível diferenciar as formas inferiores das 

formas superiores desse processo. (VIGOTSKI, 1984, p. 85). 
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Uma noção fundamental em Vigotski trata-se de assumir  o psiquismo como 

produto do desenrolar da história da humanidade. Esta escola nos diz, que o 

desenvolvimento ontogenêtico só pode ocorrer na medida que cada indivíduo se aproprie 

das objetivações humanas. 

Abordar o desenvolvimento humano em seu processo histórico compreende a 

evolução biológica, mas a extrapola na medida em que o homem encontra no trabalho uma 

nova forma de organização, implicando no desenvolvimento de formas tipicamente 

humanas e superiores de comportamento. 

Assim, Vigotski postulava a existência de formas superiores e inferiores de 

psiquismo e diante desta consideração teórica: 

  

(...) Vigotski recorreu também ao método inverso, isto é, buscou analisar 

formas desenvolvidas (...) pressupondo que seu estudo revelaria aspectos 

válidos também para formas menos desenvolvidas, sendo que o inverso 

não seria necessariamente verdadeiro. Note-se que a utilização do 

método inverso por Vigotski implica que ele considerava existirem 

formas inferiores e formas superiores (...) (DUARTE, 2000, p.82). 

 

A adoção por Vigotski do método inverso, ou seja, a compreensão que o estudo das 

formas mais desenvolvidas deveriam explicar as formas menos desenvolvidas e não o 

contrário, demonstra o aceite de um dos princípios do método dialético em Marx, qual seja, 

análise da forma mais desenvolvida.  

Coerentemente com esse princípio, as pesquisas realizadas por Vigotski e seus 

colaboradores buscaram analisar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

compreendendo que estas poderiam explicar as formas menos evoluídas, isto porque as 
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formas superiores superam por incorporação as formas inferiores. Assim, as formas 

superiores contêm as inferiores sem o contrário, no entanto, ser verdadeiro.    

Trataremos agora de outro princípio metodológico fundamental na obra de Vigotski: 

a análise em unidades. 

 Como já dissemos, Vigotski mantinha uma crítica àqueles métodos elementaristas 

em Psicologia, que buscavam compreender os fenômenos psicológicos a partir do 

isolamento de elementos. No texto “Pensamento e Palavra” (2000), o autor procura 

demonstrar esta falha metodológica em relação ao estudo do pensamento e linguagem.  

Para ele, o que tornou durante muito tempo estéril o estudo da relação entre 

pensamento e linguagem residia justamente no fato de conceber pensamento e linguagem 

como dois elementos autônomos “(...) cuja unificação externa faz surgir o pensamento 

verbalizado com todas suas propriedades inerentes.” (VIGOTSKI, Ibid, p.396). 

Marx (1995), a fim de estudar o capitalismo, encontrou na mercadoria sua unidade 

de análise, uma vez que, residia nessa, as características do todo. Vigotski, substitui o 

método de análise de elementos pelo método da análise em unidades. Desta forma: 

 

Procuramos substituir a análise que aplica o método da decomposição em 

elementos pela análise que desmembra a unidade complexa do 

pensamento discursivo em unidades várias, entendidas estas como 

produto da análise que, à diferença dos elementos, não são momentos 

primários constituintes em relação a todo fenômeno estudado mas apenas 

a alguns dos seus elementos e propriedades concretas, os quais, também 

diferentemente dos elementos não perdem as propriedades inerentes à 

totalidade e são suscetíveis de explicação mas contêm em sua forma 

primaria e simples, aquelas propriedades do todo das quais se 

empreendem a análise (VIGOTSKI, 2000, p.396).   
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A unidade de análise, capaz de elucidar as relações entre pensamento e linguagem, 

trata-se do significado da palavra, por ser ao mesmo tempo fenômeno da linguagem e do 

pensamento, desta forma, guardando em si, propriedades tanto do pensamento quanto da 

linguagem. 

Ao analisarmos conjuntamente os pressupostos da Escola de Vigotski, verificamos a 

coerência com os pressupostos do Materialismo Histórico Dialético e com o 

desenvolvimento de uma Psicologia historicamente fundamentada, que objetiva 

compreender os processos psicológicos em seus processos de mudanças. Encontramos 

também a concepção de método não como algo secundário na produção do conhecimento,  

mas sim como a “(...)  síntese de uma concepção do conhecimento que se respalda numa 

determinada concepção de homem com um ser sócio-histórico.” (DUARTE, 1996, p.23)      
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5. Caminhos Percorridos 

 

5.1. O estudo de caso como alternativa  para a pesquisa e a escolha da professora. 

 

Refletindo sobre a melhor forma de abordar nosso problema, decidimos pelo estudo 

de caso. Dois fatores nos fizeram optar pelo estudo de caso: o tempo para concluir a 

pesquisa de  mestrado (dois anos), o que dificulta o trabalho com um número maior de 

sujeitos, e a possibilidade de através do estudo de um caso estudar de forma profunda como 

o professor relaciona educação escolar e desenvolvimento humano. 

Uma das questões controversas no estudo de caso é a possibilidade de generalização 

dos resultados obtidos. Ludke e André (1986) escrevem que a generalização em estudo de 

caso pode vir a ser de duas formas. A primeira forma  seria a generalização naturalística, 

quando o indivíduo ao ler o material de pesquisa, e ao confrontá-lo com a sua experiência, 

reconhece naquele caso elementos que também vivencia em sua prática cotidiana. A outra 

forma de generalização acontece quando é possível relacionar aquele caso singular com 

resultados de estudos de outros casos presentes em pesquisas da área. 

De nossa parte, concordamos com Aguiar (2001), que a generalização se torna 

possível pela capacidade de apreender as determinações dos processos através do desvelar 

das mediações constitutivas do fenômeno. Assim, conforme a mesma autora, o 

conhecimento produzido, seja a partir de um sujeito, uma escola, um grupo, constitui-se em 

uma estância deflagradora da possibilidade de compreender o real.   
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Os estudos de caso primam pelo enfoque da realidade de forma mais completa 

possível, buscando, riqueza de dados e fontes de informação. Outra característica do estudo 

de caso está na procura da contextualização do caso estudado. Assim, em nossa pesquisa 

buscamos recorrer à história de vida de nosso sujeito, suas opções e experiências com a 

educação.  

Em relação à escolha do sujeito, consideramos a necessidade de encontrar um 

professor com características definidas, as quais deveriam nos auxiliar a reconhecer um 

bom caso, ou seja, um profissional que pudesse fornecer as informações necessárias para a 

nossa análise.  Procuramos um professor formado em Pedagogia, com no mínimo quatro 

anos de atuação no magistério. Outro critério para a escolha do professor foi um 

desenvolvimento profissional que nos permitisse reconhecer engajamento em seu trabalho e 

também um certo investimento em formação profissional. Outra condição foi a 

disponibilidade do sujeito para as entrevistas e abertura para  que a pesquisadora  realizasse 

observações de suas aulas. 

Conforme nos aponta Larocca (2002) “A escolha intencional de sujeitos não é coisa 

nova na pesquisa qualitativa” (p. 40). Para a autora esta forma de escolher o sujeito é 

adequada para “(...) a análise de possibilidades máximas contidas em indivíduos 

representativos, entendidos como aqueles que estão além de um padrão médio 

característico de uma época” (p.40).        

Colocamo-nos a procura de nosso sujeito. Como a pesquisadora realizou uma 

experiência de estágio curricular no quinto ano do curso de Psicologia em uma escola de 

Ensino Fundamental do município de Bauru, estabelecendo boas relações com os 

profissionais desta, pensamos que poderíamos encontrar nosso sujeito nessa escola. Outra 
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característica que nos levou a esta escola foi a observação da preocupação com a formação 

continuada dos professores 

O primeiro passo foi procurar a coordenadora pedagógica. Após a exposição dos 

objetivos da pesquisa e a entrega do projeto para a coordenadora, discutimos com esta, o 

perfil do profissional que procurávamos. Foi assim que chegamos a Cléo5. 

Conversamos com a professora expondo os procedimentos da pesquisa, o tempo que 

estes demandariam e esclarecemos seus direitos de sujeito de pesquisa. A princípio não 

expomos nosso objetivo, pois temíamos que a professora tentasse elaborar um discurso 

pronto. Dissemos que nosso objetivo girava em torno de conhecer como o professor 

articulava alguns conceitos relativos à psicologia e a educação. A professora de pronto 

aceitou o convite. 

 

5.1.2  Aspectos éticos. 

 

A discussão sobre os direitos do sujeito da pesquisa foi feita tanto com a 

coordenadora pedagógica como com a professora. A discussão foi pautada pelos pontos que 

compõe o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido6. Assim, a pesquisadora esclareceu 

sobre a garantia de sigilo e sobre a inexistência de riscos ou desconfortos associados ao 

projeto, isto é, a probabilidade do sujeito sofrer algum dano como conseqüência imediata 

ou tardia do estudo. A pesquisadora também esclareceu que o sujeito poderia retirar-se a 

                                                 
5 Nome fictício. 
6 Anexo D. 
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qualquer momento da pesquisa e que a pesquisadora estaria a disposição para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas.   

Após a discussão a pesquisadora apresentou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que foi assinado pela coordenadora, pela professora e pela pesquisadora, sendo 

que cada uma ficou com uma cópia do termo.      

 

5.1.3 A Professora Cléo 7 

 

Cléo é a terceira filha de uma família de sete filhos moradora de um bairro 

periférico de uma cidade da Grande São Paulo. De toda sua família ele é a única que 

ingressou e conclui um curso universitário.  

Nessa família, todos os filhos viam-se obrigados a trabalhar muito jovens, 

decorrência da situação econômica da família. Assim, aos treze anos ela começou a 

trabalhar, mesma época em que seu pai veio a falecer. 

O primeiro emprego foi em uma indústria. Depois de trabalhar na indústria, Cléo 

trabalhou em um supermercado. Aos dezessete anos, pediu demissão e viu-se 

desempregada. Foi quando surgiu  a oportunidade de trabalhar em um projeto da Prefeitura 

Municipal destinado a crianças e adolescente.   

 

 Foi uma seleção. Eu lembro que tinha bastante... foi uma sala bem 

grande na prefeitura, não foi concurso, era contratado, mas tinha bastante 

gente, jovens né. Selecionaram quatro pessoas que estavam lá. Primeiro 

                                                 
7  Nome fictício 
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eles... foi... a gente preencheu uma ficha onde tinha que escrever um 

monte de coisas, aí, em cima daquela ficha eles selecionaram. Aí teve a 

parte da entrevista e depois eles deram o resultado logo em seguida. A 

gente ficou esperando, e eles vieram com a lista das pessoas que tinham 

sido aprovadas. Eram quatro e eu estava no meio.    

  

A professora exerceu a função de monitora desenvolvendo atividades de reforço 

escolar e ensino de artesanato, oferecidas às crianças e jovens do bairro.  Segundo o relato 

de Cléo, todas as atividades eram planejadas coletivamente entre os monitores e 

coordenadores do projeto.  

Nessa época a professora opta por fazer um curso de Ciências Sociais. Presta 

vestibular três vezes em uma escola privada de sociologia em São Paulo, mas não  é 

admitida.  

Depois de casada, Cléo empreende nova tentativa.  Faz de novo o vestibular para o 

curso de Ciências Sociais e ingressa em uma universidade privada. No entanto, ela avalia o 

curso como fraco e pede transferência para outra universidade, também privada.  

A professora avalia bem o curso nessa universidade. Porém, os impedimentos e os 

obstáculos são muitos: o  valor da mensalidade, a distância, o tempo curto para ficar com 

sua filha. O novo trabalho no projeto de alfabetização de adultos, o Mova (Movimento de 

Alfabetização de Jovens Adultos) também foi uma atividade que passou a exigir dedicação 

da professora, dificultando mais ainda a permanecia no curso de Ciências Sociais. 

O fato de trabalhar no Projeto Mova, quando entra em contato com a Pedagogia do 

Oprimido,  influi para uma nova escolha: prestar novo vestibular desta vez para o curso de 

Pedagogia. Esta decisão foi tomada no ano de mil novecentos e noventa e dois. 
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Cléo presta novamente o vestibular, dessa vez em uma faculdade mais perto de sua 

casa, com a mensalidade mais baixa. Cléo avalia bem o curso, empolga-se com o trabalho 

realizado pelos professores da instituição e interessa-se pelos conteúdos.   

Nesse mesmo ano a professora engravida de seu segundo filho e no ano seguinte ela 

e sua família mudam-se para a cidade de Bauru. No ano de mil novecentos e noventa e 

quatro, já na cidade de Bauru, ela sente-se deprimida e não pensa mais em voltar a estudar. 

Com incentivo do marido ela acaba retornando ao curso de Pedagogia. 

 

Então, em noventa e três (...). Meu filho era bebê e tudo... eu nem tinha 

vontade de estudar mais, eu fiquei assim meio deprimida. Aí quando foi 

no outro ano ele foi ver para mim lá na instituição D8. preço e tudo, foi 

atrás para mim e eu acabei voltando. Eu comecei na instituição D. de 

novo, em noventa e quatro no curso de Pedagogia.  

 

Mesmo identificando problemas nas disciplinas oferecidas e com dificuldades 

financeiras, Cléo conclui o curso de Pedagogia em mil novecentos e noventa e sete. 

Em noventa e nove presta um concurso para o cargo de professor da Prefeitura de 

Bauru, fica bem colocada, situação que lhe permite escolher a escola na qual pretende 

atuar.  

Esta escola é diferenciada das demais escolas da rede municipal de Bauru. Fundada 

na década de oitenta, concebida como projeto experimental, o trabalho fundamenta-se na 

Pedagogia Freinet. Na justificativa do Projeto Político Pedagógico da escola, podemos ler 

que este é baseado: 

                                                 
8 Instituição na qual a professora concluiu o curso de Pedagogia.   
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(...) nas concepções pedagógicas do educador francês Célestin Freinet 

que propõe a educação pelo trabalho com o objetivo fundamental de criar 

condições para o desenvolvimento do aluno a partir de uma prática 

escolar cooperativa. 

Tal projeto justifica-se pela busca num espaço de construção de 

perspectiva emancipatória, atender alunos oriundos das classes 

trabalhadoras ( s.d., p.02).    

 

Cléo passa então a integrar a equipe de profissionais da escola trabalhando com o 

segundo ano do ensino fundamental.  

Atualmente, a professora faz dois cursos na mesma universidade em que concluiu 

Pedagogia. Um deles, na verdade é uma das habilitações do curso de Pedagogia: 

administração escolar. O outro se trata de uma especialização em psicopedagogia. 

 

5.2. Procedimentos para coleta de dados 

 

A entrevista, ao lado da observação, apresentam-se como principais procedimentos 

de pesquisa no campo das Ciências Humanas (ANDRÉ; LUDKE,1986).  

De acordo com a problemática de pesquisa e os objetivos propostos para este 

trabalho, a entrevista semi-estruturada junto com a observação, foram os procedimentos 

escolhidos para a coleta de dados, partindo da idéia de que as observações poderiam 

enriquecer a compreensão dos dados obtidos na entrevista. 
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5.2.1 As entrevistas 

 

A técnica da entrevista, mais do que outros instrumentos, permite um ambiente de 

interação entre entrevistado e entrevistador, principalmente nas entrevistas “não totalmente 

estruturadas, onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado 

discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo 

são a verdadeira razão da entrevista” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). Assim, optamos 

pela entrevista semi-estruturada. 

As entrevistas foram marcadas na escola, no período da manhã, uma hora antes do 

início das atividades da professora no reforço escolar.9 Apenas um dia marcamos à tarde, o 

que não se mostrou produtivo devido ao esgotamento físico e mental demonstrado pela 

professora após um dia de trabalho, o que fez com que nesse dia interrompêssemos a 

entrevista para dar continuidade no outro dia pela manhã. 

No total fizemos quatro entrevistas. Ao fim de cada entrevista a pesquisadora 

voltava-se para o conteúdo colhido10 e reestruturava o roteiro a fim de esclarecer pontos 

que não ficaram suficientemente claros. Todas as entrevistas foram gravadas em fita cassete 

e transcritas11. 

 

 
                                                 
9 No período da manhã a professora trabalha com pequenos grupos e no período da tarde com a turma 
completa.  
10 Quando houve tempo entre uma entrevista e outra para a transcrição do material, líamos a transcrição e 
então reestruturamos o roteiro, quando não a pesquisadora apenas ouviu a entrevista com o roteiro em mãos, 
modificando-o. Um problema que surgiu e nos fez apressar as entrevistas, marcando uma entrevista após a 
outra, foi fato da professora ter passado em um concurso público em outra cidade o que implicava em sua 
mudança de Bauru para assumir o cargo. 
11 Anexo A. 
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5.2.2. As observações 

 

Em nossa pesquisa a observação caracterizou-se como um instrumento auxiliar na 

coleta de dados, buscando conhecer de forma mais aprofundada o nosso sujeito e  

proporcionar uma compreensão mais aprofundada dos dados obtidos na entrevista. 

Depois da escolha do participante, o aceite deste e as providências necessárias em 

relação aos aspectos éticos, fomos a campo efetuar as observações.    

Foram observadas uma aula de reforço e uma aula com turma completa. Em ambas 

as situações, optamos por focar sempre a professora, suas falas e seus comportamentos em 

relação aos alunos.  

Na observação feita na sala de aula nos momentos em que todos falavam ao mesmo 

tempo, acompanhávamos sempre a professora, dando destaque a sua fala e aos seus 

comportamentos. A forma do registro foi o escrito. 

A pesquisadora não interagiu nas situações observadas. Ela apresentava-se aos 

alunos explicando que naquele dia acompanharia o trabalho deles e da professora.    

 

5.3. A organização e a análise dos dados: Os núcleos de significação. 

 

Apoiando-nos nas contribuições de Vigotski acerca da relação entre pensamento e 

linguagem, e preocupados com o desenvolvimento de uma metodologia que de fato vá além 

das aparências, buscando as determinações dos processos e fenômenos estudados, 

empregamos para a organização e análise dos dados os núcleos de significação.     
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Através do significado da palavra, unidade entre pensamento e linguagem, abre-se a 

possibilidade de ir a busca do significado da fala do sujeito. Também através do significado 

da palavra torna-se possível apreender os sentidos construídos pelo sujeito.     

Segundo Vigotski (2001), o  significado trata-se de uma zona mais estável da 

palavra, compartilhado pelos membros da cultura. O sentido é mais amplo que o 

significado, contendo a articulação de todas os eventos psicológicos que a palavra pode  

despertar em nossa consciência.  

Para Aguiar (2001), as palavras/signos são nossos pontos de partida para 

empreender  a constituição da subjetividade. Com base nestas considerações, empregamos 

os núcleos de significação para a organização e análise dos dados.     

Os núcleos de significação podem ser organizados a partir dos 

 

Temas/conteúdos/questões centrais apresentados pelo sujeito, entendidos 

assim menos pela freqüência e mais por ser aqueles que motivam, geram 

emoções e envolvimento.  Há também a possibilidade de criar um núcleo, 

por meio de outro critério: mesmo que alguma questão não tenha sido 

apresentada pelo sujeito como importante, mesmo que pouco apareça no 

discurso, o pesquisador pode avaliar que tal questão deveria ser destacada 

para ser analisada como núcleo, por acreditar que se constitui num aspecto 

fundamental para a compreensão da questão a ser pesquisada (aqui fica 

evidente a importância da teoria). Assim, o pesquisador deverá garimpar 

todos os aspectos que possam ser agregados a cada núcleo (p. 135-136).  

 

 
Um aspecto que deve ser ressaltado sobre os núcleos de significação é que esta 

forma de proceder à análise dos dados separa o conteúdo em núcleos, para em seguida 
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reintegrá-los em seu movimento, buscando um entendimento mais global e profundo do 

fenômeno estudado (AGUIAR, 2001). 

Desta forma, a análise deve perseguir os seguintes objetivos: apreender as 

determinações que constituem as formas de significar; articular o conteúdo dos núcleos 

com  discurso do sujeito, sua história de vida buscando as contradições, determinações e 

articular as falas do sujeito com o processo histórico de conhecimento (AGUIAR, Ibid).     

 

5.4. Os núcleos de significação 

 

5.4.1. Núcleo: A Escolha Profissional e a transformação dos sentidos e significados 

acerca do trabalho educativo.  

 

Pretendemos com este núcleo analisar como as atividades remuneradas exercidas na 

adolescência transformaram os sentidos e significados atribuídos ao trabalho educativo e, 

como estes influenciaram a escolha de uma carreira universitária.   

Ao elaborar este núcleo cabe o questionamento de, em que medida, compreender o 

processo de escolha profissional de nosso sujeito, pode auxiliar a apreensão da relação 

construída entre educação escolar e desenvolvimento humano.  

Primeiramente, a preocupação de analisar a escolha profissional de nosso sujeito é 

coerente com o estudo de caso. Neste tipo de abordagem, o pesquisador busca ao máximo 

levantar os determinantes do fenômeno estudado, através de um caso. Outro elemento que 

nos fez acreditar na relevância deste núcleo é a percepção de que, a análise da escolha 
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profissional de nosso sujeito traz elementos importantes a respeito do processo de 

significação da prática educativa.  

De nossa parte, acreditamos que a compreensão do processo de escolha profissional 

pressupõe a consideração da realidade sócio-histórica, bem como dos sentidos e 

significados que os indivíduos atribuem ao trabalho. 

 Assim, analisamos que uma das discussões de fundo a serem realizadas, ao discutir 

a  escolha profissional, é a da relação homem-trabalho. 

O trabalho, atividade vital humana, assegura tanto a existência física dos homens, 

como a reprodução das características humanas, assegurando a reprodução do genérico 

humano nos indivíduos singulares. O trabalho é portanto a atividade que ao mesmo tempo 

proporciona a existência individual e a existência da sociedade (DUARTE, 1999).    

No entanto, no modo de produção capitalista, com as relações sociais de dominação, 

as duas funções tornam-se “funções alienadamente separadas e até antagônicas” 

(DUARTE, Ibid, p. 28). A mercadoria trabalho, apresenta-se para o indivíduo, tão somente, 

como meio para assegurar sua sobrevivência  

No entanto, não deixa de ser o trabalho, mesmo na sociedade de classes, atividade 

que reproduz o homem enquanto ser genérico. Isto porque, proporciona, mesmo que de 

forma alienada, objetivação humana. Esta é a contradição do trabalho posta na sociedade 

capitalista.  

Na fala da professora Cléo captamos estas contradições no que concerne a relação 

da professora com o trabalho.   
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Voltando-nos para a análise da fala do nosso sujeito verificamos que já na 

adolescência a professora Cléo viu-se impelida a trabalhar:  

 

 Quando a gente tinha treze anos meu pai e minha mãe já achavam que 

tinha que trabalhar. Meu pai não trabalhava, ele tinha um problema na 

perna. Quando eu comecei a trabalhar foi quando ele morreu, mas ele já 

tinha alguns problemas e foi assim. 

 

 Então era assim, na verdade quem sempre assumiu a família foram meus 

irmãos, então eles trabalhavam e ajudavam. Aí eles casaram e então o 

próximo da lista era quem tinha que trabalhar. Era bem assim mesmo na 

minha casa. 

 

  Quando você começou a trabalhar  você tinha que ajudar a criar os seus 

três    irmãos? 

 É, e o meu pai estava doente de cama e aí foi o ano que ele morreu 

também.  

 

A respeito da origem sócio-econômica dos professores atuantes no ensino 

fundamental, Mello (2003) analisa que existe certa homogeneidade. A autora identifica que 

a maioria, setenta por cento, conforme seu estudo, dos pais de professores desempenham 

funções de baixa remuneração e não possuem o primeiro grau completo.  A  família de 

Cléo não foge a situação da maioria das famílias dos professores. Tal situação obriga, que 

já no início da adolescência  Cléo, como todos os seus irmãos, fosse impelida a trabalhar.     

A situação vivenciada pela professora, enquanto sujeito singular, faz com que ela 

expresse-se da seguinte forma: 
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Eu sentia que eu tinha sido jogada no mercado de trabalho porque eu não 

tinha maturidade para... assim, eu acho que a minha adolescência foi 

interrompida porque eu acho que quebrou, jogou uma responsabilidade 

que eu não tinha maturidade para poder estar (... ). 

 

A adolescência, de um modo geral, é pensada como uma fase natural do 

desenvolvimento humano em que todos os indivíduos, obrigatoriamente, sentem, pensem e 

atuam da mesma forma. Aqui, compreendemos que as características da adolescência 

dependem das situações concretas de vida e do contexto sócio-histórico. 

Vemos que a adolescência da professora Cléo assumiu uma forma comum a de 

muitos jovens obrigados a trabalhar neste período da vida e  a  levou a assumir outras 

responsabilidades que não somente àquelas relacionadas com o estudo. 

Podemos analisar que uma vez que nos situamos historicamente em uma sociedade 

de classes nem todos têm o direito de usufruir a adolescência da mesma forma; mesmo 

assim, foi edificada a imagem da adolescência como uma fase fixa e que acontece da 

mesma forma para todos os indivíduos. Estamos mais uma vez diante do fenômeno da 

naturalização do desenvolvimento. 

A esse respeito Gonçalves (2003)  escreve que  

 

(...) o predomínio de uma determinada visão de adolescência implica o 

predomínio de determinados significados sociais relativos a esse campo. 

E implica também que o jovem, predominantemente, aproprie-se desses 

significados para representar sua partícula experiência de adolescência 

(p. 43).   
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Assim, ao falar sobre a sua própria adolescência, tendo em vista uma adolescência 

idealizada, os jovens acabam por significar que eles próprios não vivem a sua adolescência  

e ressentem-se por isso.  

Em relação ao significado do trabalho para o adolescente, Aguiar (2003) em uma 

pesquisa que procurava analisar o sentido atribuído à escolha profissional por jovens 

trabalhadores de camadas populares, verificou ser o trabalho uma atividade desprazerosa, 

impeditiva de desejos e sonhos. Podemos observar também na fala de nosso sujeito este 

significado atribuído ao trabalho.  

O trabalho poderia ser uma atividade criadora de novos motivos para os 

adolescentes, porém, a natureza do trabalho, na esmagadora maioria das funções oferecidas 

à juventude, refere-se a trabalhos precarizados e desqualificados, que se constituem em 

atividades penosas para o jovem.  

Assim, expresso na fala da professora, o trabalho ganha o sentido de obstáculo, 

dificultando o engajamento no estudo e a realização de outras atividades:  

 

(...) o ensino médio foi todo feito no período noturno. Inclusive assim, o 

médio e parte das outras matérias. Eu achei assim, uma diferença muito 

grande porque quando eu estudava de dia eu achava que aprendia mais, 

eu ia melhor nas provas. Aí quando eu comecei a estudar a noite; eu já ia 

cansada (...).   

 

Aqui não estamos afirmando que o adolescente não deva trabalhar, mas 

questionamos o tipo de trabalho oferecido à juventude. Concordamos com Leontiev (1960), 
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que, proporcionar aos adolescentes a execução de atividades práticas, bem como, o 

relacionamento com conhecimentos teóricos ligados à profissões, auxilia no 

desenvolvimento de interesses profissionais no adolescente. Assim, pensando no 

desenvolvimento dos adolescentes, certamente um trabalho estruturado dessa forma poderia 

contribuir enormemente.   

Porém, é preciso deixar claro que mesmo dentre estas condições de trabalho 

oferecidas a juventude, não está descartada a possibilidade da criação de novas 

necessidades. Isto porque, mesmo na sociedade capitalista, o trabalho não deixa de ser 

atividade objetivadora. Voltando-nos para a fala de nosso sujeito, verificamos que as 

contradições postas no interior da atividade possibilitaram o surgimento de novas 

necessidades. 

 

Eu pensava assim que quando eu tivesse na idade deles, daquelas pessoas 

que trabalhavam lá, eu não queria trabalhar ali.  

 

(...) eu achava que eu ia conseguir um emprego melhor depois, trabalhar 

neste negócio ia ser assim... Ah, eu não sei dizer, mais limpo... do que 

aquele que eu trabalhava, eu não sei dizer, porque na época eu era criança 

ainda né? Eu não tinha muito assim um critério. Eu visualizava assim as 

pessoas... porque o meu emprego era muito ruim, eu queria trabalhar num 

outro melhor, era isso. 

 

Novas necessidades só podem ser criadas a partir da atividade do sujeito. No 

entanto, segundo Maura (1995), as necessidades por si só não são capazes de dirigir a 

atividade do sujeito. É preciso o encontro das necessidades com os objetos/possibilidades 
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de satisfação destas: os motivos. Os motivos, portanto, respondem a uma necessidade 

refletida pelo sujeito que o conduz a atividade. É este o movimento que notamos no relato 

da professora. 

Pensando que o estudo e a escolha de uma carreira universitária poderia garantir-lhe 

outro futuro profissional, Cléo pensa em duas carreiras: Administração de Empresas e 

Psicologia: 

 

Eu pensava assim... em fazer administração...  

 

(...) teve uma época que eu pensei em fazer psicologia.  

 

A fala da professora nos aponta que a possibilidade destas duas carreiras soava 

como a possibilidade de trabalhar em um lugar limpo, reservado, que, em seu imaginário, 

estavam distantes das condições de trabalho insalubres que ela  havia encontrado até então. 

Aqui, a relação com o trabalho e os sentidos produzidos a partir desta relação, apresenta-se 

como a possibilidade do trabalho oferecer melhores condições de vida, que vão além do 

sustento das necessidades básicas.  

É preciso ressaltar que se trata de um sentimento justo, o anseio da juventude por 

melhores condições de vida. No entanto, o apelo a algumas carreiras como portadoras do 

sucesso individual, fundamentam-se nas idéias liberais acerca do indivíduo, como produtor 

de seu fracasso ou sucesso.   
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O interessante do caso particular do nosso sujeito, é que os outros trabalhos 

exercidos ainda na juventude estão todos ligados à educação. Estas atividades introduziram 

novos elementos que influenciaram fortemente as novas escolhas da professora. 

Foram três as funções relacionadas à educação exercidas pela professora antes da 

opção pelo curso de Pedagogia: de monitora em um projeto municipal destinado a crianças 

e adolescentes; educadora em projeto de educação de jovens e adultos, ligado a igreja 

católica e de coordenadora do Mova12 . 

Aos dezessete anos a professora Cléo inicia suas atividades em um projeto da 

prefeitura.  

 

Quando eu tinha dezessete anos, eu trabalhei num projeto com crianças 

chamado OSEM13 lá em São Paulo.  

  

É, na verdade era um trabalho bem no coletivo. Então a gente pensava 

atividades todo mundo junto. A gente desenvolvia trabalho com 

artesanato, a gente tinha curso para aprender tinta em tecido, macramé... 

tudo. Aí a gente fazia este trabalho, a gente fazia reforço escolar, eles 

levavam a lição de casa para fazer. No OSEM a gente ensinava para eles. 

A gente tinha momentos, assim, de orientação onde a gente conversava 

com eles e de recreação. Então eram essas quatro coisas: orientação, 

recreação, artesanato e reforço escolar. 

 

                                                 
12 O  Mova figura entre um dos movimentos populares para a educação de adultos, fundamentado nas idéias 
pedagógicas de Paulo Freire.   
13 A sigla OSEM significa: Orientação Sócio Educacional ao Menor.  
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Para a professora, este trabalho juntamente com o contato estabelecido no interior 

da igreja católica com o movimento conhecido como Teologia da Libertação, marca o 

início da transformação de sua visão de mundo.  

 

Então, começou a mudar a minha visão de mundo lá.    

 

Então foi uma época assim que eu... que eu fui aprendendo a ser uma 

pessoa mais crítica e entender porque existiam todas essas coisas; porque 

existia rico, porque existia pobre, porque o Brasil tem essa discrepância, 

essa diferença tão grande de classe social. Então nessa época eu pensava 

em fazer ciências sociais. 

 

 Cléo  passa a sentir a necessidade de possuir conhecimentos capazes de explicar 

sua realidade e esta necessidade será um elemento importante para pensar em sua nova 

escolha: o curso de Ciências Sociais.  

Aqui é possível analisar uma ampliação dos significados atribuídos à carreira 

universitária, pois a opção pelo curso de Ciências Sociais não significa apenas seguir uma 

carreira universitária que proporcione melhores condições de vida, mas, também, a 

possibilidade de, por meio da compreensão das relações sociais, entender a realidade que a 

cerca. 

Assim, as experiências e os conhecimentos que levam a professora às reflexões 

sobre a sociedade e o desejo de compreender como se produzem as relações sociais a 

induzem a escolher o curso de Ciências Sociais.  

Para ela, este curso: 
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(...) ia me ajudar a me aprofundar mais naquele pouco que eu sabia e pelo 

fato de eu estar estudando a sociedade, estar entendendo melhor, é... 

conhecendo melhor a história, que seu sempre gostei também de história. 

 

Porém, são muitas as dificuldades enfrentadas pela professora para ingressar no 

curso escolhido. 

 

E eu estudava na... eu prestei alguns vestibulares, daí eu estudava com as 

apostilas dele e acho que foi assim, o que fez eu melhorar o nível porque 

o meu colegial... 

 

Então nessa época eu pensava em fazer Ciências Sociais, eu estudava, eu 

prestei várias vezes naquela escola que tem na Santa Cecília (...).    

 

Mas eu não conseguia entrar porque eu fiz um colegial muito fraco, 

mesmo pegando as apostilas do meu marido que eu tentava estudar, eu 

não conseguia estudar. 

 

Somente após o seu casamento, com ajuda financeira do marido, Cléo consegue de 

fato ingressar no curso escolhido, em uma faculdade privada, porém: 

 

Eu fiz um ano, mas eu não gostei, achei muito fraco o curso, não era o 

que eu imaginava. 

 

(...) eu esperava mais assim dos professores, eu achava que às vezes saia 

um pouco fora do assunto, entrava umas coisas que não tinha nada haver, 
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umas disciplinas que... não sei, não era bem o que eu queria; eu queria 

uma coisa mais aprofundada e ficava muito no superficial. O que eu 

queria era saber mais e lá não vinha a informação. 

 

O estudo, apropriar-se do conhecimento, torna-se imprescindível para que a 

professora possa compreender de forma profunda as relações sociais. A visão crítica da 

professora e a busca por conhecimentos capazes de explicar as relações sociais fazem com 

que Cléo procure uma outra instituição com um curso de qualidade superior. É possível, 

então, analisar que a professora busca em sua realidade as formas, ou melhor, os motivos 

significados como capazes de responder as necessidades surgidas na sua atividade. 

 

Fiz um ano e aí eu transferi para a instituição B. 14. A instituição B.   era 

o que eu queria. Eu achei que era bem mais aprofundado, os professores 

sabiam mais (...) 

 

Porém, eram muitos os obstáculos: 

 

 (...) só que... eu não consegui pagar. Era muito caro e era muito longe. 

Eu ficava muito cansada porque eu depois tinha que... eu fazia de dia 

porque à tarde e a noite eu trabalhava no projeto  Mova. Então eu ia de 

manhã, mas eu tinha que sair tipo... dez para às seis e eu não conseguia 

chegar às oito horas lá. Era muito longe e a condução, eu também gastava 

muito. Eu achei que não dava para eu ficar pagando e a minha filha 

também era pequena e eu achei que ela estava ficando muito jogada 

porque eu ficava lá, depois eu ia para o Mova. Então eu não ficava em 

nenhum momento com ela, quase. Aí eu fiquei pesando todas essas 

coisas. 

                                                 
14 Instituição na qual a professora faz parte do curso de Ciências Sociais.   
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Todas as dificuldades encontradas pela professora, o trabalho no interior do projeto 

Mova e a experiência anterior no projeto OSEM  fazem com que ela inicie a definição de 

uma outra escolha. Assim, com as dificuldades para a conclusão do curso de Ciências 

Sociais e pensando em ampliar seus conhecimentos para atuar de forma mais qualificada na 

Educação de Jovens e Adultos, Cléo faz nova opção: o curso de Pedagogia. 

É possível observar que na atividade de Cléo novas necessidades são criadas. 

Porém, para que estas necessidades possam de fato cumprir um papel direcionador da 

atividade é preciso encontrar as possibilidades capazes de satisfazer tais necessidades. É 

desta forma que surge o curso de Pedagogia na vida de Cléo, como motivo capaz de 

satisfação das novas necessidades.     

A participação no Mova e o contado com as idéias de Paulo Freire constituíram-se 

em elementos fundamentais para a escolha da professora. Especificamente nesse projeto a 

professora assumiu um cargo de coordenação. Nesta tarefa a professora relata a necessidade 

de mais conhecimentos na área da educação: 

 

O que eu tinha lá era pouco, então eu tinha que aprender. Como que eu 

podia ajudar os outros, se eu também não sabia?      

 

Eu sempre procurei ir atrás. Eu procurava estudar e aprender e levar 

coisas diferentes, mas faltava. Faltava um embasamento teórico que eu 

não tinha. 
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O curso de Pedagogia surge como uma oportunidade de satisfazer as necessidades 

de conhecimentos, capaz de subsidiar a prática da professora como supervisora do Mova e, 

ao mesmo tempo, ser professora começa a ganhar novos sentidos: a possibilidade de aliar 

uma carreira com as motivações pessoais. Quando perguntamos os motivos que a 

professora atribui a escolha do curso de pedagogia ela diz: 

 

(...) eu gosto também porque eu nunca assim... eu acho que se eu 

trabalhasse numa fábrica ou num banco eu não iria me identificar. Eu 

gosto mais de trabalhar com pessoas, com o povo, então eu acho que não 

ia me identificar de ficar presa o tempo todo. Só por isso também.   

 

E identifica as experiências no projeto OSEM e no Mova como constituintes de seu 

processo de escolha. Quando indagamos quais condições de sua vida foram importantes 

para a escolha pelo magistério: 

 

 Eu acho que foi assim... pelo fato de eu ter tido a oportunidade, de 

quando eu era mais jovem, de trabalhar com crianças. Quando eu tinha 

dezessete anos, eu trabalhei num projeto com crianças chamado OSEM, 

lá em São Paulo. Eu gostei, eu acho que eu fui bem sucedida...     

 

Sem descartar as dificuldades em concluir o curso de Ciências Sociais: 

 

Eu fazia ciências sociais, mas aí eu comecei... eu fui convidada a fazer 

parte de um projeto de alfabetização, eu já tinha feito uma vez como 

voluntária, tinha trabalhado um ano com alfabetização de adultos. Era 

uma época que eu participava de igreja, depois eu me desvinculei da 

igreja e eu fui convidada por professores da comunidade para trabalhar 
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nesse projeto. Foi na época que caiu a medida do secretário da educação 

de São Paulo. Aí eu comecei a trabalhar nesse projeto, o projeto Mova... 

e aí, como o curso de Ciências Sociais estava muito pesado para eu ficar 

pagando; que eu transferi para a instituição B. e eu não conseguia pagar e 

era longe e também pelo fato de eu estar dentro da área de educação; 

então eu optei por fazer Pedagogia.   

 

Mello (2003) pesquisou até que ponto professores identificavam os determinantes 

da escolha pelo magistério. A autora identificou que uma parcela expressiva de professores 

considerava ser a sua escolha livre de qualquer determinante  econômico ou sócio-cultural. 

Para a pesquisadora, este dado revela o quanto professores não reconhecem os 

determinantes de sua escolha. 

 Freqüentemente, o termo vocação é utilizado para expressar uma escolha livre dos 

determinantes objetivos e também, acaba, por vezes, justificando a permanência na carreira, 

mesmo diante de condições desfavoráveis de trabalho (MELLO, 2003).   

Ao analisar a fala da professora Cléo, detectamos algumas determinações da 

escolha. Ao nosso ver a apropriação destas determinações aliadas às necessidades 

construídas, quais sejam, a apropriação de mais conhecimentos relativos à educação, o 

desejo em cursar uma universidade, fazem com que ela escolha o curso de Pedagogia. 

Existe ainda outro elemento, conforme nossa análise, que se constitui como 

fundamental para a escolha pelo curso de pedagogia. As experiências no campo da 

educação, anteriores ao ingresso na universidade, além da transformação dos sentidos e 

significados em relação ao trabalho, produziram também, transformações dos sentidos e 

significados relacionados ao trabalho educativo. Percebemos isso pois, em princípio, 

segundo o relato da professora, ela não manifestava nenhum interesse pelo magistério: 
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Aí teve uma hora que você disse que não se via dando aula para crianças 

né?  

Não, eu nunca pensei nisso. Quando as minhas amigas foram fazer 

magistério, eu nem me interessei. 

Mas você chegou a pensar que isso era uma coisa que você não queria 

fazer?  

 Já cheguei a pensar. 

De jeito nenhum? 

Eu achava que não ia ser legal, que eu não ia gostar. 

 

No intuito de investigar a origem da rejeição pelo magistério indagamos porque ela 

acreditava que não gostaria da profissão. E obtivemos a seguinte resposta: 

 

Ah, talvez pela experiência que eu tive como aluna, eu tive só aquela 

visão de educação. Na época eu não relacionei isso, mas pensando agora, 

talvez porque eu imaginava como que era a sala de aula, a relação 

professor-aluno, então eu não me via fazendo aquilo. 

 

No entanto, no interior do projeto de educação de jovens e adultos ela tem uma 

experiência diferenciada em educação: 

 

Então, teve o projeto e a gente conseguiu receber as verbas, a gente abriu 

várias salas de aulas, inclusive em obras, a gente tinha essas salas 

afastadas do bairro, é... por exemplo, na Vila Nova Conceição que era um 

bairro de classe média alta, a gente conseguiu terminar as salas de aulas, 

a gente conseguiu em vários lugares salas de aulas.  
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Era voltada mesmo para as idéia do Paulo Freire... 

 

Porque era comunitário o grupo mesmo sabe? O salário era discutido ali, 

quanto que cada um ganhava. No começo eu ganhava mais e depois todo 

mundo começou a ganhar igual e não tinha mais diferença e tudo que a 

gente fazia era no coletivo (...) 

 

O contato com a Pedagogia do Oprimido contribui para a construção de novos 

sentidos e significados sobre a educação: 

 

A minha diferença na educação, o meu trabalho na alfabetização foi 

como eu aprendi na escola, mas eu já tinha ouvido falar em Paulo Freire. 

Eu não sei onde eu ouvi falar, mas eu acho que foi na igreja na época... 

foi sim, foi na igreja. Mas muito superficialmente; um pouco da linha 

dele né? Mas não tinha lido nada. Então aprendi um pouco mais sobre 

Paulo Freire e... Emília Ferreiro. Emília Ferreiro foi uma coisa que ficou 

bastante na minha cabeça porque a gente tinha curso de formação (...) 

 

 

E os fenômenos presentes na prática educativa passam a merecer sua atenção. A 

aprendizagem é um deles: 

 

Antes da gente começar a trabalhar com aluno; a gente passou por curso 

de formação e eles passaram uma fita para gente, eu não sei se você já 

viu essa fita, das crianças escrevendo; é uma fita velha né? E foi essa fita 

que ficou muito gravada na minha cabeça. A forma que as crianças 

aprendiam que era completamente diferente de como a gente aprendeu e 
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tudo mais. Então foi uma coisa importante para mim, porque depois 

quando eu comecei... 

 

Você já tinha parado para pensar nisso, de como as crianças aprendem? 

 

Não. Não tinha parado. Mesmo porque não era nem o meu foco pensar... 

eu pensava em outras coisas. Eu pensava mais em sociologia; na 

sociedade, nas classes sociais e não como as crianças aprendiam.  

 

Isso chamou a atenção. 

 

Chamou. E aí depois quando eu comecei a fazer pedagogia lá na 

instituição C15., eu fiz trabalho sobre Emília Ferreira, comecei ir na 

biblioteca, comecei a ler algumas coisas sobre a pesquisa dela. 

 

    

Um elemento, levantado aqui, é extremamente significativo para a nossa pesquisa, 

qual seja, a transformação dos sentidos e significados em relação ao trabalho educativo. 

Podemos observar o sentido profissional que a professora constrói acerca da prática 

educativa, na medida que demonstra a necessidade de conhecimentos próprios da área para 

uma atuação mais qualificada. Analisamos que, para Cléo, ser professora começa a tomar 

contornos mais definidos. 

A partir do momento em que a professora sente necessidade de novos 

conhecimentos que fundamentem a sua prática, ela poderá, ao apropriar-se de tais 

                                                 
15 Instituição na qual a professora faz parte do curso de Pedagogia. 
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conhecimentos, relacionar de forma mais consistente desenvolvimento humano e educação 

escolar.     

No próximo núcleo analisaremos os conhecimentos que subsidiam a prática da 

professora.    
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5.4.2. Núcleo: O processo de ampliação dos sentidos e significados da prática 

educativa. 

 

Neste núcleo pretendemos investigar os conhecimentos que subsidiam a prática de 

nosso sujeito. Interessa-nos a análise dos conhecimentos partindo do entendimento que o 

professor é um profissional da educação, que passa por um processo de formação, o qual 

garantindo o acesso aos conhecimentos científicos produzidos acerca do processo 

educacional, deveria promover a construção de novos sentidos e ampliação dos significados 

a respeito da prática educativa.   

Em nossa análise verificamos que as reflexões acerca das condições sociais e 

econômicas obtidas no interior no movimento da Teologia da Libertação, que instigaram a 

professora a cursar Ciências Sociais, e também os conhecimentos adquiridos nesse curso, 

introduzem elementos importantes para a articulação que Cléo fará sobre desenvolvimento 

humano e educação escolar, qual seja, o modo de como a professora passa a conceber o 

indivíduo no interior das relações sociais. Nas palavras da professora: 

 

Então eu comecei a aprender coisas, a enxergar um outro lado da 

sociedade que não é passado para a gente, ele está enrustido. Então eu 

comecei a enxergar este outro lado e aí quando eu comecei a trabalhar... 

porque na verdade, aquela situação econômica daquelas crianças não era 

diferente da minha. Podia ser um pouco pior pelo fato deles morarem na 

favela, eu não morava na favela; pelo fato já, de muitas mães já não 

estarem presentes. Minha mãe não, minha mãe sempre cuidou da gente, 

era uma pessoa humilde, mas sempre cuidou. Nunca deixou a gente 

jogado, a gente sempre andou limpo e alimentado. Mas é... as condições 

econômicas deles não era muito diferente da minha. Era o fato deles 

morarem na favela e outros fatores; de eu ter a minha mãe presente e 
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tudo mais, mas só que... eu comecei a enxergar porque existia aquilo lá; 

porque eu não sabia. (...). Então foi uma época assim que eu... que eu fui 

aprendendo a ser uma pessoa mais crítica e entender porque existiam 

todas essas coisas; porque existia rico, porque existia pobre, porque o 

Brasil tem essa discrepância, essa diferença tão grande de classe social.  

 

No excerto acima identificamos que a professora passa a pensar sobre as 

determinações econômicas da estrutura social que interferem na forma de olhar para as 

crianças com quem trabalha. Vemos, então, a compreensão das relações sociais conduzindo 

a uma reflexão sobre a formação do indivíduo no interior destas relações.   

Esta discussão nos remete as concepções de indivíduo, nem sempre explicitadas, 

contidas nos referenciais teóricos apresentados nos cursos de graduação em Pedagogia. 

Como já discutimos anteriormente16, o ideário liberal no contexto da educação escolar, 

impregnado do conceito de natureza humana, atribuirá ao indivíduo a responsabilidade pelo 

sucesso ou fracasso escolar. 

Diferentemente, uma concepção histórico-social pressupõe que todas as habilidades, 

capacidades dos indivíduos são fruto do desenvolvimento histórico da humanidade e das 

condições concretas de vida dos mesmos. No que concerne à educação escolar, essa 

concepção permite compreender o que concretamente o individuo é, e também o 

conhecimento do que este pode vir-a-ser, a partir da visualização das máximas capacidades 

humanas desenvolvidas ao largo da historia humana (DUARTE, 1999), reconhecendo as 

contribuições que a educação escolar pode trazer ao desenvolvimento da individualidade de 

cada aluno.    

                                                 
16 Fizemos uma discussão sobre este tema na Introdução. 
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Compreendemos que, essa concepção, contribui enormemente para como o 

professor relaciona educação escolar e desenvolvimento humano, já que somente tomando 

as habilidades e capacidades humanas como produto da história humana e das condições 

concretas de vida, pode-se pensar quais as contribuições que a educação escolar, de fato, 

oferece ao desenvolvimento dos alunos. Ao contrário, acreditar que o desenvolvimento dos 

alunos depende dos seus atributos individuais, reduz drasticamente o papel da educação 

escolar frente ao desenvolvimento humano.    

Isto posto, consideramos que uma visão histórico-social do indivíduo pressupõe, 

necessariamente de conhecimentos acerca do desenvolvimento das relações sociais de 

produção que determinam os aspectos sociais e políticos de cada modo de produção. Tais 

conhecimentos, no caso de Cléo, se deu quase que exclusivamente fora do curso de 

Pedagogia, não fugindo à regra da maioria dos cursos de formação de professores no que 

tange a quantidade e qualidade com que são ministradas as disciplinas ligadas a este campo 

do conhecimento. 

 

 Mesmo sociologia, eu gostei só com a G17., mas depois que ela saiu... saiu 

completamente do assunto, não foi trabalhado. Imagina um colegial um 

pouco mais forte, seria isso, se você for avaliar o curso.  

 

Discutir os conhecimentos que nosso sujeito apresentou no decorrer das entrevistas 

passa necessariamente por discutir a formação a qual Cléo teve acesso. Vale lembrar que a 

professora iniciou o curso em uma instituição, mas o completou em outra. Da primeira 

instituição a professora faz uma avaliação positiva: 

                                                 
17 Os nomes de professores serão representados por letras maiúsculas. 
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Aí de história (da educação) era bem aprofundado, o professor 

trabalhava bastante coisa (...) 

 

 Era bem abrangente, a gente não ficava só na educação. Era isso que eu 

achava legal... a professora de filosofia era muito boa. Ela sentada assim 

na mesa e falava tudo dos filósofos que ela estava trabalhando; ela 

trabalhou num monte de linha da filosofia, era muito legal. Ela não lia 

nada; ela sentava lá e ia falando e a gente anotando, anotando. As pessoas 

perguntavam e ela respondia, era muito legal. Foram bastante pensadores 

que ela trabalhava; ela trabalhava até Maquiavel... ela começou na Grécia 

Antiga, na época que os pedagogos eram chamados de condutores das 

crianças... eu não me lembro direito. E ela já começou a trabalhar desde os 

filósofos gregos e veio fazendo uma linha do tempo. Começou a pegar os 

mais recentes, trabalhou Comte, foi muito legal. Um monte de pensadores.    

 

Então você estava gostando muito do curso? 

 

Eu estava, gostando demais. 

 

 

Já da segunda instituição:  

 

O primeiro ano até que eu achei que foi razoável, mas quando 

chegou nos outros anos eu não gostei, achei que ficou muito repetitivo e 

descontextualizado. Porque lá na Instituição B.18 e na Instituição C.19 

também, era interdisciplinar então, se o professor estava trabalhando um 

assunto, todo o resto da sala estava vendo aquele assunto, então você 

percebia a ligação de um com outro e não repetia, o professor não ficava 

                                                 
18 Instituição em que a professora cursou parte do curso de Ciências Sociais. 
19 Instituição em que a professora iniciou o curso de Pedagogia.  
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é... trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Lá na instituição D.20 às 

vezes a gente via, os professores falavam da mesma coisa com texto 

parecido. Como Freinet; eu fiz dois trabalhos do Freinet lá.  Então eu senti 

que os professores não preparavam o curso, ficava cada um dando um tiro 

para o alto, não era um trabalho coletivo. Eu não gostei. (...). O primeiro 

eu achei mais ou menos, mas depois eu comecei a achar muito repetitivo 

as coisas, assuntos... eles podiam aprofundar mais e não aprofundavam, 

ficavam sempre ali.    

 

Nas últimas décadas, o que se detecta sobre a qualidade dos cursos de formação de 

professores é preocupante. A política de expansão do ensino superior, nos últimos 

governos, se deu através do favorecimento do ensino privado, criando-se cursos de 

qualidade duvidosa, sem nenhum controle do poder público.     

A deterioração dos cursos de formação de professores, para Mello (2003), é na 

verdade um mecanismo para baratear o ensino destinado as camadas populares. Para Basso 

(1998), a formação aligeirada dos professores caracterizada “por falta de conhecimentos 

mais profundos sobre conteúdos e metodologias” (p. 22), constitui-se como uma forma de 

controle do trabalho do professor, uma vez que este profissional teria certa liberdade para a 

escolha de metodologias e programas de ensino em sala de aula, se tivesse maior domínio 

teórico e técnico.   

Mais recentemente, também observamos a consolidação de um modelo de formação 

de professores que privilegia a prática cotidiana em detrimento do conhecimento teórico, o 

que, concretamente, vem fundamentando políticas de redução dos cursos de formação de 

professores, eliminando a formação teórica e política do professor.  

                                                 
20 Instituição na qual a professora conclui o curso de Pedagogia 
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Assim, ao atentar para o que aponta a professora sobre sua formação, a respeito dos 

conhecimentos das idéias pedagógicas, notamos que ela demonstra conhecer mais 

profundamente as pedagogias do Oprimido e Freinet. A primeira porque Cléo trabalhou no 

projeto de educação de adultos em São Paulo, o Mova, e este referencial pedagógico 

norteava os trabalhos; e a segunda pelo fato da escola em que a professora leciona, 

atualmente, respaldar-se na pedagogia Freinet.  

A partir desta constatação daremos atenção especial para ambas concepções em 

educação, pois, acreditamos que estas se constituem em elementos fundamentais para os 

sentidos e significados construídos pela professora acerca da prática pedagógica.  

Celestine Freinet, (1896-1966) foi o principal protagonista do movimento 

denominado Escola Moderna. Após a primeira guerra mundial  (1914- 1918) Freinet 

começa a lecionar em uma pequena escola nos alpes franceses, sem ainda completar seu 

curso de magistério, interrompido pela guerra.   

Em 1924, Freinet participa do Congresso de Educação Nova. Embora se entusiasme 

muito com o que vê e ouve no congresso, acredita que as experiências relatadas, apenas se 

apliquem a escolas possuidoras de uma estrutura ideal.   

A preocupação de Freinet direcionava-se a criação de técnicas adequadas a escolas com 

poucos recursos como na pequena escola onde lecionava. Ele acreditava que as inovações 

tecnológicas do século XX trariam maior liberdade aos trabalhadores e camponeses e que 

também deveria se pensar em novos utensílios e técnicas para uma educação popular a fim 

de “(...) modificar progressivamente as relações entre escola e vida, entre as crianças e os 

professores de maneira a adaptar ou readaptar a  escola ao meio, para obter um melhor 

rendimento dos nossos esforços comuns” (FREINET, 1975, p.45). 
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Para Freinet (1975), era preciso uma nova Pedagogia para os novos tempos, uma 

pedagogia moderna. O objetivo dessa Pedagogia repousava em “(...) adaptar-se as 

transformações que perturbem a vida dos povos, as incessantes mutações suscitadas pelo 

nascimento da era atômica pela busca de uma democratização agora irreversível” 

(FREINET, ibid, p.15). 

Embora esse pedagogo realize uma série de críticas à Escola Nova, em seus trabalhos 

podemos notar que os fundamentos do escolanovismo persistem. Na verdade, as sua críticas 

não atacavam os princípios deste movimento, mas, sim, o fato de que nenhum dos teóricos 

dessa vertente resolveram a questão da prática, da técnica para o professor. 

Esta análise é possível ao constatarmos que para Freinet a luta por uma educação 

popular deveria se travada no interior do movimento da Escola Nova, portanto, dentro dos 

marcos referenciais desse movimento, como fica evidente no trecho a seguir em que 

defende que uma das tarefas para conquistar uma educação popular era  “Ir ao encontro dos 

movimentos de educação nova, para melhor os compreender para os revigorar e para com 

a sua ajuda abraçar o mundo inteiro com a pedagogia nova” (IDEM, 1978, p.30). 

Cambi (1999) situa a pedagogia Freinet como uma vertente da escola nova e segundo 

ele tais pedagogias 

 

(...) se nutrem predominantemente de uma ideologia democrática e 

progressista inspirada em ideais de participação ativa dos cidadãos na vida 

social política de desenvolvimento do sentido libertário (...) ainda que 

ligados a uma concepção extremamente individualista de homem  (p. 

515).   
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Segundo Manacorda (1992), o século XX, no campo da educação, é tomado pelo 

desenvolvimento crescente do escolanovismo21, embora na prática, o alcance das 

modificações propostas para transformar o ensino tradicional, ao qual a escola nova 

direcionava uma crítica feroz, foi muito restrito.  

Assim, muitos dos movimentos em defesa da ampliação do ensino para as camadas 

populares desenvolvem-se nos limites dos marcos referencias da Pedagogia Nova. O 

movimento da Pedagogia Freinet certamente figura neste contexto. Na Europa e também no 

Brasil, muitos movimentos sociais em defesa da expansão de vagas do ensino público 

adotarão o método Freinet como capaz de promover uma educação popular, como é o caso 

da escola em que a professora leciona.  

Vale lembrar que o pedagogo francês foi um sindicalista docente, filiado ao Partido 

Comunista Francês até os anos trinta, compartilhando da intenção das chamadas pedagogias 

socialistas (NASCIMENTO, 1995) preocupadas em formar o novo homem para um novo 

mundo, livre das desigualdades de classe. Porém, a proximidade com as teses de Rosseau, 

faz com que Freinet direcione cada mais vez seu olhar para as potencialidades inatas dos 

indivíduos, partindo do princípio que o homem nasce bom e que portanto era tarefa da 

educação escolar o cultivo das habilidades e potencialidades individuais. A melhor forma 

de garantir o cultivo das habilidades e potencialidades individuais dava-se  a partir do 

contato com a natureza, o retorno ao natural. Esta direção que o pedagogo dá a sua teoria 

acaba o afastando do Partido Comunista, passando a ser duramente criticado pelos 

intelectuais comunistas.    

                                                 
21 Retirando os países de economia planificada onde se verifica o desenvolvimento de idéias pedagógicas 
baseadas em outros pressupostos.  
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Coerentemente com esses pressupostos, Freinet denominará seu método como 

método natural,  “baseado na expressão livre e no tateamento experimental, é um meio 

notável de aprendizagem que, atingindo bases profundas da vida, favorece a aquisição dos 

saberes” (ELLIAS, 1997, p.14) e valorizará as aprendizagens que o indivíduo faz sozinho 

como as capazes de proporcionar modificações significativas nos alunos. Nas palavras de 

Freinet (1975), “(...) os únicos conhecimentos que podem influenciar o comportamento de 

um indivíduo são aqueles que ele descobre sozinho e dos quais ele se apropria” (p.14). 

  Quando questionamos Cléo sobre a visão de educação que a pedagogia Freinet 

apresenta, ela nos diz: 

 

   ( ...) eu acho que é a proposta voltada para as classes populares né? (...) 

eu acho que é mais assim o que se pretende em cada coisa que se realiza, 

com os ateliês, a questão da autonomia, a cooperativa. A convivência em 

grupo, saber debater, ouvir, né? Discutir. O livro da vida, a troca, a 

socialização. Então eu acho que seria isso.  São técnicas embasadas, né? 

(...) Em relação às outras escolas, vem quebrar aquela posição tradicional 

do professor lá na frente o tempo todo, né?  

 

Segundo Nascimento (1995), a Pedagogia Freinet possibilitou uma ruptura, no 

campo da técnica, com a escola tradicional rompendo o enclausuramento dos limites da sala 

de aula. De fato, é algo que facilmente pode-se identificar ao visitar uma escola Freinet. O 

método pressupõe uma gama de atividades extra-sala enfocando a participação do aluno, 
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isto porque, para o pedagogo francês  o que o aluno experiencia constitui a principal fonte 

de aprendizagem22.  

A análise das atividades da escola Freinet (aula passeio, imprensa, cooperativa, hora 

da conversa23) mostra que o objetivo de tais atividades volta-se para o desenvolvimento da 

cooperação, a convivência com a crítica, a argumentação, sem, no entanto, mencionar os 

objetivos relacionados aos conteúdos de ensino, o que pode significar um esvaziamento no 

que diz respeito à transmissão dos conhecimentos.   

Manacorda (1992), ao tratar do desenvolvimento da Escola Nova traz também a 

denominação de Escola Ativa ou Pedagogias Ativas. Tal denominação respalda-se na 

ênfase dada  

 

(...) a espontaneidade, o jogo e o trabalho são elementos educativos 

sempre presentes: é por isso que depois foram chamadas de escolas ativas. 

São freqüentemente escolas no campo no meio dos bosques (...) baseadas 

no auto-governo onde se procura ao máximo respeitar a personalidade de 

cada criança (p. 335). 

 

A professora coloca com as seguintes palavras a relação entre a Pedagogia Nova e 

Freinet:   

 

É, pelo o que eu entendi de algumas coisas que eu já li, que era 

muito assim... deixar que o aluno busque as informações, o professor 

estaria ali só para... acompanhar, mas não teria o trabalho do professor. É 

mais centrado na criança, onde ela vai buscar esse conhecimento. O 

                                                 
22 O destaque dado, por Freinet, à experiência é tamanho que sua obra Psicológica chama-se “Psicologia 
Sensível”.  
23 Presenciamos a “Hora da Conversa” em nossas observações. Vide anexo C. 
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professor ajudaria assim a talvez organizar, mas a criança que iria buscar 

dentro daquilo que seria oferecido, é... buscar conhecimento ali dentro. É 

por isso que não seria sistematizada igual a escola tradicional, e a 

pedagogia Freinet também já é uma proposta de educação mais livre. Mas 

eu também não sei na prática como que funcionaria. Por isso que a gente 

enxerga um pouco de Freinet, porque tem essa busca aí, mas só que na... 

na educação Freinet você tem um direcionamento, você tem os objetivos e 

eu acredito que na escola nova seria mais livre, deixar fazer. Porque ela 

enfoca muito a questão da criatividade, então ele vai aprender a ser 

autônomo e criativo na medida em que ele vai buscando conhecimento e 

vai criando. 

 

Nesse momento, percebemos que a professora, ao mesmo tempo em que percebe as 

semelhanças, tenta diferenciar as duas pedagogias. Acreditamos que isto se deva ao fato do 

método Freinet ser o referencial do trabalho cotidiano e que de certa forma traz respostas, 

auxilia em seu trabalho.  

O fato de a Pedagogia Freinet apresentar uma série de atividades a serem realizadas 

pelo professor constitui, de fato, um avanço em meio à carência de como proceder em sala 

de aula dos referencias pedagógicos. Acreditamos ser este o motivo da professora significar 

a Pedagogia Freinet como mais direcionada que a Pedagogia Nova 

A professora dirige uma crítica aos pressupostos da Escola Nova, avançando mais 

que Freinet: 

 

Eu acho que ela é muito mais voltada para a psicologia, né? A Escola 

Nova. É muito preocupada como a criança vai aprender, como que vai 

chegar a determinados conhecimentos. Agora concepção, eu acho que ela 

não tem uma proposta social, ela é uma proposta assim... da escola 

burguesa mesmo, ela não traz assim mudanças; ela traz mudanças assim 
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na forma de relação, mas ela não traz mudança na relação professor-aluno, 

mudanças sociais, então ela não modifica a sociedade, ela permanece 

como está e ainda eu acho que seria uma educação pobre para as escolas 

pobres, para as classes pobres; porque aí teria a escola tradicional que vai 

trabalhar todo um conteúdo, né? E chega na escola nova e já é quase... 

então é uma educação ainda que seria... que não está preocupada com 

conhecimento das classes populares. Agora eu não sei te definir. 

 

Cléo relaciona a Pedagogia Freinet com a Pedagogia do Oprimido  

 

(...) eu falei da proposta do Freinet, do Paulo Freire é... que se encontra em 

muitas coisas, o Freinet é considerado da tendência libertária; o Paulo 

Freire da libertadora ... (...) 

 

De fato, é possível encontrar muitas congruências entre estas duas pedagogias, no 

tocante as preocupações direcionadas a expansão do ensino para as camadas populares. 

Freire (1921-1997) defende o acesso à educação para as classes populares, compreendendo 

a educação como instrumento capaz de ampliar a consciência das massas frente à opressão 

a qual são submetidas. Desta forma, para Paulo Freire a educação refere-se a uma prática 

libertadora. 

Para Freire (1997), a Pedagogia como prática libertadora consiste na libertação dos 

oprimidos. Este movimento só pode efetuar-se através de uma relação horizontal entre 

professor e aluno, partindo-se sempre da realidade, da vivência do aluno.  

Em comum com as Pedagogias Libertárias, que possuem como principal arcabouço 

teórico as teses anarquistas, das quais Freinet se aproxima no início de sua carreira, a 
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Pedagogia do Oprimido tem a defesa das relações horizontais no interior da escola, e a 

possibilidade de, através da educação, formar um novo homem. 

Vejamos o que Moriyón  (1989) diz a  respeito das possibilidades da educação 

libertária: 

 

(...) a educação (...) agente formador de mentalidades e vontades 

libertárias capazes de atuar em dois sentidos distintos: de um lado, 

estimular e impulsionar a processo de mudança social, segundo critérios 

libertários e, de outro, garantir a não degeneração da nova ordem social 

(p.09).  

 

Embora seja possível assinalar estas semelhanças, acreditamos ser conveniente dizer 

que nas Pedagogias Libertárias e também na Pedagogia do Oprimido, a preocupação em 

formar os indivíduos críticos está diretamente relacionada à possibilidade desses agarrarem 

com suas próprias mãos a construção da transformação social.  

Na obra de Freinet é possível constatar que a educação cada vez mais se torna o 

instrumento que possibilita formar um novo homem. Porém, o papel da educação consiste 

em formar homens críticos o que resultaria em uma sociedade crítica: a escola passa ser a 

redentora da sociedade (NASCIMENTO, 1995). Salta aos olhos, que para Freinet, a 

transformação da sociedade passa a ser uma questão individual, calcada na formação dos 

indivíduos, através da educação escolar, desvinculada da luta de classes. 

A professora, demonstrando uma apropriação da concepção de educação da 

Pedagogia do Oprimido, fala sobre as finalidades postas nesse referencial:  
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Na pedagogia do oprimido tem um enfoque dialético, né? Tem um 

enfoque social, então é a educação como um mecanismo de mudança, é o 

indivíduo ser capaz de refletir sobre o meio social em que ele vive e poder 

estar interferindo, ele deixar de ser o... ele perceber porque ele está sendo 

oprimido, compreender as relações sociais e mudar aquele enfoque de 

oprimido para ser um agente também histórico que também decide, que 

conhece os seus direitos. A Pedagogia do Oprimido, ela é desvelamento da 

realidade. 

 

Veremos que a apropriação que a professora faz deste referencial pedagógico fará 

com que ela signifique a educação como um processo capaz de promover uma 

transformação da forma como os indivíduos singulares compreendem o mundo. O sentido 

da defesa da ampliação da educação, para Cléo, respalda-se na necessidade de, através da 

educação escolar e das aprendizagens que ocorrem no interior da escola, os indivíduos 

serem capazes de construir uma outra visão de mundo, mais científica, menos mística. Para 

ela, o não acesso à educação escolar dificulta para os indivíduos o estabelecimento das 

relações entre os fenômenos: 

 

 (...) eu coloco assim, é de não fazer essas relações, não sabe fazer estas 

relações entre ser humano e meio ambiente, ser humano e ser humano... é 

isso. 

 

O que para a professora faz com que os indivíduos criem explicações místicas para 

os fenômenos do mundo:  
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É... procurar explicações místicas para a realidade, por exemplo: “Ah, eu 

não vou fazer determinada coisa porque dá azar.”, mas não é bem isso 

entendeu? (...)  

 

Já com os conhecimentos transmitidos pela escola    

 

Porque é só o conhecimento quando a gente vai... estar aprendendo na 

escola, aprender assim, o que o conhecimento, ele não é fruto de uma 

pessoa; não faz aquela pessoa superior, mas ele sai organizado porque 

muitas pessoas, que foram várias pessoas que pensaram e chegaram a 

alguma coisa, mas não foi sozinho. Para... quando os cientistas chegam 

numa descoberta, eles se basearam na descoberta de outros também. E aí 

ele pesquisou e construiu a dele. Então, assim... quando eu coloco... esse 

conhecimento que eu estou colocando para você, não é só o conhecimento 

que a pessoa vai também adquirir na escola.(...) Então... mas são 

conhecimentos que você também aprende lá fora, mas você vai ter 

sistematizado, aprofundado mais fácil. É lógico que quem tem Internet 

consegue assim... estar aprendendo e tudo mais. Mesmo para você acessar 

a Internet, você tem que saber ler. Você tem que estar aprendendo na 

escola. Ou para você procurar determinado assunto, você tem que... tem 

que ter... pesquisar determinadas fontes. Eu acho que aí, isso é função da 

escola e esse conhecimento é... com a educação formal mesmo. Mesmo se 

a pessoa aprenda lá fora, conheça; ela vai à escola, para estudar, ter um 

aprofundamento, a troca com os outros colegas. Também tem isso.   

 

Nesta fala da professora encontramos a compreensão do conhecimento como algo 

produzido pelos homens. É possível analisar que Cléo compreende o conhecimento com 

fruto de relações entre homens e que é na escola que cada indivíduo pode aprender tais 

conhecimentos. Para nossa pesquisa este é um dado importante, pois, sugere a 

especificidade da educação escolar e, reconhecer a especificidade da educação escolar, 
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permite estabelecer finalidades para este processo, possibilitando que o desenvolvimento 

figure entre estas.   

Analisamos que a opção teórica da professora diz muito sobre como a professora 

significa a educação escolar.  

Na história de vida de Cléo a educação tem um papel muito importante, pois, desde 

muito cedo em sua vida ela envolve-se em trabalhos de cunho educativo. As atividades 

exercidas são fundamentais para a transformação da sua visão de mundo e para a relação 

que mantém com o trabalho educativo.  

A apropriação teórica da Pedagogia do Oprimido amplia a percepção da necessidade 

da educação como uma forma de possibilitar que os indivíduos enxerguem a opressão a que 

estão submetidos. A Pedagogia Freinet fornece o arcabouço de técnicas e atividades em seu 

trabalho cotidiano como professora, tendo sempre presente a idéia de uma educação como 

desveladora das relações sociais: 

 

Olha, quando o aluno faz o livro da vida, ele está aprendendo a ler, está 

aprendendo a organizar um texto, está aprendendo a organizar um espaço. 

Quando ele participa da cooperativa, ele está desenvolvendo a oralidade 

dele, o saber escutar que também é uma aprendizagem. Porque as pessoas 

não sabem mais ouvir. A gente se depara o tempo todo... acaba sendo um 

monólogo, né? Em muitas situações. (...) Eu acho que a cooperativa ajuda 

nisso: no saber ouvir, no saber se expressar, no saber se posicionar 

também, no aceitar as decisões coletivas, fazer cumprir também o que foi 

combinado... aí você está desenvolvendo a cidadania, né? E você está 

desenvolvendo também a questão é... de como você vai atuar depois na 

sociedade como... aí você já pega a parte do Paulo Freire, né? Como ser 

histórico, né? Como sujeito da história, então eu acho que ajuda neste 
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sentido da parte da reflexão, depois quando o aluno crescer, aprender a 

lutar pelos direitos dele, reivindicar, questionar 

 

Teorizando um pouco sobre este processo que nosso sujeito apresenta, é pertinente 

discutir sobre a apropriação que Cléo fez destas teorias, bem como sobre a possibilidade de 

apreendermos os sentidos e significados desta apropriação.   

Quando utilizamos o termo apropriação, referimos-nos ao processo pelo qual o 

indivíduo “toma para si”, “torna seu”, algo das relações sociais que vivencia 

(conhecimentos, técnicas, hábitos, atitudes). Obviamente isto significa uma atividade do 

sujeito, ou seja, necessariamente este deve agir sobre o mundo. Este agir sobre  o mundo 

implica em uma atividade mediada, em fazer uso de signos e instrumentos. A qualidade da 

apropriação, como esta se dá, ou mesmo a história dessa apropriação, conforme nossa 

análise, fornece indícios sobre a produção dos sentidos e significados produzidos pelo 

sujeito.    

Em nossa análise sobre os conhecimentos da prática pedagógica de nosso sujeito, 

versaremos agora a respeito das teorias de aprendizagem e desenvolvimento.  

Quando questionamos a professora sobre quais teorias de aprendizagem ela teve 

contato em sua formação, temos a seguinte resposta: 

 

Eu estudei assim, superficialmente, assim, um pouco de todos os autores 

da Psicologia, mas se você vier me perguntar o que cada um fala, eu não 

vou saber te dizer agora especificamente, mas, assim, o que ficou mais na 

minha cabeça são as mais recentes. A Emília Ferreira que a gente está 

sempre estudando para concursos e tudo mais. E eu acho que também o 

Freinet  fala de aprendizagem, o Paulo Freire, mas, assim, se você me 
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perguntar de Piaget, Ausubel; eu não vou saber te dizer o que cada um... 

porque eu não lembro.  

 

Eu vi muito superficialmente alguma coisa sobre Piaget . Cheguei a ver 

alguma coisa também na Psicologia, mas faz muito tempo. Como eu te 

falei, quando eu vi mais foi quando eu estava lá na instituição C. Porque 

aqui na instituição D., eu acho assim que foi péssimo a Psicologia, eu não 

cheguei nem ao ponto de teoria, realmente eu não consigo lembrar. 

 

E faz uma crítica ao modo como estes conhecimentos são trabalhados na formação. 

 

Acho porque você não consegue... você conhece a teoria, mas você não 

sabe como que você vai fazer a prática para você é... ajudar aquelas 

crianças a se desenvolver, que aprendam a ler mais rápido... então eu acho 

que fica esse buraco aí. Muitas coisas, eu não sei se eu já te falei, eu 

também não sei alfabetizar, eu estou aprendendo a alfabetizar os alunos. 

Mas muita coisa que eu aprendi, eu aprendi sozinha, eu fui lendo nos 

livros, matérias que eu li também e fui mudando alguma coisa. A 

transmissão de experiência para outros professores... então, o que eles 

colocam? Que você tem que construir a sua prática, mas como que você 

constrói? É difícil fazer essa construção. Você constrói do nada? Você tem 

que ter alguns referenciais. Então, eu acho que fica claro nesse sentido.  

 

Tradicionalmente, os conhecimentos da Psicologia veiculados nos cursos de 

formação de professores centram-se nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, 

organizados na disciplina Psicologia da Educação. Em alguns casos encontramos os 

conhecimentos da Psicologia fracionados em duas disciplinas, freqüentemente 

denominadas Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia da Aprendizagem (GUERRA, 

2000). Mais raros são os cursos de formação de professores que incluem outros 
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conhecimentos psicológicos “...  desenvolvidos em disciplinas  específicas relacionadas à 

Psicologia ou como parte do conteúdo de outras áreas.” (GUERRA, 2000, p.82)        

Alguns estudos (IORIS, 1993), preocupados em analisar as contribuições da 

disciplina Psicologia da Educação na formação dos professores, concluem que a maneira 

como esta disciplina se apresenta não contribui efetivamente para a prática pedagógica dos 

futuros professores.  

Na fala da professora observamos que as teorias com as quais ela mais teve contato 

foram as denominadas psicogenéticas, confirmando o que diz Miranda (2002) a respeito da 

uniformidade dos cursos de formação de professores em relação ao destaque dado à 

apresentação da teoria psicogenética em detrimento das outras.  

Assim, Cléo fala sobre Emilia Ferreiro:  

 

Ah, ela veio dar uma... eu acho assim que veio mudar totalmente a forma 

que se pensava a educação antes e como se pensa agora. Ela veio assim 

é... mostrar como é que a criança aprende, por que estágios que ela passa 

para chegar ao nível de ser alfabetizada. Porque quando a gente dá uma 

cartilha, não se considerava estes aspectos. Era uma coisa que você ia 

fazendo por partes até chegar no final da cartilha que você teria visto todas 

as famílias silábicas. E... muitas vezes você escrevia lá do que jeito que 

você achava que era e a professora dava errado. Então ela veio dar um 

direcionamento para tudo que você vai interpretar o erro da criança e 

como você pode estar trabalhando para que a criança prossiga nos outros 

estágios do desenvolvimento, apesar das críticas que vem a outra corrente 

fazer em relação a isso, né? Que acaba por... acaba sendo classificatório 

também e nem todas as crianças é... não teria uma classificação igual 

também para as outras crianças, mas na verdade, a pesquisa dela foi e eu 
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acho que ainda é a mais assim, você realmente pode ver assim é... 

entender mesmo o processo que a gente não entendia.  

 

Emilia Ferreiro, psicóloga e pesquisadora argentina, fez doutorado na Universidade 

de Genebra sob orientação de Jean Piaget. Sua pesquisa debruçou-se sobre o processo de 

aquisição de escrita da criança, interessada na psicogênese da língua escrita. Ferreiro (1983) 

divide este processo em fases: primeiramente, a fase da elaboração que as crianças fazem a 

respeito da escrita, posteriormente, as fases referentes ao nível pré-silábico e silábico, 

chegando ao alfabético. 

Quando a professora nos diz  “Que acaba por... acaba sendo classificatório também 

e nem todas as crianças é... não teria uma classificação igual também para as outras 

crianças”, analisamos que isto se refere ao fundo maturacionista, próprio da epistemologia 

genética, fundamento teórico do trabalho de Ferreiro que é o solo onde germina o chamado 

construtivismo pedagógico.  

Da mesma forma que na epistemologia genética de Piaget, o desenvolvimento segue 

fases fixas com características imutáveis, também será esta a abordagem de Ferreiro (ibid) 

sobre o processo de aquisição da escrita: a descrição das fases e as características dessa 

aquisição. 

As pesquisas dessa autora foram muito difundidas no cenário pedagógico, o que 

explica o dizer da professora em relação a obrigatoriedade de estudar a obra de Ferreiro 

para os concursos realizados para ocupação de cargos de professor, coordenador 

pedagógico, diretor, dentre outras funções. É possível concluir que Emilia Ferreiro dá um 

passo fundamental para a consolidação do chamado construtivismo pedagógico. Neste 
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movimento, é possível constatar a influência da Psicologia sobre a Educação e a disposição 

dos educadores de adotarem concepções e modelos advindos da Psicologia como 

redentores dos problemas educacionais (MIRANDA, 2000).  

Para a professora os estudos de Ferreiro auxiliam, no momento da prática, a 

vislumbrar em que etapa da aquisição da escrita seus alunos estão: 

 

Eu posso compreender (...), entre aspas assim, do aluno que está na parte 

da escrita, a forma como ele escreve, eu já consigo entender o que ele está 

pensando quando ele está escrevendo daquele jeito... então eu acho que é 

muito bom, que ajuda demais assim, na vida da gente.  

 

Ao mesmo tempo, avalia que apenas estes conhecimentos não são suficientes na 

formação do professor: 

 

Do pouco que a gente faz, que eles ensinam a gente... a gente aprende a 

compreender essa teoria, esses estágios do desenvolvimento cognitivo da 

criança. Mas, é... pouco são as palavras de como você pode fazer essa 

intervenção nesses estágios. Então eu acho que fica falha a formação do 

professor (...) Porque eu acho que aí, muitas vezes, o professor não sabe 

fazer estas intervenções na sala de aula.  

 

Vemos que, no primeiro excerto, ela enfatiza os méritos da psicogênese da escrita, 

apontando para o fato desta teoria auxiliar na identificação do estágio de aquisição de 

escrita. Já no segundo, relata as dificuldades de como intervir em cada estágio.  
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Levantamos algumas hipóteses explicativas a respeito destes dois últimos excertos 

da fala da professora. Primeiramente, consideramos a questão da má formação do 

professor, que é acentuada quando diz respeito aos conhecimentos advindos da Psicologia e 

do “como fazer”. Em segundo lugar, acreditamos que uma das raízes do problema reside na 

essência descritiva e pouco explicativa da obra de Ferreiro. Assim, a teoria pouco auxilia 

nos casos em que o professor se depara com situações não descritas na teoria.  

Em nossa análise, quando questionamos a professora sobre a discussão feita por  

Vigotski a respeito da aprendizagem, ouvimos a seguinte resposta: 

 

Ah, o que marcou foi o aspecto social que enfoca a teoria que... na 

pesquisa da Emília Ferreiro, ela foca muito na questão do individual, né? 

 

Que diz essa teoria? Ah, é... as crianças podem aprender, o professor pode 

intervir, é... as crianças... nós aprendemos junto com os outros, as nossas 

relações sociais também vão estar influenciando na forma como a gente 

vai estar aprendendo mais ou menos, mas não que você não pode 

aprender, você pode; é que é diferente, né? Um aluno que tem uma 

tonelada de livros, tem que canetinha, tem giz de cera, tem tudo em casa; 

como que ele vai chegar aqui na primeira série ou no prezinho? E aquele 

que nunca nem pegou numa folha de papel? É diferente. É lógico que o 

outro vai estar mais estimulado, já vai estar com uma coordenação motora 

muito melhor, mas não que o outro não possa aprender, ele vai aprender, 

só que ele ainda não teve os estímulos, você vai ter que trabalhar mais 

com ele, você vai ter que oferecer o material certo, ele vai ter que ter 

acesso a livros, ele vai poder aprender também.   
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É possível captar, na fala da professora, o que Duarte (1996) aponta sobre as 

apropriações, feitas no Brasil, da teoria sócio-histórica, como se esta fosse um 

complemento ou uma teoria acessória à epistemologia genética, ao considerar que Vigotski 

discute apenas algo mais que Piaget: a questão do social. 

Frise-se que não está ausente na obra de Piaget, autor que embasa a teoria de 

Ferreiro, a questão do social frente ao desenvolvimento dos indivíduos. A concepção de 

social para este autor, no entanto, assume um caráter biológico. Segundo Klein (2002), para 

Piaget a condição social do ser humano 

 

(...) comporta uma relação de adaptação, constituída por processos de 

assimilação e acomodação, nos mesmos moldes que na adaptação 

biológica e lógica, mas que se caracterizam por adaptar os indivíduos 

entre si, em situações de ações coletivas, através de regras, valores de 

troca de signos que emergem do próprio processo coletivo de 

ação/adaptação (KLEIN, 2002, p. 71).    

 

Também é possível notar, na fala de Cléo, a idéia de que ao falar do social Vigotski 

remete-se às relação criança-família, criança-criança, criança-professor, como 

imediatamente coletivas.  

A não compreensão do que significa o social para Vigotski faz com que, ora este 

autor seja encarado como interacionista, ora seja aproximado às teses da carência cultural. 

Quando a professora novamente resume a questão do social ao fato de a criança ter ou não 

ter certos materiais e o quanto isto determina a aprendizagem da criança, parece que 

estamos diante do referencial da carência cultural.  
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Outra questão que podemos assinalar como significativa da fala da professora 

acerca da concepção Vigotskiana é o trecho em que ela diz   “(...) o professor pode intervir 

(...)” . Tamanha foi a pressão da aplicação do construtivismo pedagógico nas escolas, que 

as funções do professor de ensinar e intervir na atividade de ensino, pareciam não somente 

não recomendáveis, mas proibidas. A impressão que esta fala deixa é a da necessidade do 

surgimento de uma nova teoria que diga ao professor que ele pode ensinar, sem alterar, no 

entanto, os pressupostos básicos da Epistemologia Genética.  

Na verdade, como argumenta Duarte (1996), tais concepções valoram 

negativamente o ato de ensinar, valorizando o que o sujeito pode apreender sozinho, 

secundarizando a transmissão de conhecimentos pelo professor.  

Quando, por fim, perguntamos a professora o que ela entendia por aprendizagem, 

temos o seguinte: 

 

Ah, eu acho que o aprender é o descobrir coisas novas que você ainda não 

conhece, é você poder entender as coisas que acontecem ao seu redor. O 

aprender é você poder ser um indivíduo que participa, que dá a sua 

opinião. Eu acho que é difícil você definir o que é aprendizagem, 

aprendizagem é tanta coisa; a gente aprende o tempo todo em todas as 

relações que a gente vive, tanto na escola como lá fora. Mas dentro da sala 

a aprendizagem é diferente, ela é sistematizada, tem toda uma linha de 

trabalho, tem todo um objetivo que você quer chegar quando trabalha um 

conteúdo e para que ele serve, para que quando eles estejam lá fora, eles 

consigam lidar com as várias situações que forem viver na área de 

matemática, na área de português, na área das ciências... porque eu acho 

que na medida que as pessoas aprendem, o ser humano também evolui, 

porque aí você é... consegue muitas vezes tomar um rumo melhor na sua 

vida. Mesmo na questão de filhos como eu te falei: a minha mãe não podia 
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ter sete filhos, mas ela teve. Até a sua vida familiar você começa a 

planejar melhor. Eu acho que a aprendizagem e o conhecimento propiciam 

isso. Ele vai estar se desenvolvendo, vai estar se aprimorando em tudo.  

 

É possível captar na fala da professora que não há o conhecimento profundo sobre o 

que seja a aprendizagem. Em certo trecho de sua fala, “aprendizagem é tanta coisa; a gente 

aprende o tempo todo em todas as relações que a gente vive”, nota-se a dificuldade de 

explicar conceitualmente o fenômeno.  

Nota-se, claramente, elementos próprios da Pedagogia do Oprimido quando a 

professora discorre sobre a aprendizagem, como, por exemplo, quando menciona “Ah, eu 

acho que o aprender é o descobrir coisas novas que você ainda não conhece, é você poder 

entender as coisas que acontecem ao seu redor. O aprender é você poder ser um indivíduo 

que participa, que dá a sua opinião”.  

Um elemento importante na fala da professora é o fato de ela significar 

diferentemente as aprendizagens ocorridas no cotidiano daquelas que se dão no interior da 

escola, que, de acordo com o nosso entendimento, relaciona-se com a significação que esta 

dá à educação escolar, como processo específico que possibilita que os sujeito entre em 

contato com o conhecimento.  

Vejamos agora como a professora compreende a relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 

Eu acho que na medida que a pessoa aprende mais, ela vai dando um outro 

enfoque a relação com os outros, para a compreensão das coisas... eu acho 

que a aprendizagem proporciona o aprimoramento, assim, do indivíduo 
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porque o indivíduo que aprende e que conhece; é lógico que ele pode usar 

aquilo para coisas que não são boas, mas ele vai ter uma outra visão, 

talvez até do social, do papel dele como cidadão, da responsabilidade dele. 

Eu acho que a aprendizagem propicia esse aprimoramento, do respeito... 

não que não existam pessoas que não estudam e que não tem, mas eu acho 

que quando você tem, acho que a responsabilidade para mim é maior, né? 

 

Neste trecho, vimos uma fala que se repete no discurso da professora: a 

aprendizagem como forma de propiciar que os cidadãos possam conhecer seus direitos, 

analisar as relações ao seu redor. Como já dissemos anteriormente, acreditamos que esse 

seja um elemento advindo da apropriação que a professora tem da Pedagogia do Oprimido.  

A fim de investigar mais profundamente como a professora relaciona 

desenvolvimento e aprendizagem, perguntamos sobre a relação entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento cognitivo. 

 

O cognitivo, é. Porque você vai conseguir... quanto mais você aprende; 

mais ainda você vai estar desenvolvendo a sua parte intelectual. Porque eu 

percebo assim, em mim mesma, se eu fico muito tempo sem ler, sem fazer 

alguma coisa;  é como se eu tivesse parado no tempo e como se eu não 

conseguisse discutir determinadas questões. Eu acho que a aprendizagem 

tem que estar acontecendo sempre, né? Não só na escola, mas também na 

escola através da leitura, da informação, mesmo quando a gente não tem 

tempo, tem que achar um tempinho para aprender. Mas eu acho que a 

aprendizagem ajuda no desenvolvimento cognitivo sim. A prova é se eu 

pegar a história, né? Como que se deu o desenvolvimento do homem das 

cavernas? Foi através do fazer, conforme ele ia fazendo, ia aprendendo e 

ia fazendo novas pesquisas. Então... ele foi se desenvolvendo 

intelectualmente através do que ele fazia e de como ele começou a pensar 

as necessidades e criar as normativas para utilizar... para... o que eles 
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utilizavam na natureza, mesmo para melhorar o seu modo de vida. Então, 

a aprendizagem ajuda... ajuda não, ela é essencial para o desenvolvimento 

cognitivo 

 

No segundo trecho, temos a resposta da professora quando perguntamos sobre o 

papel da aprendizagem para o desenvolvimento cognitivo. É interessante notar que a 

capacidade de participar, analisar as relações sociais, em princípio, aparece desvinculada do 

desenvolvimento cognitivo, ou seja, do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, separando-se, assim, em dois, o que se trata de um mesmo fenômeno. 

Destacamos, da fala acima, a compreensão histórica do desenvolvimento intelectual 

humano através da atividade. 

Vejamos agora o que pensa a professora sobre desenvolvimento humano: 

 

Ah, eu acho que desenvolvimento são os vários períodos que um ser 

humano vai passar na vida. Eu não sei se seria os estágios que colocam, os 

estágios de desenvolvimento... mas sei lá, fases onde a pessoa vai estar 

aprendendo, vai estar aprimorando a convivência com os outros 

indivíduos. Começa desde o nascimento, o primeiro contato com a mãe, aí 

depois ela engatinha, o primeiro contato dela vai ser... o contato motor, 

através de choques, de percepções... aí depois conforme ela vai crescendo, 

o contato com as outras crianças, ela vai aprender a brincar, vai criar 

brincadeiras e aí depois a pré-adolescência onde ela já vai focar os 

interesses dela para outras coisas, a adolescência; a fase adulta. São as 

várias fases que a pessoa percorre durante a sua existência, de sua vida.  

 

Vemos que, na fala da professora, estão presentes elementos disseminados por 

diversas teorias que tratam do desenvolvimento. Muitas são as teorias (Piaget, Freud, 
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Wallon) que estabelecem fases do desenvolvimento humano. O que nos parece é que, na 

tentativa de reproduzir conceitualmente o que é desenvolvimento, mesmo que com dúvidas, 

ela acaba por dizer que desenvolvimento são as fases que o indivíduo percorre durante a 

vida.  

Analisamos que, um elemento que contribui para que a professora reduza o 

desenvolvimento às “fases que a pessoa percorre durante a vida”, é o caráter 

extremamente descritivo que possuem as teorias acerca do desenvolvimento humano, que 

se limitam à descrição de fases, uma após outras. 

O problema destas teorias é que acabam por sedimentar a existência de fases fixas 

no desenvolvimento, atribuindo a cada estágio características definitivas e imutáveis, o que 

dificulta ao professor a percepção de características que podem ser transformadas com a 

educação escolar mediante seus objetivos e métodos. 

Analisamos que a apropriação das teorias sobre desenvolvimento humano, assim 

como aquelas que versam sobre a aprendizagem, contribuíram pouco para a ampliação dos 

significados a respeito destes fenômenos, no que diz respeito ao nosso sujeito. Esta 

afirmação, para nós, significa que a qualidade de tais apropriações não auxiliaram, 

efetivamente, a professora a pensar as múltiplas relações que determinam os fenômenos da 

aprendizagem e desenvolvimento, bem como a estabelecer relações mais consistentes entre 

estes fenômenos.  

Acreditamos que dois fatores contribuem para tal situação: a maneira como se dá o 

ensino destas teorias na formação dos professores, que se relaciona diretamente com a 

maneira como são veiculados os conhecimentos da psicologia na formação dos professores; 

e o caráter essencialmente descritivo e pouco explicativo de tais teorias.   
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Ressaltamos que, acerca das teorias do desenvolvimento, a professora apenas diz 

conhecer superficialmente Piaget. Tal fato corrobora o dito anteriormente sobre a 

fragilidade do ensino da Psicologia nos cursos de formação de professor e também a 

dificuldade em aprofundar conceitualmente o que seja desenvolvimento. 

 

A gente conversou bastante sobre aprendizagem e hoje a gente vai 

conversar sobre desenvolvimento.  

Esse assunto eu não domino. 

Não, mas aí a gente vai investigando, não se preocupe. Mas primeiro, eu 

queria que você me falasse quais são as teorias que falam sobre 

desenvolvimento que você teve contato na graduação ou em outro espaço 

que você trabalhou... 

Eu vi muito superficialmente alguma sobre Piaget. Cheguei a ver alguma 

coisa também na Psicologia, mas faz muito tempo. Como eu te falei, 

quando eu vi mais foi quando eu estava lá na instituição C.. Porque aqui 

na instituição D., eu acho, assim, que foi péssimo a Psicologia, eu não 

cheguei nem ao ponto de teoria, realmente eu não consigo lembrar. 

 

 Observamos, neste núcleo, que a apropriação da Pedagogia do Oprimido é o 

principal conhecimento que embasa a significação da professora sobre a educação escolar, 

aprendizagem e desenvolvimento humano.   

O que podemos concluir, com este núcleo, é que, embora a apropriação da 

Pedagogia do Oprimido seja um elemento que, com certeza, confere uma outra qualidade a 

como a professora relaciona educação escolar e desenvolvimento humano, as interconexões 

entre estes processos são obscuras.   

 



 

 131 

5.4.3. Núcleo: Os sentidos e significados do trabalho docente 

 

Neste núcleo, pretendemos investigar os sentidos e significados que a professora 

Cléo construiu a respeito do trabalho docente.  

No presente trabalho, analisar os sentidos e significados atribuídos ao trabalho do 

professor, torna-se fundamental, pois consideramos que o professor é o principal mediador 

entre os alunos e o conhecimento historicamente acumulado. Sendo assim, uma vez que 

postulamos que somente através da apropriação dos conhecimentos historicamente 

acumulados, ou seja, da aprendizagem, é possível ocorrer desenvolvimento, será o 

professor o principal mediador do desenvolvimento dos seus alunos. Isto porque a medição 

do professor é qualitativamente superior a mediação feita pelos outros membros da cultura, 

por ter como finalidade  “propiciar a apropriação de instrumentos culturais básicos que 

permitam elaboração de entendimento da realidade social e promoção do desenvolvimento 

individual” (BASSO, 1998, p.24). 

Desta forma, acreditamos que  os sentidos e significados acerca do papel do 

professor poderão nos dizer muito sobre como este relaciona e educação escolar e 

desenvolvimento humano.   

Basso (1998) ao discutir os sentidos e significados do trabalho docente discute que o 

significado do trabalho docente é dado  

 

(...) pela finalidade da ação de ensinar, isto é, pelo seu objetivo e pelo 

conteúdo concreto efetivado através das operações realizadas 

conscientemente pelo professor, considerando as condições reais e 
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objetivas na condução do processo de apropriação do conhecimento pelo 

aluno (p.25).  

 

Para a autora, apreender os sentidos atribuídos pelo professor ao trabalho docente é  

descobrir as motivações “o que incita o docente a realizá-la; em outras palavras, qual o 

sentido desta atividade para o professor” (BASSO, ibid, p.23.).    

Quando indagamos Cléo sobre qual o papel que atribuía ao professor, ela nos 

responde: 

 

Ah, eu acho que é buscar coisas que ajudem o aluno aprender cada vez 

mais e se desenvolver intelectualmente, em todos os aspectos. Eu acho 

que é esse o papel do professor. É difícil, mas a gente tem que tentar, né? 

Às vezes, você está tão cansado, né? Tem dia que você pára e fala: “Ah, 

meu Deus!” Dá vontade de desistir, mas a partir do momento que você 

escolheu a profissão, você tem que fazer o melhor possível nela, com 

acertos e erros, né? Aprendendo com erros também porque a gente erra 

muito no trabalho.  

 

Podemos analisar, nas palavras da professora, que o trabalho docente é entendido 

como algo que pode possibilitar o aprendizado do aluno e o desenvolvimento intelectual 

deste. Embora não detalhe as condições objetivas em que se dá o seu trabalho, é possível 

apreender condições em que a professora encontra dificuldades, cansaço, desânimo. No 

entanto, observamos na fala de Cléo, que o aprendizado do aluno é algo que a professora 

acredita que deva ser perseguido, sendo este um elemento fundamental para a constituição 

dos sentidos de sua prática.  
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Com o objetivo de entender um pouco mais acerca da compreensão dos sentidos 

construídos pela professora sobre sua prática, consideramos que a história do envolvimento 

da professora com a educação, sempre ligada à reivindicação da democratização do ensino 

e de uma educação popular de qualidade, certamente constitui-se em mais um elemento 

constitutivo dos sentidos e significados atribuídos à prática educativa. A história da 

professora com a educação, também permite-nos analisar um envolvimento afetivo que 

mantém a professora atuante no ensino público, perseguindo a finalidade que esta atribuí a 

sua prática: o aprendizado de seus alunos.   

Observamos que a escola em que trabalha luta constantemente por condições de 

trabalho que garantam melhores condições de ensino e também existe certa preocupação 

com a formação continuada dos professores. Outro aspecto pertinente a esta questão é que, 

em vários momentos da entrevista, a professora demonstra um posicionamento em defesa 

de melhores condições de trabalho: 

 

(...) essa falta de estrutura para o professor trabalhar também. Esse 

descaso que o governo coloca para as escolas públicas (...) O professor da 

escola do estado alfabetiza quarenta crianças em uma sala. Isso dai é 

um... é uma mentira. Eu atribuo mais a esta questão estrutural mesmo, 

primeiro foco. Eu não sei se estou fazendo a análise correta, mas num 

primeiro foco acho que é isso, esse desfalque. E outra questão também... 

ai eles vão lotando, lotando, que nem aqui na escola, eles queriam por 

oito salas aqui. Eles não têm a preocupação de se a escola vai suportar, se 

vai dar para fazer um trabalho legal e, muitas vezes, vem de cima para 

baixo como essa progressão continuada. Poxa vida, todo mundo sabe que 

os alunos não estão aprendendo (...) Muitas coisas que eles querem 

mostrar é que não está tendo repetência, eles estão passando os alunos 

sem aprender. Eu acho isso aí uma coisa muito sem vergonha por parte 
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do governo e dos professores também. Porque os professores que deviam 

ir para as ruas, não para reivindicar salários, eu acho que dentro dos 

salários tem que vir outras coisas. E acaba não tendo apoio da 

comunidade porque fica numa coisa isolada. A luta tem ser coletiva, leva 

os pais e fala o porque que os filhos não estão aprendendo. Vamos juntos 

na luta tentar mudar, vamos pedir para que seja revisto esta progressão 

continuada, mas as pessoas ficam cada uma pegando sua aula em vários 

lugares dando muitas vezes as suas aulas de qualquer jeito, comprando o 

seu ouro e o resto que se dane. Então eu acho que falta essa possibilidade 

de luta também dos professores, da direção, junto com o salário tem que 

vir esta questão. Mas com o apoio da comunidade, a luta não pode ser 

isolada. A comunidade muitas vezes se vira contra os professores quando 

entram em greve porque o filho vai ficar na rua e tudo mais, não é assim 

que se faz uma greve 

 

 Também acreditamos que as experiências, conhecimentos e reflexões que a 

professora pode apropriar, que propiciaram uma visão mais crítica das relações sociais, 

discutidos no núcleo escolha profissional, possibilitaram esta relação mais consistente entre 

o sentido e significado do trabalho docente.  

No trabalho de análise da entrevista com a professora Cléo, em um trecho em que 

discutíamos a respeito de professores significativos em sua trajetória escolar, por serem 

considerados competentes, ouvimos as seguintes características atribuídas a eles: 

 

Eles eram empenhados, eu achava que eles ensinavam bem, eu 

aprendia... eram professores que não ficavam enrolando na classe, fazia o 

trabalho deles, tinham paciência para ensinar, porque eu tive professor 

assim... uma professora no primeiro ano que eu fiquei abandonada na 

classe. Era uma época que eles dividiam os alunos em grupo, então eu 

aprendi a ler rápido e fiquei na fila forte, aí eles pegaram no meio do ano 
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os alunos que eles acharam que estavam mais fortes, eles transferiram 

para outra sala para outra professora, e eu lembro que eu ficava numa das 

últimas carteiras porque eu não era aluna dela.  

 

Quando a professora Cléo avalia seus professores podemos captar dimensões do 

trabalho educativo consideradas importantes para ela. As dimensões que podemos 

identificar no trecho acima dizem respeito, mais fortemente, a relação entre educador e 

educando. Lembrando que segundo Saviani (1995), o primeiro e mais óbvio traço da 

produção do ato educativo é que se trata de uma relação direta entre educador e educando. 

Essa relação entre educador e educando tem como um de seus mediadores a 

afetividade, sendo esta, um dos determinantes da qualidade da apropriação que a criança 

faz dos conhecimentos no interior da educação escolar. A importância de reconhecer a 

dimensão afetiva na educação está na apreciação de que, sendo o professor o mediador 

entre o aluno e o conhecimento, a relação estabelecida na dinâmica entre educador e 

educando torna-se um fator fundamental da relação do aluno com o conhecimento 

(TASSONI; LEITE, 2003) e, sendo a educação escolar um processo intencional, também a 

dimensão afetiva deve ser pensada de forma intencional, com vistas a aprendizagem dos 

alunos e o desenvolvimento das emoções dos mesmos. Desta forma, é preciso refletir sobre 

as formas e modos de ensinar. 

Tassoni (2000), em sua pesquisa, ouviu crianças de seis anos de idade procurando 

identificar a interpretação que os alunos fazem das atitudes dos professores nas situações de 

ensino-aprendizagem. Segundo a autora, os alunos falavam dos comportamentos do 

professor apreciados por eles e indicavam quando tal comportamento influenciava na 
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aprendizagem.  A autora conclui que a interpretação feita pelos alunos é também carregada 

de afetividade. 

Veremos que, na avaliação feita pela professora dos comportamentos de seus 

professores, alguns deles ganham a conotação de obstáculos para a aprendizagem e a 

afetividade é um elemento constitutivo da avaliação destes comportamentos, sendo, 

portanto, um elemento evidente:  

 

Ela ficava o tempo todo sentada lá na frente e eu acho que quando eu 

fiquei na classe dela, eu não aprendia direito... assim, eu aprendia e 

passava de ano, mas eu não sentia que eu conseguia aprender tão bem 

como eu aprendia com a outra professora que vinha e que explicava; ela 

nem saia do lugar dela. Então assim... quando eu lembro disso, depois 

mais adulta, que eu fiz a avaliação porque na hora a gente não faz, né? Eu 

não senti que... eu acho que a minha aprendizagem não foi boa com 

aquela professora, tinha uma distância muito grande entre ela e os alunos, 

ela não tinha paciência para explicar. 

 

Para Tassoni e Leite (2003),  

 

O que se diz, como se diz, em que momento e porquê – da mesma forma 

que o que se faz, em que momento e porquê – afetam profundamente as 

relações professor-aluno e, conseqüentemente, influenciam diretamente o 

processo de ensino-aprendizagem, ou seja, as próprias relações entre 

sujeito e objeto. Nesse processo de inter-relação, o comportamento do 

professor, em sala de aula, através de suas intenções, crenças e valores, 

sentimentos e desejos afeta cada aluno individualmente (p. 125).            
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 Nas observações relativas às atividades da professora em sala de aula constata-se 

que é dada uma atenção especial à relação de proximidade com os alunos, como demonstra 

a transcrição da observação de uma aula de reforço: 

 

Iniciam o cálculo 611 – 398. 

C.: Quando eu não sei fazer a conta de cabeça, lembra quando a gente pegou o material 

dourado? 

D. Faz que sim com a cabeça. 

C.: Então tem que emprestar da dezena. Fica 11. Oito na cabeça para chegar no onze? 

D.: Nove, dez, onze. 

C.: Agora tem que emprestar da centena. Quanto fica? 

D.: Cinco   

C.: Que outra forma dá para fazer? Coloca o nove na cabeça. Quanto falta para chegar até o 

dez? 

D.: Hum. 

C.: Isso. Senta direito se não você vai ficar com sono. 

C. coloca as mãos sobre os ombros de D. e o auxilia a sentar ereto. 

C.: Que outra forma tem de fazer? Oito na cabeça. Para chegar no nove? 

D: Hum. 

Terminam o cálculo.  

 

Sentar-se ao lado do aluno, oferecer auxílio e explicações, são ações constantes na 

atividade da professora. Assim, a crítica direcionada a seus professores acerca da relação 

professor-aluno torna-se uma preocupação na prática pedagógica de Cléo.  
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Se, como aponta Vigotski (2001), o sentido se dá a partir das vivências do sujeito, 

enriquecendo os significados, dando-lhes novos conteúdos afetivos, é possível analisar que 

estas vivências contribuíram para a ampliação do significado do trabalho docente para 

Cléo, constituindo seus sentidos.     

Desta forma, a acessibilidade do professor em relação ao aluno deve ser, no 

entendimento de nosso sujeito, um das características do professor.   

 

Eu acho que o papel do professor deve ser uma pessoa acessível, que os 

alunos não tenham medo de chegar até ele, de conversar com ele... 

 

Na fala de Cléo, levantamos mais um aspecto em relação à prática do professor que 

integra esta acessibilidade e proximidade que o professor deve ter em relação ao aluno.  

 

 Porque eu acho que tem que ter a interferência. Tem pessoas que acham 

que não, mas eu acho que sim (...) Tem professor que fica tão omisso na 

sala de aula que os alunos não aprendem. Porque ele não está nem aí para 

aquilo que está acontecendo, se o aluno está aprendendo ou não ... 

 

Esta importância dada à intervenção do professor está provavelmente ligada à 

leitura que a professora faz da pedagogia Freinet.  

 

Ele (o professor) tem um papel de organizador das atividades. Agora, eu 

não sei te dizer para as pessoas que defendem a pedagogia Freinet, como 

que fica a questão da intervenção; se o professor intervém ou não, porque 

isso aí não ficou claro para mim quando eu li. Mas eu acredito que... que 

seja organizador e de interventor também, porque na medida em que ele 
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está organizando os grupos, está auxiliando, isso também está sendo 

papel de interventor... 

 

Analisamos que essa leitura que a professora faz da Pedagogia Freinet  possibilita, 

embora a professora não use a palavra mediação, que ela signifique o trabalho do professor 

como mediação entre os alunos e o conhecimento, mesmo que esta Pedagogia não confira 

ao trabalho do professor este papel. No entanto, a apropriação do método Freinet permite 

esta interpretação pela professora, na medida em que esse pedagogo, preocupado com a 

técnica, faz todas as recomendações a respeito de como o professor deve organizar as 

atividades; como ele próprio coloca, como deve ser a fisionomia de uma aula Freinet 

(1975).  

A apropriação das idéias do pedagogo francês será um elemento constitutivo do 

significado atribuído ao trabalho professor:  

 

eu acho que a pedagogia Frenet é mais diretiva, não fica só centrado no 

saber da criança, né? O professor tem um espaço no planejamento, de 

interferência também.   

 

E desfere uma crítica ao papel atribuído ao professor pela Escola Nova: 

 

(...) a pedagogia da escola nova não, o professor é excluído do processo de 

aprendizado e aí eu acho que já vai indo para um problema, né? Porque a 

partir do momento que você descaracteriza o professor, ele sai perdendo 

em todos os aspectos, né? Em questões profissionais, em valorização (...) 
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Cléo faz ainda uma avaliação crítica sobre os desdobramentos do papel dado ao 

professor pelo movimento escolanovista em relação ao aprendizado dos alunos  

 

Eu acho que se desdobra na falta de aprendizado mesmo porque tem que 

ter a intervenção e talvez se desdobra também da falta de organização, de 

direcionamento. Então fica assim... qualquer coisa, qualquer coisa está 

bom. Eu acho que não é assim, você tem que... você estudou, você 

conhece um pouco da teoria, então naquele momento você está ali para 

ajudar, para dar o direcionamento, para passar as suas informações, não é 

o fato de você... que ele não vai poder fazer sozinho depois, vai poder 

fazer. Vai ter um momento na vida dele, muito em que ele vai fazer 

sozinho. Então eu não acredito que o professor não deva dar essa ajuda, 

eu acho que ele não deve fazer para o aluno, mas ele deve fazer o aluno 

pensar e se o aluno não pegar, ele tem que fazer o aluno pegar.  

 

A fala da professora nos remete a questionar o lema “aprender a aprender” 

apregoado pela Escola Nova. É claro que não estamos defendendo que a educação escolar 

não deva promover a capacidade dos indivíduos de buscarem novos conhecimentos, pelo 

contrário, o desenvolvimento da autonomia deve ser também uma das funções da educação 

escolar.  

 Nossa critica dirigi-se à valoração que é dada as aprendizagens que o aluno é capaz 

de fazer sozinho como se os conhecimentos transmitidos pelo professor cerceassem o 

desenvolvimento dos alunos (DUARTE, 2001). Esta proposição teórica proprosta pela 

Escola Nova acabou transformando-se em mais um elemento para o esvaziamento do 

trabalho do professor, tendo como uma das consequências o aligeiramento da formação de 

profesores. 
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Cléo discorre sobre as  implicações politicas para a carreira do magistério: 

 

Primeiro o salário. A partir do momento que não se dá ênfase para o 

papel do professor na sala de aula; ele não precisa ganhar bem. Se ele não 

tem responsabilidade nenhuma no aprendizado do aluno, ele não precisa 

ganhar bem. Ele não precisa ter tempo para preparar as aulas dele. Então 

aí você acaba esvaziando, então você tira o papel do professor que é uma 

pessoa que estudou... que ele não só estudou, mas ele está sempre 

estudando e ele é um articulador ali na relação entre... junto com os 

alunos no processo de aprendizado e a partir do momento que você retira 

o professor de cena, você... então não tem mais sentido valorizar a 

profissão, né? Aí acaba perdendo a área dele enquanto profissional, 

enquanto uma pessoa atuante, uma pessoa que se prepara. É como o 

médico; o médico é responsável pela saúde e o professor pela 

aprendizagem. Então se você tira ele de cena, se ela fica lá só observando 

ou pouco vai interferir, o que interessa para o professor aprender, estudar 

mais ou ganhar melhor ou ter um tempo para preparar as suas aulas 

melhor? Se ele deixa ao aluno fazer o que ele quer, então...  

 

Saviani (2003), ao analisar o impacto da Escola Nova nas políticas educacionais na 

America Latina, conclui que, concretament, houve um rebaixamento do nível de ensino 

destinado as classes populares. Para Duarte (1998), “a escola nova acabou por esvaziar o 

conteúdo do trabalho educativo”. Os apontamentos feitos pela professora Cléo demonstram 

o quanto tais pedagogias, quando embasam políticas educacionais, esvaziam a função do 

professor. 

 

É, porque na medida em que você é... você tira o... você tira a função 

social do professor como um trabalhador da área da educação, como 
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educador, como uma pessoa que estudou, que está sempre estudando... 

você acaba assim é... acabando com a profissão mesmo porque que 

explicação você tem? Porque se o professor não tem um papel definido, 

ele não precisa ter a hora dele para preparar as aulas, ele não precisa ter 

condições favoráveis de trabalho. Então o professor não precisa nem 

existir, qualquer um pode fazer aquela área, realizar aquela função. Se ele 

não... ele é um observador e não interfere, então...     

 

Costatamos que Cléo destaca o professor como um profissional com uma função 

social, que para ela é a aprendizagem. Este aspecto é bastante importante, pois, encarar o 

professor enquanto um profissional implica em admitir que certos conhecimentos são 

necessários para cumprir o objetivo de seu trabalho, que, nas palavras de Cléo, refere-se a 

aprendizagem. Mais uma vez verificamos que o significado do trabalho docente para nosso 

sujeito de pesquisa é a aprendizagem, desta vez no interior de uma reflexão politizada 

realizada pela professora.     

Contraditoriamente, mesmo com todas as críticas a Escola Nova, perssitem em sua 

fala idéias difundidas pela Escola Nova e também defendidas por Freinet, como 

verificamos em relação aos conteúdos a serem ensinados. Para Cléo o professor deve:  

 

(...) não trabalhar conteúdo que... é... desvinculado da realidade, que 

procure sempre fazer um gancho daquilo que está trabalhando nas 

disciplinas para que o aluno perceba as relações das várias áreas do 

conhecimento que elas não estão isoladas. 

 

Não discordamos que o professor deva fazer as relações entre as áreas do 

conhecimento e indicar no que aqueles conhecimentos podem auxiliar a compreensão da 
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realidade do aluno, afinal, os conhecimentos científicos surgem para trazer explicações 

sobre a realidade humana. Porém, isto não significa que o professor deva apenas trabalhar 

com conteúdos vinculados a realidade do aluno. Historicamente a defesa de ensinar o que 

está relacionado com a realidade do aluno transformou-se em ensinar apenas o que se 

relacionava com a experiência imediata do aluno, servindo de justificativa para o 

rebaixamento da qualidade do ensino público. 

Neste núcleo, podemos constatar que o significado do trabalho docente para a 

professora Cléo é a aprendizagem. Isto para nossa análise constitui-se em um elemento 

importante de como o professor relaciona educação escolar e desenvolvimento humano. 

Com isso queremos dizer que, se para o professor o significado de seu trabalho não implica 

na aprendizagem de seus alunos, o professor provavelmente não enxerga o seu papel de 

mediador do desenvolvimento de seus alunos, comprometendo o aceite da educação escolar 

como processo propulsor de desenvolvimento. 

Mesmo admitindo que para a professora o significado de seu trabalho é a 

aprendizagem de seus alunos, vale a consideração de que isto não significa a inexistência 

de contradições, lacunas teóricas e má compreensão das situações vivenciadas no seu 

cotidiano, que se relacionam ao aprendizado de seus alunos.   

    

 

 

 

 

 



 

 144 

5.4.4. Núcleo: Educação Escolar e Desenvolvimento Humano 

 

Este núcleo tem a intenção de, a partir da articulação dos conhecimentos gerados 

nos núcleos anteriores, analisar como a professora Cléo relaciona educação escolar e 

desenvolvimento humano.     

Preocupados em investigar a relação que o professor pode fazer entre educação 

escolar e desenvolvimento humano pensamos que, a análise de alguns elementos surgidos 

nos outros núcleos, poderia nos dizer muito sobre a constituição dessa relação.  Assim, os 

núcleos: a escolha profissional e a transformação dos sentidos e significados acerca do 

trabalho educativo, o processo de ampliação dos sentidos e significados da prática 

educativa e sentidos e significados do trabalho docente, foram construídos para que 

pudéssemos compreender os elementos constituintes dessa relação. Porém, considerando a 

necessidade de síntese desses elementos, decidimos discuti-los conjuntamente, pensando 

que, procedendo desta forma, teremos uma visão mais completa e integrada de como a 

professora relaciona educação escolar e desenvolvimento humano. Assim, o presente 

núcleo foi criado. Para cumprir o objetivo desse núcleo, estaremos constantemente 

recorrendo aos núcleos anteriores.   

 Em nossa investigação verificamos que Cléo acredita que a educação escolar é 

capaz de proporcionar desenvolvimento. Quando perguntamos a professora sobre a relação 

entre educação escolar e desenvolvimento humano ela nos responde: 

 

Então, eu acho que seria propiciar o conhecimento historicamente 

produzido para as crianças, para os alunos, para eles estarem se 
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desenvolvendo intelectualmente, estar pensando a realidade... eu acho 

que esse é o papel da escola. E estar se... levando aquilo para a vida dele 

também, tanto na parte do conhecer é... esse conhecimento que eu 

coloquei historicamente produzido; como se utilizar daquilo lá fora, e 

como acho que também na relação social: aprender a conviver com 

outras pessoas, ouvir as pessoas; eu acho que a escola tem um papel 

importante em relação a isso, né? A convivência de sala, a troca... tudo 

isso está relacionado com o desenvolvimento humano.  

 

Da leitura deste trecho podemos afirmar que a professora compreende que a 

educação escolar é capaz de promover desenvolvimento. Mas apenas dizer isto não basta, é 

preciso verificar a qualidade que ela dá esta relação. 

Acreditamos que a forma que a professora significa educação escolar é um 

indicador da qualidade desta relação.  

No núcleo a escolha profissional, observamos que as experiências da professora em 

atividades educativas fazem com ela busque novos conhecimentos para o exercício de suas 

atividades como educadora, pois os conhecimentos que possui, segundo sua avaliação, não 

eram suficientes para sua prática educativa.  

No decorrer dos núcleos é possível perceber o sentido profissional que Cléo dá a sua 

atuação e o quanto a professora reconhece a educação escolar como atividade específica, 

que necessita de certos conhecimentos, habilidades e técnicas.  

A análise destes elementos permite-nos  dizer que, para a professora, a educação é 

uma atividade que requer práticas e conhecimentos específicos. Este é um elemento que 

auxilia na consideração da educação escolar como propulsora de desenvolvimento. 
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Reconhecer que, para exercer a atividade educativa, é necessário conhecimentos e 

práticas específicas, auxilia a delimitar a educação escolar como atividade particular que 

possui uma gama de conhecimentos científicos, metodologias e técnicas, tirando-a do 

campo do espontaneismo. Este elemento influencia a relação entre educação escolar e 

desenvolvimento humano. Reconhecer a educação escolar como propulsora de 

desenvolvimento, sem reconhecê-la como atividade particular, esvaziando, portanto, seu 

conteúdo, empobrece a relação da educação escolar como promotora de desenvolvimento 

humano.     

 Assinalamos também, como dado importante, o fato da professora significar o 

conhecimento como historicamente produzido pelos homens e admitir que o processo que 

torna possível os indivíduos apropriarem-se desse conhecimento é a educação escolar. Esta 

forma de significar o conhecimento é mais um elemento que afirma a especificidade da 

educação escolar: 

 

Porque é só o conhecimento quando a gente vai... estar aprendendo na 

escola, aprender assim, o que o conhecimento, ele não é fruto de uma 

pessoa; não faz aquela pessoa superior, mas ele sai organizado porque 

muitas pessoas, que foram várias pessoas que pensaram e chegaram a 

alguma coisa, mas não foi sozinho. Para... quando os cientistas chegam 

numa descoberta, eles se basearam na descoberta de outros também. E aí 

ele pesquisou e construiu a dele (...) Então... mas são conhecimentos que 

você também aprende lá fora, mas você vai ter sistematizado aprofundado 

mais fácil.(...)  

 

Retomando nossos pressupostos teóricos, lembramos que a essência do 

desenvolvimento é a apropriação pelo indivíduo das capacidades historicamente 
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desenvolvidas, que só podem desenvolver-se mediante a atividade social do indivíduo, e, 

como nos fala Davidov (1988): 

 

Em primer lugar, la educácion y la enzeñanza del hombre, em um sentido 

amplio, no és outra cosa que la “apropriación”, la “reproddución” por el 

de las capacidadas dadas histórica e socialmente. En segundo lugar, la 

educacion e la enzañanza son las formas univesales de desarrolo psíquico 

(p.57)   

 

Assim, a educação escolar proporciona desenvolvimento na medida em que, 

sistematiza, organiza os conhecimentos a serem transmitidos através dos conceitos: é 

precisamente esta atividade no interior da escola que garante o desenvolvimento dos 

indivíduos singulares.  

Na fala de nosso sujeito vemos a concepção do conhecimento como historicamente 

produzido e o lugar onde os indivíduos podem se apropriar destes conhecimentos: a escola. 

De nossa parte, avaliamos que este é um elemento que. na medida que não esvazia a 

educação escolar, qualifica a relação desta com o processo de desenvolvimento.   

Dentro de nossa análise, supomos que o suporte para que a professora signifique a 

educação escolar da forma citada acima é a maneira como esta compreende as relações 

sociais e também os conhecimentos, como fruto da história da humanidade.  

Este dado é importantíssimo, pois observamos no núcleo escolha profissional e 

também ampliação dos sentidos e significados da prática educativa, como esta concepção 

determina a visão de indivíduo como produto e produtor das relações sociais. Tal 

compreensão é, com certeza, um dos elementos que fundamentam uma concepção histórica 
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do indivíduo. Para nós, esta forma de compreender o indivíduo é uma das condições para 

considerar a educação escolar como capaz de proporcionar o desenvolvimento. 

Também observamos que a apropriação teórica da Pedagogia do Oprimido, sem 

dúvida, é um elemento constitutivo da visão de homem, mundo e educação construída pela 

professora. 

Em nossa análise, temos que a professora concebe a aprendizagem que se dá na 

escola de forma diferente das aprendizagens cotidianas. Esta diferença reside na qualidade 

de tais aprendizagens, uma vez que a aprendizagem escolar versa sobre os conhecimentos 

historicamente produzidos tratados de forma sistematizada.  

Reconhecer a especificidade da aprendizagem escolar é algo fundamental para 

afirmar a educação escolar como propulsora de desenvolvimento e acreditamos que está 

diretamente relacionado à forma como a professora significa a educação escolar.  

Um ponto crucial para a relação que o professor faz entre educação escolar e 

desenvolvimento é como este articula aprendizagem e desenvolvimento. Isto porque, é 

justamente através da aprendizagem dos conceitos científicos que o indivíduo passa a 

operar mentalmente com os objetos e fenômenos do mundo, formando ações mentais, 

movimentando, através do pensamento, todas as funções psicológicas superiores. Vejamos 

como nossa professora articula este dois processos: 

 

Eu acho que na medida que a pessoa aprende mais, ela vai dando um outro 

enfoque a relação com os outros, para a compreensão das coisas... eu acho 

que a aprendizagem proporciona o aprimoramento assim do indivíduo (...) 
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A primeira vista, é possível dizer que a professora relaciona aprendizagem e 

desenvolvimento, e que a aprendizagem tem uma influência positiva no desenvolvimento 

dos indivíduos. Vejamos agora do que se trata desenvolvimento para a professora 

 

Ah, eu acho que desenvolvimento são os vários períodos que um ser 

humano vai passar na vida. Eu não sei se seria os estágios que colocam, os 

estágios de desenvolvimento... mas sei lá, fases onde a pessoa vai estar 

aprendendo, vai estar aprimorando a convivência com os outros 

indivíduos. Começa desde o nascimento, o primeiro contato com a mãe, aí 

depois ela engatinha, os primeiro contato (...) dela vai ser... o contato (...) 

motor, através de choques, de percepções... aí depois conforme ela vai 

crescendo, o contato com as outras crianças, ela vai aprender a brincar, vai 

criar brincadeiras e aí depois a pré-adolescência onde ela já vai focar os 

interesses dela para outras coisas, a adolescência; a fase adulta. São as 

várias fases que a pessoa percorre durante a sua existência, de sua vida.  

 

Retomando o conceito de zona de desenvolvimento próximo (VIGOTSKI, 1998a), 

temos que aprendizagem e desenvolvimento não são processos idênticos, mas que a 

aprendizagem, corretamente organizada, produz desenvolvimento. 

Para uma melhor compreensão do que isto significa recorremos à explicação que o 

autor nos oferece a respeito da internalização das funções psicológicas superiores. Segundo 

o autor, toda função psicológica superior surge duas vezes no desenvolvimento: 

primeiramente, em uma forma externa (interpsíquico), depois, converte-se em um processo 

interno (intrapsíquico). É neste processo de transformação de interpsíquico em 

intrapsíquico que resulta o desenvolvimento. 
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Tomemos o exemplo da atenção. Se no início a criança só atenta para aquilo que 

está no seu campo visual, existindo uma fusão entre percepção e atenção, com a introdução 

da fala, a criança passa a reconstruir operações com imagens mentais e o objeto não precisa 

estar em seu campo de visão para que ela volte sua atenção a ele.  

Assim, o indivíduo pode estar olhando para uma figura, mas sua atenção pode estar 

voltada a outra situação qualquer vivenciada por ele. Este processo demonstra a 

possibilidade de operar mentalmente com os objetos e situações do mundo, movimentando 

as funções psicológicas superiores rumo a um desenvolvimento cada vez mais 

interfuncional. Neste processo verificamos a internalização da atenção, quando o sujeito é 

capaz de controlar sua atenção sem necessariamente recorrer a instrumentos exteriores, 

utilizando-se de signos. 

Não se ensina diretamente a atenção, mas existem atividades que propiciam o 

desenvolvimento desta função psicológica superior.   

Fizemos este recorte teórico para explicar que compreendemos, na fala de nosso 

sujeito, manifestações de uma identificação entre aprendizagem e desenvolvimento. 

Supomos que a compreensão do desenvolvimento em fases, uma após outras, dificulta 

reconhecer a relação entre estes dois processos e, ao mesmo tempo, a especificidades de 

cada um.  

Assim, mesmo que nosso sujeito reconheça que a aprendizagem influi no 

desenvolvimento, a identificação entre desenvolvimento e aprendizagem não possibilita a 

compreensão das interconexões entre estes dois processos, o que provavelmente surge em 

sua prática como dificuldade para compreender o desempenho de seus alunos. E isto se 

confirma nas queixas da professora: 



 

 151 

  

 (...) Porque eu acho que aí, muitas vezes, o professor não sabe fazer estas 

intervenções na sala de aula.  

 

você não sabe como que você vai fazer a prática para você é... ajudar 

aquelas crianças a se desenvolver, que aprendam a ler mais rápido... então 

eu acho que fica esse buraco aí. 

 

Concluímos que, embora a professora compreenda a educação escolar como capaz 

de possibilitar desenvolvimento, o não aprofundamento a respeito do que seja os processos 

de aprendizagem e desenvolvimento, suas especificidades e relações, dificulta, para a 

professora, compreender estes movimentos sem sua prática. 
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6. Considerações Finais 

 

Iniciaremos nossas considerações finais discutindo uma questão que julgamos 

fundamental para a forma que o professor relaciona educação escolar e desenvolvimento 

humano: a concepção de indivíduo.  

Uma das limitações das contribuições que a Psicologia de fato poderia oferecer a 

educação é que historicamente, esta vem tratando das questões relativas ao 

desenvolvimento e aprendizagem isoladamente, como um dado da natureza.     

Saviani (1995) em relação a esta problemática comenta que ao longo do 

desenvolvimento da ciência psicológica, esta vem se limitando ao indivíduo empírico, isto é 

a descrição de características dos indivíduos em diferentes fases da vida. Observamos que a 

descrição é um ponto de partida para  investigação, mas para que se possa compreender de 

fato os processos, faz-se necessário ir além da descrição, procurando as histórias dos 

processos e seus elementos constitutivos.  

Este mesmo autor comenta sobre a necessidade da compreensão do indivíduo 

concreto, ou seja, a síntese das múltiplas relações sociais postas na construção da 

individualidade.       

Por outro lado, também as correntes Pedagógicas produzem lacunas em seus corpos 

teóricos à medida que não produzem saberes a respeito da concepção do indivíduo, ou 

mesmo não explicitam a concepção de indivíduo subjacente aos seus corpos teóricos 

(DUARTE, 1999).  

Deste modo frisamos a importância da produção teórica a respeito do indivíduo e da 

explicitação destas concepções, pois “A ação educativa se refere sempre a um ser humano 
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singular (o educando), é dirigida por outro ser humano singular (o educador) e se 

realizam sempre em condições (materiais e não-materiais) singulares” (DUARTE, 1999, 

p.13).  

Em nossa pesquisa ficou evidenciado que mesmo a professora possuindo um 

discurso crítico em relação à educação e às relações sociais, permitindo certa 

desnaturalização do indivíduo, em seu cotidiano, ela utiliza-se de referências acerca dos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, baseados em concepções biologizantes de 

indivíduo. 

 Acreditamos que esta situação seja fruto das lacunas teóricas existentes no campo 

da educação concernentes a questão do indivíduo. Assim, o professor tende a assumir o 

discurso crítico em relação à educação e até sobre a concepção de homem, entendendo-o  

como produto e produtor de sua história, mas em sua prática, completa este discurso com 

elementos teóricos advindos de um referencial oposto, calcado na idéia de natureza 

humana, na busca de elementos teóricos para mediar sua prática.  

Pensamos que uma concepção sócio-histórica acerca do indivíduo pode contribuir 

imensamente para o entendimento da educação escolar como produtora de 

desenvolvimento.   

O desenvolvimento da individualidade como uma produção sócio-histórica, 

significa admitir que as capacidades, habilidades e as formas de pensar, sentir e agir são 

especificamente humanas e que  as diferenças entre humanos e animais não é simplesmente 

uma questão de grau mas, de qualidade. Esta diferença qualitativa somente é possível, pois 
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como já discutimos anteriormente24, graças à atividade humana, o homem libera-se das 

necessidades exclusivamente biológicas, gerando novas necessidades sociais e históricas.   

Cabe discutir, porque acreditamos que uma concepção sócio-histórica do indivíduo 

dá outra qualidade para a relação entre educação escolar e desenvolvimento humano.  

Pensamos que uma concepção sócio-histórico do indivíduo implica necessariamente 

em reconhecer que o desenvolvimento do indivíduo se dá em função da apropriação pelo 

indivíduo das capacidades, habilidades formadas no decorrer da história humana. Porém 

dada a complexidade que a atividade humana atingiu no decorrer da história é preciso uma 

atividade particular responsável para que cada indivíduo se aproprie das capacidades 

humanas. Este processo, obviamente, trata-se da educação escolar.  

Desta forma o papel da educação escolar frente ao desenvolvimento dos indivíduos 

não possui meramente uma influência formal ou superficial, mas torna-se um elemento 

constitutivo do desenvolvimento humano.      

Outra questão importante que merece nossa atenção, evidenciada em nossa pesquisa 

é a dificuldade do professor em conceituar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem levando inclusive a uma identificação dos dois processos. A dificuldade em 

reconhecer os processos, suas relações e suas especificidades com certeza é algo que 

obscurece as interconexões entre educação escolar e desenvolvimento humano.  

Pensamos que um dos pontos merecedores de destaque refere-se a como os 

conhecimentos que versam sobre aprendizagem e desenvolvimento são trabalhados nos 

cursos de formação de professores.  

                                                 
24 Esta questão foi discutida no capítulo “Apontamentos sobre a concepção de homem e conhecimento na 
escola de Vigotski”.  
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Primeiramente é preciso discutir a qualidade dos cursos de formação de professores. 

Neste ponto constatamos o desenvolvimento de políticas educacionais relacionadas à 

formação de professores, cada vez mais reduzindo a duração dos cursos, retirando 

gradualmente os conhecimentos necessários à formação dos professores, entre eles, aqueles 

que auxiliam a compreensão das relações postas entre educação escolar e desenvolvimento.    

A discussão que se segue diz respeito à possibilidade das teorias que versam sobre o 

desenvolvimento e aprendizagem mediarem a prática do professor. 

Pesquisas que tratam dos conhecimentos da Psicologia ministrados nos cursos de 

professores (MOTENEGRO, 1987; MIRANDA, 2000) demonstram que a ênfase é dada ao 

ensino da teoria Piagentiana. Em nossa pesquisa nosso sujeito demonstrou um maior 

contato com referencial da Epistemologia Genética, principalmente com a obra de Ferreiro 

(1983). 

 Em relação a esta teoria temos que o desenvolvimento trata-se de um processo de 

maturação do organismo que desta forma possibilita a aprendizagem.  

O desenvolvimento apresenta-se em etapas de maturação e cada etapa possibilita a 

aprendizagem de determinado conteúdo. A teoria passa então a descrever as etapas do 

desenvolvimento e conseqüentemente os conteúdos a serem trabalhados em cada fase do 

desenvolvimento. A relação posta entre aprendizagem e desenvolvimento coloca que “(...) 

os ciclos do desenvolvimento precedem os ciclos de aprendizado; a maturação precede o 

aprendizado que deve seguir o crescimento mental.” (VIGOTSKI, 1998a, p.106). 

Dada a essência descritiva da teoria, e nosso sujeito demonstra isso, o professor 

sente-se perdido quando em sua prática depara-se com casos não descritos na teoria. 
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Acreditamos que esta teoria acaba por contribuir pouco, como mediação teórica na prática 

pedagógica, pois não oferece elementos para que o professor possa analisar situações não 

descritas na teoria.   

Merece destaque também a forma como esta teoria articula aprendizagem e 

desenvolvimento, pois impacta diretamente na relação feita entre educação escolar e 

desenvolvimento humano. Assim, se aprendizagem não é capaz de produzir 

desenvolvimento, ao contrário ela utiliza-se dos recursos dispostos pelo desenvolvimento, 

logo a relação entre educação escolar e desenvolvimento fica empobrecida, uma vez que a 

educação escolar não é capaz de produzir desenvolvimento humano. 

Acreditamos que nossa pesquisa foi capaz de levantar alguns elementos 

constitutivos da relação que o professor pode fazer entre educação escolar e 

desenvolvimento humano. A discussão que se segue é sobre a possibilidade de 

generalização dos dados obtidos. 

Primeiramente é preciso deixar claro sobre o que entendemos sobre as 

possibilidades de generalização. Compreendemos que as possibilidades de generalização do 

estudo de um caso, dá-se a partir do desvelamento das mediações que constituem o 

fenômeno, que concentram a possibilidade de explicar o real (AGUIAR, 2001). 

Pensamos que todos os elementos discutidos nestas considerações são mediações 

constitutivas da forma que o professor relaciona educação escolar e desenvolvimento 

humano. Desta forma, ao analisarmos outros casos, as mediações apreendidas em nossa 

pesquisa, criam  condições para aprofundarmos as reflexões sobre a relação construída 

entre educação escolar e desenvolvimento humano realizada pelo professor. 
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ANEXO A - Entrevista 

 

 

Entrevistado Cléo (C) 

Entrevistador Suzana (Su) 

 

(Início da entrevista) 

Su – Essa primeira parte da entrevista, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre a 

sua escolha profissional. O que você acha que na sua vida, levou você a escolher o curso de 

pedagogia.Você pode começar a falar de uma forma bem geral e eu vou fazendo as 

perguntas. Então assim, pensando na história da sua vida: quais foram as situações que você 

acha que contribuíram para escolher ser professora? 

C – Eu acho que foi assim... pelo fato de eu ter tido a oportunidade de quando eu era mais 

jovem de trabalhar com crianças. Quando eu tinha dezessete anos, eu trabalhei num projeto 

com crianças chamado OSEM (Orientação Sócio Educacional ao Menor ) lá em São Paulo. 

Eu gostei, eu acho que eu fui bem sucedida e porque eu... como eu já havia falado com 

você né? Eu fazia ciências sociais, mas aí eu comecei... eu fui convidada a fazer parte de 

um projeto de alfabetização, eu já tinha feito uma vez como voluntária, tinha trabalhado um 

ano com alfabetização de adultos. Era uma época que eu participava de igreja, depois eu me 

desvinculei da igreja e eu fui convidada por professores da comunidade para trabalhar nesse 

projeto. Foi na época que caiu a medida do secretário da educação de São Paulo. Aí eu 

comecei a trabalhar nesse projeto, o projeto Mova... e aí como o curso de ciências sociais 

estava muito pesado para eu ficar pagando; que eu transferi para a instituição B25 e eu não 

conseguia pagar e era longe e também pelo fato de eu estar dentro da área de educação; 

então eu optei por fazer pedagogia. E eu gosto também porque eu nunca assim... eu acho 

que se eu trabalhasse numa fábrica ou num banco eu não iria me identificar. Eu gosto mais 
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de trabalhar com pessoas com o povo, então eu acho que não ia me identificar de ficar presa 

o tempo todo. Só por isso também.  

Su – Esse primeiro projeto que você falou que trabalhou, OSEM . 

C – OSEM. Agora ele não é mais OSEM. Eu lembro que quando eu morava lá, tinha mudado 

para centro de juventude. Que cada prefeito muda o nome do projeto. Agora eu não sei 

como que chama; eu sei que ainda existe. Eu não sei se nos mesmos moldes, mas talvez 

uma coisa parecida.  

Su – E lá qual era a sua atividade? 

C –. Eu era monitora. Eu trabalhava direto com criança 

Su – E aí você pensava atividades para trabalhar com as crianças? 

C – É, na verdade era um trabalho bem no coletivo. Então a gente pensava atividades todo 

mundo junto. A gente desenvolvia trabalho com artesanato, a gente tinha curso para 

aprender tinta em tecido, macramé... tudo. Aí a gente fazia este trabalho, a gente fazia 

reforço escolar, eles levavam a lição de casa para fazer. No OSEM  a gente ensinava para 

eles. A gente tinha momentos assim de orientação onde a gente conversava com eles e de 

recreação. Então eram essas quatro coisas: orientação, recreação, artesanato e reforço 

escolar. 

Su – E era uma coisa que você gostava? 

C – Eu gostava porque eu nunca tinha tido oportunidade antes de trabalhar com criança né? Eu 

comecei a trabalhar muito cedo, com treze anos.  

Su – Você começou neste projeto? 

C – Não. Eu comecei a trabalhar numa fábrica, depois eu trabalhei num supermercado e quando 

eu comecei no OSEM eu tinha dezessete anos. Então assim, hoje quando eu vou para São 

Paulo, eu encontro alunos que foram meus que hoje estão casados, com filhos e a faixa 

etária minha não é muito diferente deles e assim... eu sempre fui uma pessoa muito adulta 

para minha idade, pela minha condição de vida, então mesmo com dezessete anos eu já era 

uma pessoa mais madura. Então eu não tive dificuldades de trabalhar com eles. Eu acho 
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que eu era a mais nova do OSEM quando eu... eu era a mais nova de todos quando eu 

trabalhei no... e assim... 

Su – Como que era a sua vida antes dos dezessete anos, antes de você entrar para este projeto 

para trabalhar? 

C – Ah... eu assim... eu era uma criança... eu brincava bastante, eu tinha bastante amigas, mas 

eu não tinha brinquedos, era tudo brinquedos que a gente inventava. A gente brincava na 

rua, é... só que aí eu comecei a trabalhar cedo porque a minha família já tinha essa 

história... 

Su – Lá em São Paulo? 

C – ...é. Quando a gente tinha treze anos meu pai e minha mãe já achavam que tinha que 

trabalhar. Meu pai não trabalhava, ele tinha um problema na perna. Quando eu comecei a 

trabalhar foi quando ele morreu, mas ele já tinha alguns problemas e foi assim. Eu sentia 

que eu tinha sido jogada no mercado de trabalho porque eu não tinha maturidade para... 

assim, eu acho que a minha adolescência foi interrompida porque eu acho que quebrou, 

jogou uma responsabilidade que eu não tinha maturidade para poder estar... então assim. 

Mas eu acho que por um lado foi bom, porque eu brinquei bastante com meus colegas. 

Su – E você tem mais irmãos? 

C – Tinha, a gente era em sete. Só que assim, a minha mãe, uma coisa meio ignorante, eu acho 

que ela não soube controlar para ter menos filhos, porque não podia ter devido às condições 

econômicas. E a diferença de idade é muito grande entre um irmão e o outro; só os últimos 

três que são assim pareados. O meu irmão mais velho tem cinqüenta anos, depois tem uma 

outra que é um ano e pouco mais nova que ele e depois tem um irmão meu que é uns nove 

anos mais velho do que eu e depois que vem eu. Então era assim, na verdade quem sempre 

assumiu a família foram meus irmãos, então eles trabalhavam e ajudavam. Aí eles casaram 

e então o próximo da lista era quem tinha que trabalhar. Era bem assim mesmo na minha 

casa. E meus irmãos agora, a maioria, eu acho que estão bem porque eles aprenderam a 

lutar pelas coisas, nunca tiveram nada de mão beijada, então eles estão bem “Graças a 

Deus!” eu não tive nenhum irmão que se enveredou por caminho de drogas, a gente morava 

num bairro de periferia onde era muito fácil você se envolver. Meus irmãos não têm vicio, 

nenhum bebe. Bebe assim, socialmente, mas não tipo assim: bebe e não trabalha; não. Eles 
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não fumam e assim... foi um pouco assim. A nossa história foi difícil. Então depois veio eu, 

aí depois eu tinha cinco anos e nasceu minha irmã, depois nasceu o meu outro irmão e 

depois ainda, minha mãe já tinha filho casado, com neto e ainda teve mais um ainda o meu 

irmão caçula. Então para você ver o que faz quando uma pessoa não estuda, não... eu não 

sei o que passa pela cabeça porque tem formas de evitar. E agora na nossa família não, os 

meus irmãos e eu... só o meu irmão mais velho que teve quatro filhos. O resto ainda está no 

primeiro filho. Só que o meu irmão mais velho, ele deu conta, ele está super bem, ele tem 

grana. Então assim, os meus sobrinhos são todos formados, em faculdade. Mas a minha 

mãe realmente não tinha condição de ter filhos assim porque na verdade sobrava para os 

irmãos assumirem a família.  

Su – Quando você começou a trabalhar  você tinha que ajudar a criar os seus três irmãos? 

C – É, e o meu pai estava doente de cama e aí foi o ano que ele morreu também.  

Su – E aí você foi trabalhar aos treze anos né? Foi num supermercado... 

C – Não. Foi numa fábrica, depois no outro ano eu trabalhei no supermercado por dois anos e aí 

depois eu saí que eu pedi as contas e eu fiquei um tempo desempregada e depois que eu 

comecei a trabalhar no OSEM.  

Su – Enquanto você estava trabalhando lá na fábrica e no supermercado você pensava numa 

profissão que você gostaria de seguir, fazer uma carreira universitária? 

C – Eu pensava. Eu pensava assim que quando eu tivesse na idade deles, daquelas pessoas que 

trabalhavam lá, eu não queria trabalhar ali. Eu achava que não, eu queria estudar, tanto é 

que eu estudava à noite, eu nunca fiquei de recuperação, eu sempre assim... passava nos 

exames, então... o ensino médio foi todo feito no período noturno. Inclusive assim, o médio 

e parte das outras matérias . Eu achei assim, uma diferença muito grande porque quando eu 

estudava de dia eu achava que aprendia mais, eu ia melhor nas provas. Aí quando eu 

comecei a estudar a noite; eu já ia cansada, eu não rendia... eu achei que eu comecei a não 

aprender mais como eu aprendia. Mas ai eu comecei... meu marido, quando eu namorava 

com ele, ele tinha... fez cursinho. E eu estudava na... eu prestei alguns vestibulares, daí eu 

estudava com as apostilas dele e acho que foi assim, o que fez eu melhorar o nível porque o 

meu colegial...    
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Su – E foi todo em escola pública? 

C – ...só em escola pública. 

Su – É... e nesse período da sua vida que você começou a trabalhar num projeto da prefeitura 

né? Você pensava em alguma carreira, em alguma escolha? 

C – Pensava. Eu pensava assim... em fazer administração... eu acho que é porque eu estava em 

um outro ambiente, mas depois eu fui mudando. 

Su – Você pensou em fazer um outro curso além de administração? 

C – Pensei, teve uma época que eu pensei em fazer psicologia. Mas eu não pensava de dar aula 

de primeira à quarta. Teve umas amigas minha que foram fazer magistério, mas eu não 

quis. Eu não me via assim dando aula de primeira à quarta. 

Su – E aí você começou a trabalhar no projeto então né? 

C – É. 

Su – Você tinha dezessete anos quando começou a trabalhar no projeto? 

C – É. 

Su – Você acha que daí começou a mudar o quê? Por que aí você pensou em duas carreiras né? 

Ciências Sociais e depois a Pedagogia.  

C – Então, começou a mudar a minha visão de mundo lá.  

Su – Como você entrou nesse projeto? 

C – Foi uma seleção. Eu lembro que tinha bastante... foi uma sala bem grande na prefeitura, não 

foi concurso, era contratado, mas tinha bastante gente, jovens né? Selecionaram quatro 

pessoas que estavam lá. Primeiro eles... foi... a gente preencheu uma ficha onde tinha que 

escrever um monte de coisas, aí em cima daquela ficha eles selecionaram. Aí teve a parte 

da entrevista e depois eles deram o resultado logo em seguida. A gente ficou esperando, e 

eles vieram com a lista das pessoas que tinham sido aprovadas. Eram quatro e eu estava no 

meio.     

Su – E aí... o que você acha que nesse projeto ajudou a mudar a sua visão? 
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C – Na verdade não foi só esse projeto. Eu já tinha... eu já estava em processo de mudança 

porque eu participava já da igreja católica onde tinha aqueles padres da teologia da 

libertação. Então eu comecei a aprender coisas, a enxergar um outro lado da sociedade que 

não é passado para a gente, ele está enrustido. Então eu comecei a enxergar este outro lado 

e aí quando eu comecei a trabalhar... porque na verdade, aquela situação econômica 

daquelas crianças não era diferente da minha. Podia ser um pouco pior pelo fato deles 

morarem na favela, eu não morava na favela; pelo fato já, de muitas mães já não estarem 

presentes. Minha mãe não, minha mãe sempre cuidou da gente, era uma pessoa humilde, 

mas sempre cuidou. Nunca deixou a gente jogado, a gente sempre andou limpo e 

alimentado. Mas é... as condições econômicas deles não era muito diferente da minha. Era 

o fato deles morarem na favela e outros fatores; de eu ter a minha mãe presente e tudo mais, 

mas só que... eu comecei a enxergar porque existia aquilo lá; porque eu não sabia. Então, 

mesmo eu não sendo mais católica, não indo mais na igreja; eu devo isso a igreja católica, 

na época que eu andava com o pessoal da teologia da libertação, que foi uma época assim... 

de também... da formação do PT, que era um partido de esquerda e que agora não é mais, 

que já está... já sabe né? Então foi uma época assim que eu... que eu fui aprendendo a ser 

uma pessoa mais crítica e entender porque existiam todas essas coisas; porque existia rico, 

porque existia pobre, porque o Brasil tem essa discrepância, essa diferença tão grande de 

classe social. Então nessa época eu pensava em fazer ciências sociais, eu estudava, eu 

prestei várias vezes naquela escola que tem na Santa Cecília, E. de S. e P.26 de São Paulo.       

Su – Onde a Erundina fez né? 

C – É. Mas eu não conseguia entrar porque eu fiz um colegial muito fraco, mesmo pegando as 

apostilas do meu marido que eu tentava estudar, eu não conseguia estudar. 

Su – Você estudava por conta? 

C – Estudava por conta. Então eu não conseguia entrar. Então foi nessa época que eu pensava 

em fazer ciências sociais e comecei a fazer. 

Su – Aí é... quando você decidiu a fazer ciências sociais; isso estava bem ligado ao que você 

estava vivendo né?  
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C – Estava. 

Su – A esse momento né? A teologia da libertação, a construção do PT... você foi militante do 

PT? 

C – Não filiada. Mas assim... nas eleições eu sempre entregava panfletinho, na medida do 

possível participava de alguma coisa. Também na igreja eu já tinha trabalhado na favela 

fazendo catequese. Tinha uma creche onde às vezes eu trabalhava de voluntária, tinha todas 

essas coisas. 

Su – E aí a sua vontade de fazer ciências sociais; era... assim, no que você achava que a ciências 

sociais ia te ajudar a olhar o mundo?  

C – Ah, eu achava que ia me ajudar a me aprofundar mais naquele pouco que eu sabia e pelo 

fato de eu estar estudando a sociedade, estar entendendo melhor, é... conhecendo melhor a 

história, que seu sempre gostei também de história. 

Su – E nessa fase você tinha mais ou menos quantos anos? 

C – Nessa fase... dezessete, dezoito, dezenove (risos). Foi uma fase assim que foi longa.  

Su – Que aí foram várias tentativas para você entrar na faculdade para fazer ciências sociais? 

C – Eu tentei três vezes. Daí eu não consegui. Daí quando eu casei, eu entrei na Instituição A27 

que era fácil de entrar porque era caro. Meu marido ia me ajudar a pagar. Eu fiz um ano, 

mas eu não gostei, achei muito fraco o curso, não era o que eu imaginava. 

Su – Porque você achou que era fraco o curso? 

C – Porque eu esperava mais assim dos professores, eu achava que às vezes saia um pouco fora 

do assunto, entrava umas coisas que não tinha nada haver, umas disciplinas que... não sei, 

não era bem o que eu queria; eu queria uma coisa mais aprofundada e ficava muito no 

superficial. O que eu queria era saber mais e lá não vinha a informação. 

Su – O que você estava vendo lá não estava ajudando e você compreender mais do que você 

queria compreender? 

                                                 
27 Primeira instituição de ensino superior na qual a professora inicia o curso de Ciências Sociais 
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C – Não, ajudava um pouco. Ajudava bastante, mas eu tinha sede demais entendeu? Eu achava 

que era pouco... assim, que podia ser mais aprofundada as aulas, que a gente podia ter mais 

leituras e não tinha. 

Su – E você fez quanto tempo? 

C – Fiz um ano e aí eu transferi para a instituição B. A instituição B. era o que eu queria. Eu 

achei que era bem mais aprofundado, os professores sabiam mais, só que... eu não consegui 

pagar. Era muito caro e era muito longe. Eu ficava muito cansada porque eu depois tinha 

que... eu fazia de dia porque à tarde e a noite eu trabalhava no projeta Mova. Então eu ia de 

manhã, mas eu tinha que sair tipo... dez para às seis e eu não conseguia chegar às oito horas 

lá. Era muito longe e a condução, eu também gastava muito. Eu achei que não dava para eu 

ficar pagando e a minha filha também era pequena e eu achei que ela estava ficando muito 

jogada porque eu ficava lá, depois eu ia para o Mova. Então eu não ficava em nenhum 

momento com ela quase. Aí eu fiquei pesando todas essas coisas. 

Su – Quanto tempo você ficou na instituição B.? 

C – Quase seis meses. Aí depois no outro semestre eu não fiz a matrícula. 

Su – Vamos falar um pouco do Mova então. Quando você entrou na faculdade, você estava 

trabalhando no Mova, é isso? 

C – Sim. 

Su – Como que foi? Como você entrou no Mova? 

C – Eu entrei... eu fui convidada por um senhor do bairro que era meu amigo para participar 

desse projeto que ia ser implantado na comunidade de base. Então eu comecei a participar. 

Em princípio foram só discussões e a gente fez o projeto e mandamos, mas era uma coisa 

que já estava quase engatilhado. Ia vir a verba, a gente tinha que passar por um processo de 

discussão no grupo, mandar para a secretaria e aí eles iam liberar a verba. 

Su – Era ligado à igreja? 

C – Não mais. Eram pessoas da união de moradores. Não tinha nenhum vínculo mais com a 

igreja. Lá no bairro tinha uma divergência da igreja com a união dos moradores porque a 

igreja queria dominar tudo inclusive. Só que a união dos moradores, eram os moradores e 
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não a igreja. Então qualquer pessoa participa, então não deve estar ligado a nenhuma igreja. 

As pessoas podem ter a sua religião, mas ali é um lugar... é um centro comunitário, um 

lugar de encontro de todo mundo do bairro e eles queriam... tanto é que tinha essa 

divergência. Não tinha mais vínculo. Chegou a ter numa época, mas depois não teve mais.  

Su – Parece que... quando você fala assim, alguns momentos você deu a entender que você se 

afastou da igreja né? 

C – Eu me afastei. 

Su – Por quê? O que aconteceu? 

C – Eu me afastei porque a igreja, como eu tinha dito no início, eles pregavam... eu aprendi a 

ter crítica lá. Só que... a gente começa a observar que a fala das pessoas é uma coisa e as 

ações são outras. Então o que eles diziam não condizia com o que eles faziam. E aí foi uma 

época que eu percebi; trocou o padre e depois de algum tempo outros que vieram, então... 

eu achei incoerente. Às vezes eu ia na missa e eu escutava eles falarem e eu ficava 

observando que a prática deles era diferente. Eles ficavam falando de patrão, de 

autoritarismo, mas quando eles precisam ser patrões das pessoas que trabalham, eles 

também eram. E... além do mais, são patrões, são autoritários, pagam pouco e além do 

mais, existem grupos que dominam. Então quem não concorda com aquele grupo começa a 

ser excluído da... eu me sentia algumas vezes excluída porque às vezes eu não concordava 

com algumas coisas. E eu comecei a perceber que foi a época que eu fui me afastando e aí 

eu não consegui voltar mais porque eu não vi mais sentido por este aspecto de não ter 

coerência com o que fala e faz. Agora a teologia da libertação é pouco estudada, agora a 

gente sabe que são os carismáticos. 

Su – Então aí você se afastou da igreja né? 

C – Me afastei. 

Su – É... só para contextualizar; neste momento que você se afasta da igreja, você está entrando 

no Mova? 

C – Eu já estava afastada. 

Su – Aí continuando, o que foi o Mova? 
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C – Então, teve o projeto e a gente conseguiu receber as verbas, a gente abriu várias salas de 

aulas, inclusive em obras, a gente tinha essas salas afastadas do bairro, é... por exemplo, na 

Vila Nova Conceição que era um bairro de classe média alta, a gente conseguiu terminar as 

salas de aulas, a gente conseguiu em vários lugares salas de aulas, menos na igreja que 

preferiram abrir um outro projeto parecido com o da gente, então... qual foi a pergunta? 

Su – É essa. Fica tranqüila. Você estava falando do Mova né? Que vocês mandaram o projeto 

para a prefeitura e esse grupo que era um grupo que estava junto na associação dos 

moradores conseguiu abrir  mais de uma sala de aula, é isso? 

C – A gente tinha um projeto para trinta salas. Eu acho que a gente abriu umas dezesseis porque 

foi o que a gente conseguiu de sala porque o nosso problema era sala. 

Su – E aí assim, já no projeto; você ajudou a fazer o projeto né? 

C – É, mais ou menos. Porque eu não sabia fazer projeto também, então tinha pessoas assim 

que sabiam e eu ajudei dando alguma opinião. 

Su – E a discussão era no grupo? 

C – Era no grupo, aí tinha pessoas assim... uma pessoa muito bacana que fez a parte escrita e 

tudo. Mas foi dentro da proposta e não fugiu nada.  

Su – E o que você começou a conhecer de educação já nesse primeiro começo? 

C – A primeira coisa que eu conheci além do Paulo Freire que eu já conhecia um pouco; da 

proposta dele foi... 

Su – Onde você tinha tido contato com o Paulo Freire? 

C – ...é... quando eu dei aula de educação de adultos na igreja.  

Su – Ah, já tinha tido uma experiência na educação de adultos então? 

C – Mas não dentro da linha do Paulo Freire porque eu não sabia fazer nada assim sabe? A 

minha diferença na educação, o meu trabalho na alfabetização foi como eu aprendi na 

escola, mas eu já tinha ouvido falar em Paulo Freire. Eu não sei onde eu ouvi falar, mas eu 

acho que foi na igreja na época... foi sim, foi na igreja. Mas muito superficialmente; um 

pouco da linha dele né? Mas não tinha lido nada. Então aprendi um pouco mais sobre Paulo 
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Freire e... Emília Ferreiro. Emília Ferreiro foi uma coisa que ficou bastante na minha 

cabeça porque a gente tinha curso de formação e... 

Su – Isso já no Mova? 

C – ...já no Mova. Antes da gente começar a trabalhar com aluno; a gente passou por curso de 

formação e eles passaram uma fita para gente, eu não sei se você já viu essa fita, das 

crianças escrevendo; é uma fita velha né? E foi essa fita que ficou muito gravada na minha 

cabeça. A forma que as crianças aprendiam que era completamente diferente de como a 

gente aprendeu e tudo mais. Então foi uma coisa importante para mim, porque depois 

quando eu comecei... 

Su – Você já tinha parado para pensar nisso, de como as crianças aprendem? 

C – Não. Não tinha parado. Mesmo porque não era nem o meu foco pensar... eu pensava em 

outras coisas. Eu pensava mais em sociologia; na sociedade, nas classes sociais e não como 

as crianças aprendiam.  

Su – Isso chamou a atenção. 

C – Chamou. E aí depois quando eu comecei a fazer pedagogia lá na Fundação, eu fiz trabalho 

sobre Emília Ferreira, comecei ir na biblioteca, comecei a ler algumas coisas sobre a 

pesquisa dela. 

Su – Bom, ai lá no Mova você teve então o curso de formação né? 

C – É. 

Su – Que aí você teve contato com a pedagogia do oprimido né? Paulo Freire né? E 

conhecimentos de como as crianças aprendem a escrita? E aí você foi dar aula? 

C – Não, eu supervisionava. Eu fui escolhida no grupo, a gente fez uma reunião e eu fui 

indicada e eles aprovaram. 

Su – Então no Mova você não chegou a dar aula? 

C – Não, eu não dava aula, mas eu acompanhava todas as aulas, ajudava o pessoal a preparar. 

Levava texto, levava sugestões nas reuniões que a gente tinha que eu não sei se era 

quinzenal ou era mensal, não me lembro mais. 
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Su – Então você era um apoio aos professores? 

C – É. 

Su – E nessa atividade, o que você acha que isso mudou? O que isso pode ter de alguma forma 

contribuído para você ter optado pela pedagogia? 

C – Ah, contribuiu pelo fato de eu querer aprender mais sobre educação porque eu não sabia, 

foi isso. O que eu tinha lá era pouco, então eu tinha que aprender. Como que eu podia 

ajudar os outros se eu também não sabia?  

Su – Você sentia essa dificuldade no seu trabalho de supervisão? Você achava que você 

precisava ter mais conhecimentos? 

C – Eu achava, eu achava. Eu sempre procurei ir atrás. Eu procurava estudar e aprender e levar 

coisas diferentes, mas faltava. Faltava um embasamento teórico que eu não tinha. 

Su – E ai no Mova com esse trabalho de supervisão, você entrou em contato com alguma outra 

teoria sobre educação? 

C – Não. Era voltada mesmo para as idéia do Paulo Freire... não... assim, é lógico que no 

trabalho prático ali, a gente via o tradicional né? As pessoas ainda não sabiam trabalhar 

diferente. Estavam ali aprendendo e não eram pessoas formadas. Eram pessoas que não 

tinham magistérios, eram pessoas da comunidade, mas que sabiam um pouco mais. Mas é 

lógico, que a pessoa não vai sair de uma forma que ela conhece para se enveredar por um 

caminho que ela vai chegar lá e vai fazer o quê na sala de aula? Ela trabalhava em cima do 

que ela sabia né? Então a gente tinha posturas tradicionais, mas aí a gente conversava nas 

reuniões de como a gente podia estar trabalhando, melhorando. A gente conseguiu até 

dentro das dificuldades fazer um trabalho razoavelmente lá com os alunos. Tanto é que no 

final do ano a gente mandou para a secretaria alguns trabalhos dos alunos porque eles iam 

emitir um certificado para os alunos que tinham se alfabetizado e tudo. E os nossos, 

nenhum da nossa comunidade voltou. Todos foram aprovados, porque a gente selecionou; 

os monitores mandaram para nós, eu fui a primeira supervisora; depois, não dava conta 

porque eram muitas salas e eu não dava conta do que tinha que mandar e aí a gente... entrou 

mais uma e depois entrou outra, eram três. E meu trabalho foi diminuindo aí, por quê? 

Porque era comunitário o grupo mesmo sabe? O salário era discutido ali, quanto que cada 
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um ganhava. No começo eu ganhava mais e depois todo mundo começou a ganhar igual e 

não tinha mais diferença e tudo que a gente fazia era no coletivo, mas tinha divergência 

também porque tinha pessoas que entraram no grupo com o intuito de se promover 

politicamente, então tinha bastante diversidade. E foi aí que eu comecei a conhecer um 

outro lado também de algumas pessoas do PT que tinham um trabalho também de... se 

infiltrar nos trabalhos de base para poder se promover depois politicamente e no nosso 

grupo entrou algumas pessoas com esse objetivo. Então às vezes a gente tinha algumas 

divergências que causavam desgastes. Mas a gente conseguiu levar o projeto.    

Su – Ai então.... bom, o ensino médio, se você for pensar o quanto ele foi importante para você 

escolher pedagogia? 

C – Em nada. Em nada porque eu nem pensava em fazer pedagogia. 

Su – O ensino médio, durante o ensino médio você pensava em fazer ciências sociais? 

C – É. 

Su – E ai você acha que as contribuições para isso, onde você enxergava essas contribuições 

para você optar fazer ciências sociais?  

C – Na minha história de vida, no que eu tinha aprendido na igreja na teologia da libertação, no 

meu trabalho do OSEM, nisso daí. No... em algum engajamento que eu tive que não foi 

pouco, dentro de um trabalho com os trabalhadores, eu acreditava no início no que eles 

defendiam, que agora não defendem mais... é isso. 

Su – Bom, vamos voltar. Aí então quando você foi fazer pedagogia. Você estava no Mova... 

C – Eu estava no Mova. Aí teve um ano que eu estava fazendo ciências sociais na instituição 

A... não, no primeiro ano, das discussões eu estava na instituição A., no outro ano eu já 

estava na B, aí na metade do ano eu saí de lá e quando foi no outro ano em noventa e dois, 

eu prestei na instituição C28 e em outros lugares, aí foi o ano que eu comecei na instituição 

C. 

Su – Na instituição C? 

C – É. 

                                                 
28 Instituição de ensino superior na qual a professora inicia o curso de Pedagogia. 
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Su – E era mais próximo a sua casa? 

C – Era. Era contramão, mas eu tomava um ônibus e descia num lugar; eu atravessava um 

viaduto que passa na Anchieta e tinha já um ponto de ônibus no final do viaduto, tinha uma 

rua assim que já tinha o ponto final de um ônibus que passava pela Instituição C.. Era bem 

rápido, acho que em uns vinte minutos que eu fazia isso, porque o ônibus que eu tomava 

passava perto da minha casa. 

Su – E aí, como foi o primeiro ano do curso? 

C – Eu sinto muita saudade porque eu fiz amigos, eu tinha um grupo legal que a gente fazia 

trabalhos juntos. Eu acho que a gente aprendia bem lá, tinha professores bons. Eu gostei 

bastante do curso, eu gostava de lá, eu achava bonito também a faculdade (risos) tinha 

bastante árvores. Eu gostava de lá para caramba. 

Su – E o que você viu lá de teoria? 

C – Eu comecei a ver um pouco assim de psicologia, todos os autores, várias correntes de 

pensamento, Rogers , Emília Ferreiro, Ausubel ... vários assim. É... depois tinha a parte de 

estrutura que era mais leis, eu não gostava muito dessa aula porque a professora enrolava na 

sala de aula. Aí de história era bem aprofundado, o professor trabalhava bastante coisa, 

agora eu não lembro o que a gente via de história, ele tinha bastante... ele dava bastante 

apostila, mas eu não me lembro qual parte da história que a gente estava estudando lá.  

Su – Era história da educação? 

C – Era da educação, mas a gente via tudo sabe? Era bem abrangente, a gente não ficava só na 

educação. Era isso que eu achava legal... a professora de filosofia era muito boa. Ela 

sentada assim na mesa e falava tudo dos filósofos que ela estava trabalhando; ela trabalhou 

num monte de linha da filosofia, era muito legal. Ela não lia nada; ela sentava lá e ia 

falando e a gente anotando, anotando. As pessoas perguntavam e ela respondia, era muito 

legal. Foram bastante pensadores que ela trabalhava; ela trabalhava até Maquiavel... ela 

começou na Grécia Antiga, na época que os pedagogos eram chamados de condutores das 

crianças... eu não me lembro direito. E ela já começou a trabalhar desde os filósofos gregos 

e veio fazendo uma linha do tempo. Começou a pegar os mais recentes, trabalhou Comte, 

foi muito legal. Um monte de pensadores.    
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Su – Então você estava gostando muito do curso? 

C – Eu estava, gostando demais. Mas aí eu fiquei grávida neste ano do curso, daí no outro ano 

eu tive o meu segundo filho, ele nasceu em fevereiro e aí eu não comecei com a turma 

porque ele era bebê. Eu ia voltar e tudo, mas foi depois que eu mudei para Bauru.  

Su – E ai você estava no Mova também trabalhando? 

C – Estava. 

Su – Ai você ficou grávida... 

C – Fiquei grávida neste ano. Em noventa e dois. 

Su – ...e ai você foi até que período de gestação na faculdade? 

C – Então eu fiz o ano todo e ele nasceu em fevereiro. Então eu acho que até o sétimo mês.... 

seis para sete meses porque ele nasceu fevereiro, porque ele nasceu nas férias. 

Su – Você terminou o primeiro ano? E aí o que aconteceu ? Você veio para Bauru? 

C – É, na verdade não foi uma escolha minha, foi do meu marido. A gente brigou bastante, eu 

não queria vir, aí a gente acabou vindo. Não foi uma boa experiência porque a gente mais 

brigou assim, porque tudo que acontecia eu tacava na cara dele que a gente mudou para cá. 

Então não foi uma experiência boa.  

Su – E aí o que pesou mais na decisão de vir para Bauru? 

C – Bom, ele nega até a morte né? Mas eu acho que foi o fato da... porque assim, a gente 

morava em São Paulo, morava a mãe dele, morava a irmã dele; aí o padrasto dele teve um 

problema de saúde, ficou com estresse, ficou com síndrome do pânico. Ele não saia mais 

para a rua, ele só ficava dentro de casa; aí a mãe dele decidiu mudar para Bauru. Depois 

veio a irmã dele atrás e ele se interessou e aí ele veio com a desculpa de que lá era tudo 

longe e que não sei o quê... e aí arrumou um serviço aqui e veio.    

Su – Bom, aí vocês vieram para Bauru então né? E aí você voltou para os estudos logo que 

você chegou aqui? 

C – Então, em noventa e três não. Meu filho era bebê e tudo... eu nem tinha vontade de estudar 

mais, eu fiquei assim meio deprimida. Aí quando foi no outro ano ele foi ver para mim lá 
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na instituição D.29 preço e tudo, foi atrás para mim e eu acabei voltando. Eu comecei na D. 

de novo em noventa e quatro no curso de pedagogia. Eu não ia mudar mais de curso, estava 

cansada, ia terminar esse. 

Su – Você teve uma experiência positiva em São Paulo? 

C – Em que relação? 

Su – Você ter tido experiências que você gostou de trabalhar em educação, você se interessou 

pelo curso de pedagogia?  

C – Tive. Eu me interessei, tive essa experiência lá no Mova. 

Su – Você acha que teve outros pontos que foram positivos lá em São Paulo em relação a essa 

experiência com educação que você teve lá? 

C – Não. 

Su – Porque no geral do que você está me contando, parece que foi uma experiência boa...  

C – Foi Boa. 

Su – ...que você gostou, que parece que te impulsionou a estudar, inclusive um ponto para que 

você pudesse estudar mais. 

C – É, eu não vejo experiência negativa lá na pedagogia. Que eu me lembre não. Eu acho que 

foram experiências boas. 

Su – Tá. Vamos acabar aqui porque eu vou te atrapalhar né? 

(Fim da entrevista). 

 

Entrevistador  Suzana (Su) 
Entrevistado Cléo (C) 
 

(Início da entrevista) 

Su – Eu queria saber alguns pontos da entrevista anterior. OSEM, a sigla é O... 

                                                 
29 Instituição na qual a professora concluiu o curso de pedagogia. 
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C – Orientação Sócio Educacional ao Menor. Agora não é mais esta sigla. 

Su – E lá nas atividades de reforço que você trabalhou, quais eram os objetivos das 

atividades? 

C – O objetivo era conciliar os alunos às tarefas. Então eles traziam as tarefas porque a mãe 

ou o pai trabalhavam e não tinha ninguém para auxiliar em casa. Então a gente ajudava 

mesmo né? E aí eles traziam a gente ajudava. Só que tinha um horário só para isso. 

Su – E assim, você falou que lá as discussões eram feitas em grupo, a organização... 

C – Era, tudo no coletivo. Tinha a coordenadora, os monitores. Aí a gente se reunia e 

resolvia o que a gente ia fazer no mês com os alunos, era tudo no coletivo. 

Su – E lá vocês fizeram alguma discussão referente a educação, alguma coisa de educação? 

C – Não. Porque ninguém tinha noção das concepções, era um pessoal humilde, a 

coordenadora nem era da área de educação. E também não era o objetivo daquele 

projeto, era mais assim... era mais um projeto para tirar as crianças da rua. E às vezes 

nem tinha como fazer estas discussões porque a gente não tinha embasamento teórico, 

não tinha conhecimento mesmo. Era meio que isso, talvez se a gente tivesse um 

conhecimento teórico, seria muito melhor, mas para a prefeitura é caro contratar 

pessoas com formação superior. Então contrata o pessoal leigo e fica mais barato para 

eles. Apesar que foi uma oportunidade para mim, porque se fosse contratar uma pessoa 

com nível superior eu não tinha entrado, mas seria o correto né? O mais correto seria 

que todos tivessem oportunidade de estudar né? 

Su – Eu queria perguntar só para aprofundar melhor, porque você teve vontade de fazer 

administração? 

C – Ah, porque eu achava que eu ia conseguir um emprego melhor depois, trabalhar neste 

negócio ia ser assim... Ah, eu não sei dizer, mais limpo... do que aquele que eu 

trabalhava, eu não sei dizer, porque na época eu era criança ainda né? Eu não tinha 

muito assim um critério. Eu visualizava assim as pessoas... porque o meu emprego era 

muito ruim, eu queria trabalhar num outro melhor, era isso. 

Su – E a psicologia? 
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C – É então, eu pensei muitas vezes em fazer psicologia porque eu achava interessante 

estudar sobre as pessoas, comportamento, eu gostava, eu achava que eu ia me dar bem. 

Su – Aí teve uma hora que você disse que não se via dando aula para crianças né?  

C – Não, eu nunca pensei nisso. Quando as minhas amigas foram fazer magistério, eu nem 

me interessei. 

Su – Mas você chegava a pensar que isso era uma coisa que você não queria fazer?  

C – Já cheguei a pensar. 

Su – De jeito nenhum? 

C – Eu achava que não ia ser legal, que eu não ia gostar. 

Su – Porque você achava que não ia gostar? 

C – Ah, talvez pela experiência que eu tive como aluna, eu tive só aquela visão de 

educação. Na época eu não relacionei isso, mas pensando agora, talvez porque eu 

imaginava como que era a sala de aula, a relação professor aluno, então eu não me via 

fazendo aquilo. 

Su – Daquela forma que você aprendeu? 

C – É. Daquela forma que eu aprendi. 

Su – Agora me conta como foi a sua trajetória escolar na escola. Então assim, você coloca 

agora o jeito que você foi educada, como foi o processo né? Você pensava nunca ser 

professora. Mas agora pensando nessa situação, teve algum professor que foi 

significativo para você?  

C – Teve. Da primeira à quarta eu tinha uma professora que eu achava que ela era muito 

empenhada, se preocupava com os alunos e eu gostava muito dela, ela dava muita 

matéria e eu aprendi, eu gostava dela, eu tenho até o nome dela completo. Tinha uma 

outra do segundo ano que eu gostei bastante, depois na oitava série tem um professor 

que eu me lembro como era a aula deles. 

Su – Quais eram as características desses professores? 
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C – Eles eram empenhados, eu achava que eles ensinavam bem, eu aprendia... eram 

professores que não ficavam enrolando na classe, fazia o trabalho deles, tinham 

paciência para ensinar, porque eu tive professor assim... uma professora no primeiro 

ano que eu fiquei abandonada na classe. Era uma época que eles dividiam os alunos em 

grupo, então eu aprendi a ler rápido e fiquei na fila forte, aí eles pegaram no meio do 

ano os alunos que eles acharam que estavam mais fortes, eles transferiram para outra 

sala para outra professora, e eu lembro que eu ficava numa das últimas carteiras porque 

eu não era aluna dela. Ela ficava o tempo todo sentada lá na frente e eu acho que 

quando eu fiquei na classe dela, eu não aprendia direito... assim, eu aprendia e passava 

de ano, mas eu não sentia que eu conseguia aprender tão bem como eu aprendia com a 

outra professora que vinha e que explicava; ela nem saia do lugar dela. Então assim... 

quando eu lembro disso, depois mais adulta, que eu fiz a avaliação porque na hora a 

gente não faz né? Eu não senti que... eu acho que a minha aprendizagem não foi boa 

com aquela professora, tinha uma distância muito grande entre ela e os alunos, ela não 

tinha paciência para explicar. 

Su – Alguém na sua família é professor? 

C – Não. Meus irmãos não estudaram quase, quem mais estudou foi eu. O meu irmão mais 

velho, ele fez SENAI, ferramenteiro e aí ele fez uma ferramentaria que pagava um 

salário bom para a categoria e aí depois ele começou a trabalhar por conta, comprou 

máquina e agora ele é chefe de uma fábrica. Minha irmã não estudou, estudou só até a 

quarta série e ela trabalha assim... agora ela é viúva, ela é manicure e tem uma lojinha 

de doce com uma outra irmã minha e aí depois tem o meu outro irmão que estudou até 

a sétima série, ele é uma pessoa muito inteligente... ele tem uma inteligência voltada 

para vendas, ele convence bem e ele tem uma imobiliária, ele é corretor e tem uma 

imobiliária. Mas ele só estudou até a sétima série. Aí depois vem eu, depois uma irmã 

minha que... ela estudou até a oitava série e ela também tem uma lojinha; ela trabalhava 

numa firma, foi mandada embora e abriu um bazarzinho e depois tem o meu irmão que 

vende frutas e agora voltou a estudar, ele estudou até... agora acho que ele está na 

oitava. Ele vende frutas, ele tem uma caminhonete e uma quitanda. Depois vem a 

minha irmã caçula que tem a lojinha de doces junto com a minha outra irmã mais velha 

e esta minha irmã estudou até a oitava série. Então só eu que tem curso superior e agora 
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tem este outro irmão que voltou a estudar e eu acredito que ele vai prosseguir porque 

ele está com vontade de estudar porque ele tem alguns objetivos que ele precisa estar 

voltando a estudar, mas com a exceção do meu irmão mais velho que gostava de 

estudar mais e eu, meus irmãos nunca se interessaram em estudar e esse outro agora 

que voltou. Iam mesmo porque tinham que ir. E já começaram a trabalhar cedo, todos 

começaram.    

Su – E... talvez essa pergunta seja até um pouco descontextualizada em relação a sua 

escolha porque quando você foi fazer pedagogia já estava casada né? 

C – É, porque eu só pude estudar depois que eu casei. Eu tinha tentado aquela escola de 

sociologia e política porque ela era bem barata na época, ela tinha... ia ficar meio 

difícil, mas eu ia tentar pagar. Ai eu não consegui entrar, e ai quando eu casei, meu 

marido começou a me ajudar a pagar a faculdade, por isso que eu comecei logo depois 

que eu casei. 

Su – A sua família, em geral, o que achava de você fazer um curso superior? 

C – Ah, eles sempre apoiaram. A minha mãe sempre apoiou, ela olhava a minha filha 

quando ela era pequena para eu poder estudar... e o que foi legal eu ter feito o curso, 

porque a minha sobrinha, filha do minha irmã mais velha, eu sempre converso com ela, 

ela vai fazer o ano que vem, ela se interessa, então ela me pergunta, eu falo com ela. 

Agora tem os meus sobrinhos, filhos deste irmão mais velho que todos fizeram, então... 

acho que eu sou um parâmetro para eles né?      

Su – Agora então, a gente na entrevista passada, você tinha vindo para Bauru né? Ai você 

estava contando que veio para Bauru  e que ficou noventa e três sem estudar né? 

C – Foi. 

Su – E que seu filho era pequenininho e que você ficou meio deprimida né?   

C – Eu fiquei porque eu tinha muita atividade lá e quando eu cheguei aqui eu não tinha 

mais nada para fazer e eu não conhecia ninguém, só a família do meu marido. Então eu 

me senti infeliz. E eu ficava o tempo todo numa casa fechada, então foi uma fase muito 

difícil. 
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Su – E aí o seu marido foi ver de você continuar a estudar pedagogia na instituição D, para 

você voltar estudar?  

C – Foi, que eu falei que não ia mais estudar aqui. Então, daí eu comecei no outro ano, mas 

como ela trabalhava com crédito, eu estava cada dia numa classe porque teve 

aproveitamento de disciplinas da instituição C. Eu não conseguia me associar a um 

grupo, eu não tinha um grupo, amigos, era muito difícil criar algum vínculo por causa 

dessa situação, mais no segundo semestre que eu comecei a fazer mais amizades com 

pessoas diferentes, mas no início foi mais difícil. 

Su – E como foi seu primeiro ano, o que você viu, os conhecimentos que você teve? 

C – O primeiro ano até que eu achei que foi razoável, mas quando chegou nos outros anos 

eu não gostei, achei que ficou muito repetitivo e descontextualizado. Porque lá na 

instituição C. e na B. também, era interdisciplinar então, se o professor estava 

trabalhando um assunto, todo o resto da sala estava vendo aquele assunto, então você 

percebia a ligação de um com outro e não repetia, o professor não ficava é... 

trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Lá na D. às vezes a gente via, os professores 

falavam da mesma coisa com texto parecido. Como Freinet; eu fiz dois trabalhos do 

Freinet lá.  Então eu senti que os professores não preparavam o curso, ficava cada um 

dando um tiro para o alto, não era um trabalho coletivo. Eu não gostei. A professora 

que eu achei legal foi a L30. e depois no outro ano a gente não teve mais aula com ela, 

que ela foi fazer outras coisas, L., que era professora de sociologia, mas era uma 

professora que sabia muito. Aí no segundo ano eu não tive mais aula com ela que ela 

foi fazer... ela tinha um monte de coisa para fazer. O primeiro eu achei mais ou menos, 

mas depois eu comecei a achar muito repetitivo as coisas, assuntos... eles podiam 

aprofundar mais e não aprofundavam, ficavam sempre ali.    

Su – Foram três anos? 

C –Não, foram mais de quatro porque eu não tinha dinheiro para pegar todas as disciplinas, 

ai eu pegava de picadinho. Eu ai só meu marido estava trabalhando e ficava difícil 

pegar mais disciplinas.  

                                                 
30 Os nomes dos professores citados serão apresentados por letras maiúsculas. 
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Su – Ao todo foram quantos anos para sua formação? 

C – Noventa e dois... aí quando eu peguei o meu diploma, acho que foi em noventa e sete. 

Acho que foi cinco anos que demorou por causa desse negócio de pegar picadinho e 

ainda, eu não fiz o curso de administração escolar, eu fiz só o de pedagogia. O curso de 

administração eu fiz escolar o ano passado no segundo semestre. 

Su – Que é uma habilitação? 

C – Uma habilitação. Porque eu queria prestar concurso e eu não tinha curso de 

administração. Então eu tive que fazer. 

Su – E você fez na instituição D? 

X – Eu fiz na D porque eu vi em outros lugares, mas não dava para fazer. Ali no Preve eles 

não tinham ainda e na Unesp não tem ainda e ai eu vi em outros lugares fora de Bauru e 

não compensava, ai eu fui até lá e conversei com a irmã que quebrou o galho para mim, 

porque na verdade eu teria que começar no primeiro semestre; eu comecei no segundo 

e fiz o primeiro orientado depois, fiz trabalho com a F. e tudo.   

Su – Com a F.? 

C – A F. mulher do E., uma professora muito bacana que me ajudou, ela fez o trabalho, me 

orientou legal, teve paciência para me esperar, me emprestou livro... então foi legal.  

Su – Bom, na sua formação, quais as disciplinas que você achou mais interessantes? Na sua 

formação em pedagogia? 

C – Olha, e difícil dizer porque depende de onde eu estudei. La na instituição C. eu gostava 

de sociologia, psicologia... que mais... de filosofia. Dai na D., eu gostei de sociologia 

quando era com a G.. Depois quando mudou de professor eu já achei que não foi bem 

trabalhado. Psicologia na D. eu também não gostei muito porque eu tive aula com 

aquela professora S., não sei se você conhece? Uma japonesa, eu não gostava da aula 

dela. Eu achei que eu não aprendi nada com ela e... eu gostava da professora K. de 

didática que foi legal... então assim, quando você tem um professor que explica legal, 

qualquer disciplina se torna interessante para você, e lógico que eu tinha as minhas 

predileções, mas só que em alguns lugares eu achei que foi melhor trabalhado então eu 

gostei mais. Eu sempre gostei de história, mas o história na D não foi legal na área de 
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educação e na C. eu gostava, mas também porque era com o R. porque ele dava 

textinho e depois questionário pra gente responder, sabe aquele questionário que você 

decora? Então eu não sei o que foi muito uma aula legal, então dependeu de quem deu 

a aula. Eu acho que não foi no aprofundamento, mas você quer saber quais que eu 

gostei mais?  

Su – Quais que você achou mais interessante. 

C – Eu gosto de história, sociologia, psicologia... dessa áreas.  

Su – Apesar de você ter um interesse por psicologia, você avalia que não foi uma disciplina 

bem dada? 

C – Não foi. Na instituição C. sim, mas na D. não, infelizmente. Mesmo sociologia, eu 

gostei só com a G., mas depois que ela saiu... saiu completamente do assunto, não foi 

trabalhado. Imagina um colegial um pouco mais forte, seria isso, se você for avaliar o 

curso. Agora falaram que elas melhoraram um pouco né? Inclusive eu fiz 

administração no ano passado e eu achei que estava melhor. Porque eles tiveram um 

conceito baixo no provão, eles tiraram o conceito C, então eles tiveram que dar uma 

melhorada. E agora a M., ela está... eu acredito que ela fique mais atenta em melhorar o 

curso né? Mas na época que eu estudei eu não gostei muito.  

Su – Você fez pesquisa durante a sua graduação? 

C – Então, fiz muito pouco. Inclusive o professor que dava métodos e técnicas da pesquisa 

pedagógica, ele não dava freqüência, se você entregava o trabalho, ele não te dava 

retorno... 

Su – Isso na instituição D.? 

C – ...na D.. Então eu achei que não foi bom. Aí a pesquisa que eu fiz melhor foi a do 

primeiro ano que eu estudei metodologia do trabalho científico. Então eu tive que fazer 

uma pesquisa e eu fiz sobre o fracasso escolar e eu achei que ficou legal. Aí eu fui 

burra, emprestei o trabalho para uma pessoa que não me entregou mais. Eu colei 

bastante figuras que eu peguei em vários livros... foi bacana. Depois também o ano 

passado que eu fiz trabalho de administração que foi sobre o Freinet, que eu fiz estágio 

aqui e eu achei que ficou legal o trabalho. Eu fiz entrevista com os alunos eu li mais 
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sobre o Freinet, a história da escola... foi bem legal. Fiz a relação do Freinet, com a 

educação inclusiva, foi bacana. Foram essas pesquisas que eu fiz. E agora eu comecei a 

fazer de psicopedagogia, mas eu estou enrolada porque eu não tenho tempo para fazer. 

Su – Agora você está fazendo mais um curso? 

C – É, eu estou fazen... está enrolado, que eu não sei se eu vou conseguir terminar esse 

curso porque eu estou devendo trabalho, teve prova que eu não fiz porque eu tive que ir 

para São Paulo, então está meio assim sabe? 

Su – Que é o de especialização? 

C – É, especialização em psicopedagogia. 

Su – Na instituição D. mesmo? 

C – É. E foi o curso que eu não fiz legal  porque eu comecei ele o ano passado e até o meio 

do ano tudo bem, e quando chegou no meio do ano eu fui fazer este de administração 

porque a minha prima disse que ai abrir concurso lá em São Paulo e eu fui fazer os dois 

juntos e eu acabei deixando de lado esse, eu não fiz os trabalhos, e eu... é muita coisa 

do primeiro semestre. Eu tive que fazer essa monografia que era do trabalho de estágio, 

tinha vários livros para ler, tinha trabalhos, então foi uma coisa meio de doido e aí esse 

ano eu ia fazer o trabalho em janeiro, mas ai eu fiquei dezembro e janeiro estudando 

para o concurso de diretora de São Paulo. Um monte de coisas para estudar e aí sabe 

quando vai enrolando? Então eu nem sei se eu vou conseguir concluir.   

Su – E essa pesquisa que você fez sobre fracasso escolar, o que você acha que descobriu de 

novo com essa pesquisa? 

C –  Ah, a gente descobre várias coisas né? Que o fracasso escolar tem muitas ações que 

são verdadeiras, mas você tem que tomar muito cuidado para não criar rótulos em 

relação ao aprendizado dos alunos, então por exemplo, muitas vezes pode ser vinculada 

à questão social, mas nem sempre. Então a gente tem que analisar todo o contexto, se é 

alguma coisa relacionado com o trabalho na sala de aula, se é alguma coisa relacionada 

à questão social com o trabalho em sala de aula, mas não tem só o trabalho em sala de 

aula, também tem a questão governamental e como é... que situação que é dada ao 

professor também para trabalhar em sala de aula, então tem toda a problemática da sala 
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super lotada, o salário baixo que faz com que os professores tenham cargas horárias 

muito grandes, e muitas vezes não dá tempo de preparar nada legal, nada de novo para 

os alunos , ou... preparar atividades mais interessantes, corrigir cadernos ou muitas 

vezes porque se omite mesmo, acha que... só visa o dinheiro, quer comprar, por 

exemplo, ouro (risos)... então a questão do fracasso escolar é muito profunda, cada caso 

é um caso, mas eu acredito que a raiz esteja na questão governamental, do salário dos 

professores, na questão do trabalho de professor em sala de aula e tem também o lado 

social, mas talvez não seria tanto o que pesa mais, porque toda criança pode tender, 

independente da classe social que ela está. Ela não deve ser marcada por ser pobre e 

ninguém a ajuda em casa. Eu acho que aí não são os pais em casa que tem que fazer o 

filho, que tem que ensinar. A gente tem que ensinar aqui na escola e se ele não 

aprendeu ele tem que ter um outro período com reforço, tem que ter outras formas de 

ajudar a criança. Eu acho que tem que ter profissionais na escola, tem que ter psicólogo 

para estar orientando os professores, estar fazendo um trabalho com a família, não com 

o aluno porque a escola não é clínica né? Mas fazer um projeto, eu não sei, porque 

muitas vezes nós professores ficamos muito isolados sabe? Mesmo que você fale e 

estimule alguma coisa, fica assim, acaba sobrando muito para o professor e às vezes 

você fica de mãos atadas, eu acho que falta também talvez um pouco dessa raiz, dessa 

falta de estrutura né? De ter uma escola de pobre para pobre e uma escola de rico para 

rico. Você vai numa escola particular, tem toda uma estrutura, tem sala disso, sala 

daquilo... aqui, por exemplo, tem a sala de informática, ninguém veio dar cursos para 

gente aprender a lidar com estes computadores, não tem um monitor na sala, então a 

sala está lá e os alunos são dois para mexer no computador. Então porque já não 

mandou um monitor para ensinar a mexer nos computadores? O que custa para a 

prefeitura pagar um salário para cada monitor que fica em cada escola, não custa nada 

para prefeitura.     

Su – Você estava colocando várias condições que influenciam o fracasso escolar, como o 

trabalho dos professores... a falta de recursos né?   

C – É porque o trabalho do professor, mas não o fato do professor, essa falta de estrutura 

para o professor trabalhar também. Esse descaso que o governo coloca para as escolas 

públicas. Por exemplo, aqui é uma exceção, a gente tem vinte e cinco alunos na sala, 



 

 190 

mas por exemplo na escola do estado, tem quarenta. O professor da escola do estado 

alfabetiza quarenta crianças em uma sala. Isso daí é um... é uma mentira. Eu atribuo 

mais a esta questão estrutural mesmo, primeiro foco. Eu não sei se estou fazendo a 

análise correta, mas num primeiro foco acho que é isso, esse desfalque. E outra questão 

também... ai eles vão lotando, lotando, que nem aqui na escola, eles queriam por oito 

salas aqui. Eles não tem a preocupação de se a escola vai suportar, se vai dar para fazer 

um trabalho legal e muitas vezes vem de cima para baixo como essa progressão 

continuada. Poxa vida, todo mundo sabe que os alunos não estão aprendendo. E aí troca 

o presidente e não muda nada. É uma coisa que vinha antes da administração do 

Alckimim, o governador assume sabendo e troca o secretário da educação e não muda 

nada, não faz uma avaliação. Muitas coisas que eles querem mostrar é que não está 

tendo repetência, eles estão passando os alunos sem aprender. Eu acho isso aí uma coisa 

muito sem vergonha por parte do governo e dos professores também. Porque os 

professores que deviam ir para as ruas, não para reivindicar salários, eu acho que dentro 

dos salários tem que vir outras coisas. E acaba não tendo apoio da comunidade porque 

fica numa coisa isolada. A luta tem ser coletiva, leva os pais e fala o porque que os 

filhos não estão aprendendo. Vamos juntos na luta tentar mudar, vamos pedir para que 

seja revisto esta progressão continuada, mas as pessoas ficam cada uma pegando sua 

aula em vários lugares dando muitas vezes as suas aulas de qualquer jeito, comprando o 

seu ouro e o resto que se dane. Então eu acho que falta essa possibilidade de luta 

também dos professores, da direção, junto com o salário tem que vir esta questão. Mas 

com o apoio da comunidade, a luta não pode ser isolada. A comunidade muitas vezes se 

vira contra os professores quando entram em greve porque o filho vai ficar na rua e tudo 

mais, não é assim que se faz uma greve. 

Su – Durante o seu período de formação, o que você fez de estágio? 

C – De estágio? Olha, eu fiz um projeto... olha, vou ter que lembrar hein? (risos) faz tempo. 

Eu fiz um projeto, Filosofia da Educação com N., que ela trabalhava... aí ela levou para 

gente as apostilas para gente ver como que era, a gente assistia uma aula, fiquei 

conhecendo São José, primeiro mundo, parecia que não estava no Brasil, mas estava. E 

aí a gente foi apresentar para as meninas, a gente também no trabalho do CECEA a 

gente substituía as professoras nas salas de aula quando eles faltavam. Mas o projeto 
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mais significativo que eu fiz foi esse de filosofia da educação, porque eu fiz um estágio 

com o Ranieri, mas eu não levei o projeto, eu só fiz de observação e freqüência. 

Su – E de estágio, você fez algum fora do curso ou só os obrigatórios? 

C – Não, não fiz.  

Su – E nesses você tinham que dar aula? 

C – Não, a gente não deu aula, a gente só deu palestras, apresentando qual era o trabalho, os 

objetivos da filosofia da educação, é... o que queria fazer para criança, o que se 

trabalhava, como fazia para se conseguir aquilo, aí a gente levou retroprojetor e tudo. 

Su – E lá no São José? 

C – Lá a gente foi conhecer o projeto. Aí uma moça que trabalhava no São José e morava lá 

levou a gente para conhecer, ela era do meu grupo. Ela apresentou o projeto, porque a 

idéia foi dela da gente fazer esse projeto, só que como o meu grupo não tinha feito 

ainda, a gente tinha ficado no primeiro semestre mais substituindo em salas de aulas e a 

Marisa cobrou da gente que a gente não tinha feito o projeto, mas como as professoras 

foram participar do projeto, quem ficou na sala de aula foi a gente, então a gente 

participou do projeto. Aí ela aceitou. Aí a gente fez esse projeto e foi legal mesmo que 

eu aprendi umas coisas que eu não sabia.  

Su – E aqui no Raniere, como você avalia esse estágio?  

C – Olha eu achei que foi bom porque eu conheci um pouco do trabalho da rede estadual, 

pude saber como é difícil para o professor trabalhar numa sala super lotada, que 

também tem professor que não está nem aí, não tira dúvida e também que tem os bem 

empenhados que se preocupam, que dão atividades bem diferentes para os alunos... deu 

para ver várias situações.  

Su – Como foi a sua entrada aqui no Grupo? 

C – Eu passei no concurso...  

Su – O concurso foi em que ano? 

C – ...em noventa e nove. Eu fiz o concurso e fui bem classificada e aí consegui pegar vaga 

aqui. 
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Su – E aí como foi o seu trabalho aqui quando você chegou na escola? 

C – Foi difícil pelo fato da minha filha estudar aqui. Só que aquele ano que eu comecei, que 

eu comecei em dois mil, foi o ano de mudança, os professores sairam e vieram os 

professores novos. No início do ano vieram os professores substitutos e depois que teve 

concurso e chamou... a gente também é substituto, mas esses que eram substitutos aqui, 

eles eram dobras, então eles perderam as classes porque eles já tinham aulas em outros 

lugares. Então a gente assumiu e foi muito difícil porque havia comparações que não 

deveriam ser feitas porque era outro tipo de situação. Os professores que estavam aqui 

antes, tinham oito horas, quatro para estudar e preparar e as outras quatro para dar aula 

e a gente tinha só quatro horas e pronto. Então havia muitas comparações, às vezes até 

passavam nas salas de aulas para olhar os alunos, os pais comparavam, então foi um 

ano difícil.  Mas eu tinha vontade de não pegar as salas... a gente entrou cru, sem saber 

fazer e o que eu sabia era teoria de ler alguma coisa, mas estar ali na prática é diferente, 

você tem que contextualizar aquela teoria para aquela prática, então não é a mesma 

coisa. Mas foi muito difícil. 

Su – E depois? 

 C – Eu acho que ai a gente foi explorando mais um pouco do trabalho, mas persistirtam 

ainda nos comparando. Persistiram e... é difícil. No outro ano eu peguei um quarto ano, 

aí eles foram... aí depois eles foram para quinta série e a professora falou que eles não 

sabiam nada e eu fiquei super chateada com isso, porque e o que a gente fez? Não era 

nada? Então tem essa falta de ética, por mais que as pessoas falam que elas são 

progressistas, existe esta falta de ética, a criança não sabe nada. Dois ou três ali tem 

dificuldade, a classe inteira não sabe nada e aí judiou muito porque eu acho que não é 

assim que funciona o trabalho. Porque no primeiro ano eu peguei o terceiro, aí eu 

peguei a própria sala no quarto do outro ano e aí é... eu me vi... quando eles falaram 

que os alunos não sabiam nada. Porque eu tentei priorizar dentro daquilo eles me 

falavam, que tinha que trabalhar todas as disciplinas independentes de quais são. E eu 

fiz isso, então o que eu fiz no outro ano? Eu não fiz mais isso e no outro ano eu dei 

ênfase para português e matemática e as outras eu fui fazendo conforme dava. Então 

é... é assim. Mas eu acho que quando você está num lugar, você tem que mostrar no seu 
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lugar que você é capaz porque existem as cobranças, então você tem que mostrar e 

outras pessoas de fora talvez tenham que ver e falar: “Está legal.” E talvez algumas que 

estão dentro achar que você está bem.    

Su – O que você conhecia da pedagogia Freinet?  

C – Eu conhecia só a teorias que eu li no livro sobre a vida, os ateliêr... assim, eu conhecia 

a prática; era uma coisa que eu questiono também que muitas pessoas falam muito em 

livro da vida, falam em ateliêr... então ficam muito centrados nestes trabalhos. 

Su – Nas atividades? 

C – Nas atividades. Mas não focaliza o que está por trás disso. Qual é a filosofia do 

Freinet? Então eu acho que às vezes falta esse aprofundamento, falta saber a...a.... 

Su – Qual a finalidade. 

C – A finalidade. Qual a finalidade do livro da vida, do ateliêr. Então eu acho que às vezes 

falta. Então o Freinet, acho que quando ele criou, ele tinha toda uma pequisa em cima 

daquilo, não era uma prática pela prática. Ele tinha todo um objetivo em cima do que 

ele queria criar com as classes populares e aí não é a prática pela prática. E às vezes eu 

senti isso.  

Su – Como se você exercendo essas atividades, já estaria dando conta do método? 

C – Estaria dando conta do método e não é assim que funciona, o método é uma 

consquência de toda uma filosofia. É igual o Paulo Freire. O Paulo Freire você... com 

as suas palavras, “Ah, o que é Paulo Freire?” “É a decodificação da palavra chave.” 

Mas é adequado a decodificação da palavra chave? Antes da palavra chave, o que ele 

põe como objetivo? Fazer com que as pessoas reflitam sobre determinadas situações, 

que vejam como.... a gente, o processo, se veja como construção, sujeito da escola, esse 

é o obejtivo da filosofia do Paulo Freire, não é a palavra chave. Tanto é que ele chegou 

e ele usou na época o método que ele conhecia da sílabação. Então a fala do Paulo 

Freire também era tradicional? Não, ele usou o que ele conhecia, mas tem que ver o 

que ele queria com aquilo lá. A palavra chave é só como você vai fazer a atividade, 

mas antes você vai desenvolver a consciência crítica, o diálogo, a reflexão, então... às 

vezes eu sinto que falta isso; o que é Freinet? O que ele pregava? Uma escola 
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participativa né? Eu fui em outras escolas que tinha... que tem isso também e faz auto 

avaliação completamente descontextualizada. Então não é Freinet. 

Su – Tá. 

C – Aqui ainda tem um ainda um  pouco, tem  a hora da conversa né? Tem a cooperativa... 

mas ainda falta essa parte, um aprofundamento.  

Su – Quais são as finalidades da pedagogia frenet? 

C – Eu acho que a finalidade é uma educação com qualidade para a classe popular e dentro 

dessa qualidade entra  autonomia do aluno, a reflexão, o trabalho coletivo, a 

solidariedade... porque o livro da vida pressupões isso daí, a troca. A cooperativa 

pressupõe essa cooperação, a reflexão, o... a discussão, o desenvolvimento da oralidade 

... eu acho que seria isso daí. 

Su – E a cooperativa, como funciona? 

C – Na cooperativa, a gente não está vivendo com os pequenininhos, apesar que é... a gente 

teria que armar uma forma de fazer. Esse foi o primeiro ano com os alunos do segundo 

ano, mas eu acho que até daria para gente estar pensando numa forma de fazer uma 

cooperativa. Eu não fiz ainda com os meus alunos porque eu fiquei tão espantanda na 

questão da aprendizagem na classe, dos desníveis de escrita que tinha, das crianças que 

não estavam alfabetizadas; que ficou de lado essa questão. Mas eu acredito que dê para 

fazer com os pequenininhos. Eu fazia o ano passado com o quarto ano.   

Su – E como era? 

C – A gente tinha a caixinha e eles colocavam... “Eu critico, eu solicito, eu proponho.” Aí a 

gente tinha... eles colocavam na caixinha e antes disso a gente já tinha eleito no começo 

do ano o presidente, o vicepresidente, o secretário, o tesoureiro e eram eles que 

coordenavam a reunião da cooperativa. E aí o presidente na hora que coordenava, o 

secretário ia colando os bilhetinhos nos cadernos, se tinha alguma coisa que envolvesse 

dinheiro; era o tesoureiro que recolhia. Então a gente discutia assuntos, mas também 

era mais fácil porque na quarta série eles estão numa idade que já estão entrando na 

adolescência né? E eles são muitos críticos né? Às vezes você demora para você chegar 

numa conclusão coletiva em conscenso, mas dá para fazer sim. É legal, eles aprendem 
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a ouvir a opinião dos outros e a respeitar as decisões coletivas, dá para fazer. Mas são 

todas coisas que demandam muito tempo e às vezes a gente como professor em sala de 

aula acaba pecando nessa parte porque você fica tão preocupado com algumas questões 

do português e da matemática, que às vezes deixa essas coisas que também são 

importantes de lado. As quatro horas acabam sendo pouco para você fazer tudo o que 

tem que fazer.  

Su – E você não sabia o como era pedagogia Frenet? 

C – Eu já, porque minha filha estudava aqui. 

Su – Então você achava bom? 

C – Eu achava. Quando ela entrou  no primeiro ano, eu vim aqui antes para conhecer a 

escola e eu gostei e tudo e coloquei ela aqui. Porque eu já tinha ouvido falar da escola, 

e as pessoas que tinham falado da escola, ninguém tinha filhos aqui. Mas eu vim e vi 

que eles faziam um trabalho sério, eu já conhecia a M. C. da faculdade e foi legal. E aí 

ela entrou e desde do primeiro dia eu gostei de como a professora desenvolveu o 

trabalho.  

Su – Você tem conhecimento da Pedagogia do Oprimido né? Teve um contato antes da 

faculdade... 

C – Foi; aquele dia você perguntou e eu não lembrei, depois em casa eu lembrei. Quando 

eu fui dar aula na igreja, eu peguei umas cartilhas baseadas na proposta do Paulo Freire 

e aí eu vi as palavras chaves e li alguma coisinha. Depois que eu fui lembrar que era... 

que na hora você perguntou e eu não lembrei. 

Su – Lá no Mova depois que você se aprofundou né? 

C – Um pouquinho, aí eu pesquisei mais sobre Paulo Freire, fui na biblioteca para ler mais. 

Mas é muito grande a bibliografia dele, tem muitas coisas e demora um pouco para ler. 

Su – Então assim, você teve contato com a pedagogia do oprimido, com a Pedagogia 

Freinet né? Quais outras pedagogias você conhece? 

C – Ah... eu conheci as tendências pedagógicas... a sócio-crítica do Saviani, as tradicionais 

né? A escola nova... tem gente que... que até coloca o Freinet na escola nova, mas os 
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estudiosos de Freinet falam que não. Eles atribuem como escola moderna, como outra 

tendência. Porque a escola nova é muito espontaneista e as pessoas às vezes olham a 

solução da pedagogia do Freinet  e falam sem o embasamento, mas não é. Ela tem 

finalidade e objetivo.  

Su – É um trabalho mais dirigido? 

C – Tem um trabalho mais dirigido. Não é assim... então eu conheci as tradicionais, a 

escola nova, essa do Saviani... que é... é o principal.   

Su – E... dessas pedagogias, qual você teve mais contato?  

C – Então, foi o Freinet e o Paulo Freire, que foi a que eu tive mais contato até o momento, 

eu tive mais oportunidade. Mas eu acho muito interessante o Saviani; eu acho que tem 

muita coisa que ele coloca que é legal; que o aluno da escola pública tem que ter sim 

conteúdo igual da escola privada, por que não? Então tem coisa que eu acho legal que 

ele coloca. 

Su – E você consegue fazer relações entre essas pedagogias? Ver diferenças? Por exemplo, 

você falou da escola nova e do Freinet e por exemplo a escola nova e o Paulo Freire? 

C – É... é bem diferente, a escola nova eu acho que foi num momento que era mais.... não 

era uma educação, não tinha um instrumento voltado para classe popular... era mais... 

da direita mesmo. 

Su – Que concepção de educação você acha que a escola nova traz? 

C – Ah... eu acho que é o deixar fazer e... e tira do professor a importância do seu trabalho e 

fica muito centrado no aluno fazer sozinho, eu acho que ela não é diretiva, fica só no 

aluno como se ele pudesse dar conta sozinho sem precisar do professor, eu acho que 

não é assim que funciona. 

Su – E na prática você acha que se desdobra como? 

C – Eu acho que se desdobra na falta de aprendizado mesmo porque tem que ter a 

intervenção e talvez se desdobra também da falta de organização, de direcionamento. 

Então fica assim... qualquer coisa, qualquer coisa está bom. Eu acho que não é assim, 

você tem que... você estudou, você conhece um pouco da teoria, então naquele 
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momento você está ali para ajudar, para dar o direcionamento, para passar as suas 

informações, não é o fato de você... que ele não vai poder fazer sozinho depois, vai 

poder fazer. Vai ter um momento na vida dele, muito em que ele vai fazer sozinho. 

Então eu não acredito que o professor não deva dar essa ajuda, eu acho que ele não 

deve fazer para o aluno, mas ele deve fazer o aluno pensar e se o aluno não pegar, ele 

tem que fazer o aluno pegar.  

Su – E na pedagogia do oprimido, qual concepção que existe nessa pedagogia? 

C – Ah, a concepção... é o sujeito, a pessoa fazendo parte do processo... 

(Fim da fita) 
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Início da entrevista 

Su – É... teve um pedacinho da fita que cortou. Aí, eu queria que a gente voltasse um 

pouquinho nesse assunto... você tinha colocado quatro propostas pedagógicas que você 

conhece, que você teve contato durante a sua formação né?  

C – É... 

Su – Contando até que você começou antes mesmo da graduação né?  

C – ...é, eu falei assim que eu já li algumas coisas sobre a escola tradicional, li também 

alguma coisa sobre a escola nova, depois li também sobre Freinet  que o... as pessoas 

que gostam de Freinet, não gostam de falar que eles pertencem a esta tendência, que a 

escola moderna e a... aí eu falei da proposta do Freinet, do Paulo Freire é... que se 

encontra em muitas coisas, o Freinet é considerado da tendência libertária; o Paulo 

Freire da libertadora e o... falei um pouco do Saviani, da pedagogia histórico-crítica. A 

minha cabeça não está funcionado direito (risos). Não é verdade, eu precisaria de umas 
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duas horas para responder. Porque eu venho de manhã, daí eu... eu estou cansada. Em 

casa, eu preciso de umas duas horas para voltar no meu ritmo.  

Su – Mas vamos fazer assim, a gente vai conversando, eu vou colocando... não tem 

preocupação e também assim: não tem certo e errado aqui. É uma conversa sobre o que 

você acha, o que você pensa. Tá? Não fique preocupada com isso. Aí começando pela 

pedagogia Freinet. O que você acha que sustenta essa pedagogia. O que você acha que 

é mais importante na proposta dele?  

C – Ah, eu acho que é a proposta voltada para as classes populares né? Porque ele escreveu 

a teoria dele junto com o Praça; então ele... eu acho que é mais assim o que se pretende 

em cada coisa que se realiza, com os ateliês, a questão da autonomia, a cooperativa. A 

convivência em grupo, saber debater, ouvir né? Discutir. O livro da vida, a troca, a 

socialização. Então eu acho que seria isso.  São técnicas embasadas né? Dentro de uma 

proposta dele, mas às vezes corre o risco de ficar a técnica pela técnica. Aí é isso que 

eu questiono. Eu acho que sustenta essa proposta diferenciada de trabalho né? Em 

relação às outras escolas, vem quebrar aquela posição tradicional do professor lá na 

frente o tempo todo né? É um professor mais próximo dos alunos, mais participativo, 

que não fica tudo centrado nele, ele socializa o conhecimento e se coloca como uma 

pessoa também disposta a aprender... eu acho que seria... essa proposta diferenciada 

né? Que eu acredito que seja inclusiva também, que ela... eu acho que você consegue 

incluir mais os alunos no processo de aprendizagem diante da proposta do Frenet. Só 

que eu acho muito... a escola, como está agora; ela está prejudicada por não ter mais 

um outro horário de estudo para os professores, para você preparar. Então você acaba 

fugindo da proposta, porque  você tem que ter um negócio bem pensado, cada coisa 

que você faz. Tem que ser bem trabalhado com registro e acaba não acontecendo pela 

falta de tempo, por estas correrias do professor estar aqui e ali, em vários lugares ao 

mesmo tempo. Eu acho que sustentar mesmo qualquer proposta pedagógica, você tem 

que ter tempo; tempo para poder preparar, tempo para trocar com os professores, 

planejar... aí eu acho que fica assim meio fracassado as coisas, por causa dessa falta de 

tempo para poder fazer as coisas direito.         
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Su – E a pedagogia Freinet, ela tenta... ela propõe algumas atividades né? E qual a 

importância dessas atividades para a aprendizagem?  

C – A importância? Olha, quando o aluno faz o livro da vida, ele está aprendendo a ler, está 

aprendendo a organizar um texto, está aprendendo a organizar um espaço. Quando ele 

participa da cooperativa, ele está desenvolvendo a oralidade dele, o saber escutar que 

também é uma aprendizagem. Porque as pessoas não sabem mais ouvir. A gente se 

depara o tempo todo... acaba sendo um monólogo né? Em muitas situações. Eu tiro isso 

pela minha família, a minha família não sabe ouvir. Eles falam o tempo todo. Eu acho 

que a cooperativa ajuda nisso: no saber ouvir, no saber se expressar, no saber se 

posicionar também, no aceitar as decisões coletivas, fazer cumprir também o que foi 

combinado... aí você está desenvolvendo a cidadania né? E você está desenvolvendo 

também a questão é... de como você vai atuar depois na sociedade como... aí você já 

pega a parte do Paulo Freire né? Como ser histórico né? Como sujeito da história, então 

eu acho que ajuda neste sentido da parte da reflexão, depois quando o aluno crescer, 

aprender a lutar pelos direitos dele, reivindicar, questionar... a minha filha estudou aqui 

oito anos; eu acho que ela é bem crítica em tudo que ela lê, tudo que ela faz... e... 

perder medo também de falar, a hora da conversa. A gente tem medo de falar, tem 

medo de falar em público né? E as crianças não, elas vão perdendo este medo de se 

colocar, de falar e tudo isso faz parte da aprendizagem com as várias áreas do 

conhecimento. E a gente sabe de outros lugares onde a criança não passa por esse 

processo e são crianças mais tímidas, com medo de se expressar... tem várias coisas que 

dá para desenvolver. A hora da conversa seria isso, o livro da vida, o ateliê, a questão 

da autonomia, que eles tocam assim em ir buscar também o conhecimento, aprender a 

ir atrás, a ficar em grupo...        

Su – E eles também fazem pesquisas? 

C – ...também fazem pesquisa, eles ficam mais sozinhos. Aí eles terminam um negócio e 

tem que fazer outro, a se organizarem para dar tempo de fazer as várias coisas. Só que 

tudo isso que eu estou te falando, a gente não está conseguindo fazer direito no dia-a-

dia, porque eu acho que está faltando a questão do tempo, de poder estruturar também 

sabe? Um monte de coisas e para tudo isso você tem que ser uma coisa bem 
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organizada. O ateliê não é uma aula qualquer, você tem que estar com tudo planejado o 

que você vai fazer com os alunos, as atividades já são bem organizadas porque se não 

na hora você se perde e vira uma bagunça e não é fácil fazer isso. 

Su – E a pedagogia Freinet, também  enfoca bastante nesta questão do planejamento?  

C – É, tem gente que diz que é jogado, mas é ao contrário. Pelo menos eu enxergo 

assim: não é uma coisa jogada que fica para o aluno; você tem que ter tudo muito 

planejado, mesmo numa reunião de cooperativa. Você tem que ter organizado a... quem 

é que vai cortar os papéis, quem vai colar... você tem que ter tudo organizado. Se 

preparar também para alguma questão que só você sabe que vai aparecer na hora porque 

é anseio da classe. Você sabe que vai pintar ali uma divergência que vai ser colocada... 

tudo é planejado. E não dá para você fazer de qualquer jeito. Então é ao contrário e tem 

gente que pensa que faz o que quer e não é verdade. É tudo bem organizado. Por isso 

que antes funcionava bem; porque tinha esse tempo de se preparar, fazer as fitas, 

preparar as atividades diferenciadas, joguinhos... tem muita coisa que dá para fazer 

quando você tem tempo. 

Su – Para você, qual é a concepção de educação para a pedagogia Freinet? Como esta 

pedagogia vê a educação escolar? 

C – Ah, eu não sei se eu sei te dizer como ela vê a educação escolar, mas eu penso que ela 

vê a educação como uma proposta de formar cidadãos atuantes na sociedade, críticos... 

pessoas que realmente encontrem sentido naquilo que fazem, porque a pedagogia 

Freinet , ela tem que estar funcionando com ações e trabalhos práticos, o que a gente 

muitas vezes não faz, mas esta é a proposta deles, encontrar sentido naquilo que faz, 

encontrar é... poder perceber o conhecimento na vida.  

Su – E você falou assim que muitos que colocam a pedagogia Freinet  como se fosse uma 

vertente da escola nova. 

C – É. Na própria faculdade às vezes quando você falava da escola, existiam pessoas que 

tinham é... como eu posso dizer? Preconceito em relação aos trabalhos que eram feitos, 

mesmo professores que eu já estudei, tinham preconceito em relação ao trabalho da 

escola, porque pensa... às vezes como não conhece, pensa que é feito de qualquer jeito 

e que fica tudo para os alunos, mas não é assim a prática, é tudo organizado com 
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objetivo, não é uma coisa jogada. Pelo menos , eu não sei... eu não trabalhei aqui nessa 

época, mas eu não percebia as coisas que a minha filha fazia como sendo... coisa 

desvinculadas à realidade, coisas desorganizadas. Pelo contrário, parecia uma coisa 

bem organizada, estruturada, que havia integração das disciplinas... construção do 

conhecimento, tinha muita atividade prática, então...  

Su – E do que você estudou né? Da escola nova, o que você acha que são os fundamentos 

da pedagogia da escola nova?  

C – ...os fundamentos? 

Su – O que você acha que é mais importante? Que destaca esta pedagogia, que inclusive 

você pode diferenciar ela da pedagogia Freinet? 

C – Tá. Bom, ela... o que pode diferenciar especificamente da pedagogia Freinet? 

Su – Você pode falar no geral. 

C – Eu acho que ela foi importante quando ela... quando ela surgiu porque ela veio como 

uma imposição a escola tradicional e ela veio quebrar aquela relação de professor 

aluno, aquela relação de professor como... o agente... a pessoa que sabia mais e o aluno 

e começou... dar mais enfoque para a criança, sobre o que a criança poderia estar 

aprendo, estar fazendo... então eu acho que é importante nesse sentido. Agora o que 

diferencia mais da Pedagogia Freinet,  pelo o que eu já estudei também, que eu nunca 

vivenciei ela na prática, mas pelo o que eu li; eu acho que a Pedagogia Freinet é mais 

diretiva, não fica só centrado no saber da criança né? O professor tem um espaço no 

planejamento, de interferência também. Eu acho que é mais ou menos o que é...     

Su – O que não acontece na escola nova? 

C – É, eu não sei se não acontece, é o que a gente lê nos manuais, aí nos livros, mas eu 

nunca vivenciei assim, eu nunca trabalhei num lugar que aplicasse essa pedagogia, é o 

que a gente lê. 

Su – E a Pedagogia do Oprimido, o que você acha que é mais importante nela? 

C – Ah, eu acho que é o... uma pedagogia humanista né? Que ela vê... ela trabalha com o 

sujeito... né? A pessoa se reconhecer como... uma pessoa que faz parte de uma história 
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e que ela pode interferir nessa história. A questão do... do diálogo que também coloca 

muito na sala de aula, do partir do conhecimento do aluno para você trabalhar outros 

conhecimentos.    

Su – Qual é a concepção de educação que você acha que a histórico-critico traz? 

C – A concepção de educação? Ah, eu acho que é o... o homem como sujeito da história, 

como o Paulo Freire mesmo coloca. Eu acho que é a concepção, é uma pedagogia 

como eu te falei né? Humanista, que... enfoca, que é mais voltada para as classes 

populares, que o Paulo Freire escreveu ela para as classes populares né? Então, a 

pergunta era qual a concepção...  

Su – Qual a concepção de educação, quer dizer, o que é educação na Pedagogia do 

Oprimido? Porque... às vezes assim: dependendo de onde você está falando, da teoria 

que você está falando; ela pensa a educação de uma determinada forma né? 

C – Ah tá, entendi. A educação como... entendi agora. A educação com uma... uma forma 

de mudança, seria isso que... como algo que as classes populares pudessem estar 

adquirindo para poder estar mudando os seus destinos enquanto proletariado. 

Su – E lá na escola nova, qual você acha que é a concepção de educação? Que essa 

pedagogia traz? 

C – Eu acho que ela é muito mais voltada para a psicologia né? A escola nova. É muito 

preocupada como a criança vai aprender, como que vai chegar a determinados 

conhecimentos. Agora concepção, eu acho que ela não tem uma proposta social, ela é 

uma proposta assim... da escola burguesa mesmo, ela não traz assim mudanças; ela traz 

mudanças assim na forma de relação, mas ela não traz mudança na relação professor 

aluno, mudanças sociais, então ela não modifica a sociedade, ela permanece como está 

e ainda eu acho que seria uma educação pobre para as escolas pobres, para as classes 

pobres; porque aí teria a escola tradicional que vai trabalhar todo um conteúdo né? E 

chega na escola nova e já é quase... então é uma educação ainda que seria... que não 

está preocupada com conhecimento das classes populares. Agora eu não sei te definir. 

Su – Não, é isso mesmo, o que você acha mesmo. Perfeito. Agora assim, talvez fique um 

pouco difícil, mas vamos ver se a gente consegue encaminhar. Você, nessas pedagogias 
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que a gente viu aqui; você consegue ver se há diferenças nelas, entre a importância que 

é dada ao papel do professor?  

C – Ah, tem diferenças. Na escola nova, ela é mais centrada no professor... na escola 

tradicional, ela é mais centrada no professor né? Eu acho que enfoca bem o papel do 

professor né? É mais valorizado a pedagogia da escola nova não, o professor é excluído 

do processo de aprendizado e aí eu acho que já vai indo para um problema né? Porque 

a partir do momento que você descaracteriza o professor, ele sai perdendo em todos os 

aspectos né? Em questões profissionais, em valorização... eu acho que as outras 

pedagogias, a libertadoras e as libertárias; eu acho que ela... elas tem um papel definido 

porque elas acabam sendo um articulador ali né? É ele quem vai estar ajudando a 

costurar o fio, costurar a cuca, estar fazendo os caminhos para dentro. 

Su – Você falou assim, desse esvaziamento do papel do professor né? Aí você falou que 

esvazia em todos os aspectos né?  

C – É. 

Su – Quais seriam estes aspectos? 

C – Primeiro o salário. A partir do momento que não se dá ênfase para o papel do professor 

na sala de aula; ele não precisa ganhar bem. Se ele não tem responsabilidade nenhuma 

no aprendizado do aluno, ele não precisa ganhar bem. Ele não precisa ter tempo para 

preparar as aulas dele. Então aí você acaba esvaziando, então você tira o papel do 

professor que é uma pessoa que estudou... que ele não só estudou, mas ele está sempre 

estudando e ele é um articulador ali na relação entre... junto com os alunos no processo 

de aprendizado e a partir do momento que você retira o professor de cena, você... então 

não tem mais sentido valorizar a profissão né? Aí acaba perdendo a área dele enquanto 

profissional, enquanto uma pessoa atuante, uma pessoa que se prepara. É como o 

médico; o médico é responsável pela saúde e o professor pelo aprendizagem. Então se 

você tira ele de cena, se ela fica lá só observando ou pouco vai interferir, o que 

interessa para o professor aprender, estudar mais ou ganhar melhor ou ter um tempo 

para preparar as suas aulas melhor? Se ele deixa ao aluno fazer o que ele quer, então...  

Su – Você acha que isso afeta em relação ao ensino e aprendizagem? 
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X – Ah, eu acho que... esse esvaziamento afeta... o aluno não vai aprender o suficiente. 

Porque eu acho que tem que ter a interferência. Tem pessoas que acham que não, mas 

eu acho que sim. Eu acho que afeta no sentido dele ajudar o aluno construir o 

conhecimento dele, buscar outros conhecimentos, trazer novos conhecimentos... eu 

acho que também acaba tendo um esvaziamento na aprendizagem do aluno. E... a gente 

até percebe como as coisas são colocadas, a  gente está falando da escola nova, mas a 

gente vê isso atualmente também. Tem professor que fica tão omisso na sala de aula 

que os alunos não aprendem. Porque ele não está nem aí para aquilo que está 

acontecendo, se o aluno está aprendendo ou não. E aí o aluno vai passando de ano em 

ano e chega na quinta série como está acontecendo sem estar habilitado. 

 

(Interrupção da Entrevista) 

 

Su – Daí assim, quando eu estou perguntando sobre... estou entendendo assim: que uma 

concepção de educação aponta assim, para que serve a educação e o que é a educação? 

Então por exemplo, na pedagogia Freinet, do que você conhece, qual é a concepção que 

você extrai da educação? Para que serve a educação, o que é a educação escolar? E 

sempre pensando na educação escolar mesmo porque a educação acontece em vários 

âmbitos, mas como você mesmo falou ontem né? A educação escolar na escola, é 

diferente porque é sistematizada, ela é organizada... então eu gostaria... eu acho que 

você poderia apresentar isso...    

C – Para que serve a educação escolar na concepção da pedagogia? 

Su – ...isso, aí depois a gente vai para a pedagogia do oprimido, tudo bem? Pedagogia nova. 

C – Eu não sei se eu vou saber te responder, mas eu acredito que seja assim: a educação na 

pedagogia Freinet ela... seriam os objetivos da educação né?  

Su – Isso, objetivos da educação. 

C – Ah, eu acho que é... na formação de indivíduos criativos, autônomos, questionadores, 

reflexivos, então eu acho que o objetivo da educação da Pedagogia Freinet  seria isso, 

capaz de lidar com determinadas situações, resolver determinada situação, é... o 
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indivíduo que saiba conviver em grupo, ouvir os outros, se prestar e como eu já falei 

também que embutido nas técnicas né? Quando você trabalha tem esse objetivo. Eu 

acho que a formação desse ser humano; um ser humano criativo, que enfoque muito a 

questão da criatividade também, que trabalha muito a questão da autonomia, dele fazer 

sozinho, eu não sei se eu respondi a pergunta.  

Su – Respondeu. E na pedagogia do oprimido, para que serve a educação? Qual a 

finalidade da educação na pedagogia do oprimido? 

C – Na pedagogia do oprimido tem um enfoque dialético né? Tem um enfoque social, então 

é a educação como um mecanismo de mudança, é o indivíduo ser capaz de refletir 

sobre o meio social em que ele vive e poder estar interferindo, ele deixar de ser o... ele 

perceber porque ele está sendo oprimido, compreender as relações sociais e mudar 

aquele enfoque de oprimido para ser um agente também histórico que também decide, 

que conhece os seus direitos. A pedagogia do oprimido, ela é desvelamento da 

realidade. 

Su – E da pedagogia da escola nova? 

C – Ela é muito parecida com a proposta do Freinet  porque na verdade elas surgiram quase 

que... na mesma época, só que ele dava mais o enfoque social para a pedagogia dele. A 

pedagogia nova também é a formação desse indivíduo autônomo, criativo... ela tem o 

mesmo enfoque da pedagogia tradicional, que a pedagogia tradicional entende o 

indivíduo como... alguém que já nasce corrompido, então você tem que ensinar, tem 

que fazer com que ele seja uma pessoa assim, é... adaptada a sociedade no sentido de... 

de ser mais disciplinado. Na escola nova não, ela tem uma outra proposta, uma outra 

concepção de ser humano, o ser humano não nasce corrompido, ele nasce bom. Ele tem 

capacidade para ser autônomo, para fazer... ele não precisa ser disciplinado. Então é 

essa a diferença, ela dá mais liberdade para o indivíduo.   

Su – E ontem você também colocou que a escola nova não estaria tão preocupada com as 

atividades sistematizadas, com o planejamento. 

C – É, pelo o que eu entendi de algumas coisas que eu já li, que era muito assim... deixar 

que o aluno busque as informações, o professor estaria ali só para... acompanhar, mas 

não teria o trabalho do professor. É mais centrado na criança, onde ela vai buscar esse 
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conhecimento. O professor ajudaria assim a talvez organizar, mas a criança que iria 

buscar dentro daquilo que seria oferecido, é... buscar conhecimento ali dentro. É por 

isso que não seria sistematizada igual a escola tradicional e a pedagogia Freinet 

também. Já é uma proposta de educação mais livre. Mas eu também não sei na prática 

como que funcionaria. Por isso que a gente enxerga um pouco de Freinet, porque tem 

essa busca aí, mas só que na... na educação Freinet você tem um direcionamento, você 

tem os objetivos e eu acredito que na escola nova seria mais livre, deixar fazer. Porque 

ela enfoca muito a questão da criatividade, então ele vai aprender a ser autônomo e 

criativo na medida em que ele vai buscando conhecimento e vai criando. 

Su – E uma coisa que você também colocou ontem né? Foi que a Pedagogia nova, está 

bastante ligada a Psicologia. 

C – É porque centra muito no processo de aprendizagem, centra muito na criança; que 

mecanismo que vai utilizar para que ela se sinta mais a vontade para fazer determinada 

coisa... então, nesse sentido. 

Su – Então, nesse sentido ela vai buscar muitos conhecimentos da psicologia? 

C – É, a educação acaba se fundindo na Psicologia né? Porque todo... ela vai se envolver na 

Psicologia mesmo que indiretamente. Mesmo na tradicional quando vai... a forma 

como são disciplinados os alunos, na forma como é organizada a sala de aula, a relação 

professor aluno. Você vê que já tinha... você sabia que tipo de indivíduo você queria 

formar ali. Sabia ou não, pode ser que não sabia. Mas ela vai se fundir, na Psicologia... 

nos conhecimentos, nas teorias. Então eu acho que ela está toda pautada na Psicologia. 

Talvez Paulo Freire fuja um pouco disso quando ele enfoca mais a questão social né? 

Mas eu acho que as outras pedagogias, elas vão se fundir mesmo na Psicologia.  

Su – É, só para... eu acho que já está na sua fala, mas só para ficar bem fechadinho. Qual 

que seria então a concepção de educação na escola nova? Qual o objetivo da educação 

na escola nova? 

C – Eu não consigo achar a palavra; eu preciso dar um... 
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Su – Ontem você colocou assim, que a escola nova, ela estava mais voltada para um tipo de 
educação burguesa né? 

C – ...é, porque ela não vê os aspectos sociais da educação né? Ela é centrada na criança, 

ela não junta os aspectos sociais que às vezes interfere na questão do saber. Eu acho 

que a escola é livre na concepção dela, é... porque para a época também foi bom assim 

no sentido que vem questionar a anterior, mas ela não tem um aspecto social, ela não 

enfoca o social, as relações de contradição que existem na sociedade, na escola... Ah, 

eu não sei te definir agora com palavras, porque realmente não está vindo na minha 

cabeça. 

Su – E na pedagogia histórico crítica? Você falou assim que você teve pouco contanto, mas 

que você conhece. Pelo o que você conhece da pedagogia histórico crítica; qual é a 

concepção que você acha que existe nessa proposta pedagógica? 

C – Ah, a concepção dialética né? Materialista histórica, marxista. ela vem revelar os 

espaços, as contradições sociais que existem dentro da sociedade e como que a escola 

pode estar auxiliando no firmamento dessas contradições.   

Su – Aí, vamos fazer o caminho de voltar para cima, no que a gente perdeu na outra fita. Na 

pedagogia Freinet, qual é o papel do professor? 

C – Ele tem um papel de organizador das atividades. Agora, eu não sei te dizer para as 

pessoas que defendem a pedagogia Freinet, como que fica a questão da intervenção; se 

o professor intervém ou não, porque isso aí não ficou claro para mim quando eu li. Mas 

eu acredito que... que seja organizador e de interventor também, porque na medida em 

que ele está organizando os grupos, está auxiliando, isso também está sendo papel de 

interventor, então... uma vez eu participei de uma palestra que eu te falei né?  

Su – E na Pedagogia do Oprimido, qual seria o papel do professor? 

C – Eu acho que o professor também seria um organizador do conhecimento e também não 

seria centralizador, seria de colocar-se com o aluno na aprendizagem, se aprender junto 

com o aluno. É... que também é a Pedagogia do Freinet, que você aprende a medida em 

que você ensina. Mas também eu acho que o professor ganha um enfoque assim... 

maior porque ele vai ser articulador daquela relação lógica que vai propiciar é... a 

reflexão dos alunos, mas não ter que dar as respostas prontas para eles. Vai utilizar de 
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mecanismos que você faça com que eles reflitam sobre a realidade e todo o conteúdo 

que você for trabalhar, você vai sempre estar procurando um gancho para você estar 

proporcionando esta reflexão social que é possível em todas as partes do conhecimento. 

Su – E na escola nova? 

C – Na escola nova eu acho que o papel do professor é mais de... mais de acionador  

mesmo. Não interferência, é...  eu acho que o professor não tem papel definido na 

escola nova, quando ele é... quando foi... quando surgiu essa proposta, ela foi 

construída na escola, eu acho que não se pensou nisso, no papel do professor. Eu acho 

que ele fica meio descaracterizado, ele está mais como um auxiliar dos alunos. Eu 

entendo assim. 

Su – Você tocou no ponto que causou um esvaziamento da educação pelo professor né? 

C – É, porque na medida em que você é... você tira o... você tira a função social do 

professor como um trabalhador da área da educação, como educador, como uma pessoa 

que estudou, que está sempre estudando... você acaba assim é... acabando com a 

profissão mesmo porque que explicação você tem? Porque se o professor não tem um 

papel definido, ele não precisa ter a hora dele para preparar as aulas, ele não precisa ter 

condições favoráveis de trabalho. Então o professor não precisa nem existir, qualquer 

um pode fazer aquela área, realizar aquela função. Se ele não... ele é um observador e 

não interfere, então...     

Su – E na pedagogia histórico crítica? 

C – ...eu acho que o professor acaba sendo o gancho do que você vai poder estar 

trabalhando, vai fazer os alinhamentos, vai estar costurando a concha de retalhos, eu 

acho que ele vai estar sendo um articulador ali, um interventor também quando for 

necessário. Um interventor também. Eu acho que... é um papel atuante, ele vai ser 

atuante.   

Su – Agora assim, refletindo um pouco, qual você acha que deve ser o papel do professor? 

C – Eu acho que o papel do professor deve ser uma pessoa acessível, que os alunos não 

tenham medo de chegar até ele, de conversar com ele; tem que ser uma pessoa que 

esteja disposta a aprender cada vez mais. Tem que ser uma pessoa organizada, que 
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sempre tem um objetivo naquilo que vai fazer com os alunos, que procure não trabalhar 

conteúdo que... é... desvinculado da realidade, que procure sempre fazer um gancho 

daquilo que está trabalhando nas disciplinas para que o aluno perceba as relações das 

várias áreas do conhecimento que elas não estão isoladas. É... tem que ter autoridade 

também quando necessário, para que o trabalho possa ser levado na sala de aula, para 

que não vire uma baderna. Tem que ser organizado... ajudar para que os alunos reflitam 

sobre o mundo, as injustiças... eu acho que o professor não tem um papel, ele tem 

muitos papéis na sala de aula. 

Su – Agora então, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre o que é a 

aprendizagem, o que é aprender. 

C – Ah, eu acho que o aprender é o descobrir coisas novas que você ainda não conhece, é 

você poder entender as coisas que acontecem ao seu redor. O aprender é você poder ser 

um indivíduo que participa, que dá a sua opinião. Eu acho que é difícil você definir o 

que é aprendizagem, aprendizagem é tanta coisa; a gente aprende o tempo todo em 

todas as relações que a gente vive, tanto na escola como lá fora. Mas dentro da sala a 

aprendizagem é diferente, ela é sistematizada, tem toda uma linha de trabalho, tem todo 

um objetivo que você quer chegar quando trabalha um conteúdo e para que ele serve, 

para que quando eles estejam lá fora, eles consigam lidar com as várias situações que 

forem viver na área de matemática, na área de português, na área das ciências... porque 

eu acho que na medida que as pessoas aprendem, o ser humano também evolui, porque 

aí você é... consegue muitas vezes tomar um rumo melhor na sua vida. Mesmo na 

questão de filhos como eu te falei: a minha mãe não podia ter sete filhos, mas ela teve. 

Até a sua vida familiar você começa a planejar melhor. Eu acho que a aprendizagem e 

o conhecimento propiciam isso. Ele vai estar se desenvolvendo, vai estar se 

aprimorando em tudo. Apesar que muitos utilizam aquilo que não presta como 

instrumento, mas via de regra você tem que lutar para coisas boas.  

Su – E, no período da sua formação, você teve contato com teorias que falavam sobre a 

aprendizagem? 

C – Eu tive contato com várias teorias que falavam sobre aprendizagem. 

Su – Você se lembra de algumas? 
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C – Eu estudei assim superficialmente assim um pouco de todos os autores da psicologia, 

mas se você vier me perguntar o que cada um fala, eu não vou saber te dizer agora 

especificamente, mas assim o que ficou mais na minha cabeça são as mais recentes. A 

Emília Ferreira que a gente está sempre estudando para concursos e tudo mais. E eu 

acho que também o Freinet  fala de aprendizagem, o Paulo Freire, mas assim se você 

me perguntar de Piaget, Ausubel; eu não vou saber te dizer o que cada um... porque eu 

não lembro, eu deveria ter lido alguma coisa para lembrar, mas te dizer agora eu não 

sei.   

Su – Mas assim, o que você tem mais contato. 

C – O que a gente tem de primeira a quarta fica mais desvinculado do estudo, a gente 

estuda mais aquilo que você vai usar no dia-a-dia, e tem professor que acaba ficando 

meio assim, que acaba não retomando muito as coisas porque o professor muitas vezes 

não tem tempo. 

Su – Tudo bem. Mas realmente assim, o que você mais conhece, o que você teve mais 

contato. 

C – É, eu não sei se eu conheço, alguma coisa só. 

Su – Você falou sobre a Emília Ferreira né? Você teve contato né? O que ela pensa sobre 

aprendizagem? 

C – Ah, ela veio dar uma... eu acho assim que veio mudar totalmente a forma que se 

pensava a educação antes e como se pensa agora. Ela veio assim é... mostrar como é 

que a criança aprende, por que estágios que ela passa para chegar ao nível de ser 

alfabetizada. Porque quando a gente dá uma cartilha, não se considerava estes aspectos. 

Era uma coisa que você ia fazendo por partes até chegar no final da cartilha que você 

teria visto todas as famílias silábicas. E... muitas vezes você escrevia lá do que jeito que 

você achava que era e a professora dava errado. Então ela veio dar um direcionamento 

para tudo que você vai interpretar o erro da criança e como você pode estar trabalhando 

para que a criança prossiga nos outros estágios do desenvolvimento, apesar das críticas 

que vem a outra corrente fazer em relação a isso né? Que acaba por... acaba sendo 

classificatório também e nem todas as crianças é... não teria uma classificação igual 

também para as outras crianças, mas na verdade, a pesquisa dela foi e eu acho que 
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ainda é a mais assim, você realmente pode ver assim é... entender mesmo o processo 

que a gente não entendia.  

Su – Você observa estas questões nos seus alunos?  

C – Observo.  

Su – E você consegue fazer a relação disso que ela fala sobre aprendizagem e o seu 

cotidiano? 

C – Consigo. Consigo porque eu posso compreender um pouco melhor o livro, entre aspas 

assim, do aluno que está na parte da escrita, a forma como ele escreve, eu já consigo 

entender o que ele está pensando quando ele está escrevendo daquele jeito... então eu 

acho que é muito bom, que ajuda demais assim na vida da gente. Tem muita coisa que 

eu acho que... fases no estudo assim... eu já estou fugindo... 

Su – Não, claro que não. 

C – ...do pouco que a gente faz, que eles ensinam a gente... a gente aprende a compreender 

essa teoria, esses estágios do desenvolvimento cognitivo da criança. Mas, é... pouco são 

as palavras de como você pode fazer essa intervenção nesses estágios. Então eu acho 

que fica falha a formação do professor. E eu acho que... que a escola peca quando se 

implanta por exemplo um ciclo básico, a formação por ciclos igual está na escola do 

estado e tem na escola da prefeitura também. Que deveria estar utilizando aqueles dois 

anos, primeiro e segundo ano, para que a criança seja alfabetizada. E é isso que a gente 

vê, que a criança chega na quinta série sem saber ler. Porque eu acho que aí muitas 

vezes o professor não sabe fazer estas intervenções na sala de aula. E não só o 

professor, mas também às vezes um número muito grande de alunos em sala de aula 

que dificulta, a falta de um projeto de recuperação paralela. 

Su – Você acha que é um problema da relação teoria e prática? 

C – Eu acho. Acho porque você não consegue... você conhece a teoria, mas você não sabe 

como que você vai fazer a prática para você é... ajudar aquelas crianças a se 

desenvolver, que aprendam a ler mais rápido... então eu acho que fica esse buraco aí. 

Muitas coisas, eu não sei se eu já te falei, eu também não sei alfabetizar, eu estou 

aprendendo a alfabetizar os alunos. Mas muita coisa que eu aprendi, eu aprendi 
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sozinha, eu fui lendo nos livros, matérias que eu li também e fui mudando alguma 

coisa. A transmissão de experiência para outros professores... então, o que eles 

colocam? Que você tem que construir a sua prática, mas como que você constrói? É 

difícil fazer essa construção. Você constrói do nada? Você tem que ter alguns 

diferenciais. Então, eu acho que fica claro nesse sentido. Eu não sei se eu estou 

conseguindo me expressar direito. Eu percebo... eu vivencio isso; para mim é claro o 

que eu estou falando, mas para quem está ouvindo eu não sei se é.  

Su – Não, está ótimo. É... você falou também que você conheceu um pouco da teoria do 

Vigotski  né? O que você conheceu, o que mais te marcou nesta teoria? 

C – Ah, o que marcou foi o aspecto social que enfoca a teoria que... na pesquisa da Emília 

Ferreiro, ela foca muito na questão do individual né? De como a criança... essa linha 

interacionista, ela vai buscar o aspecto social, como é a relação do indivíduo na casa 

dele, quais os mecanismos que ele tem para estar aprendendo, qual a importância do 

grupo para o aprendizado de um aluno, como que ele está aprendendo melhor e mais 

quando eles estão em grupo, o professor pode fazer as interferências? Pode fazer... 

então, então é o que ficou mais para mim da teoria dele. Seria aquela zona do 

desenvolvimento proximal e se você pode estar interferindo para que o aluno possa 

chegar mais na busca e aprendizagem. Quanto a forma de se passar a teoria, coloca que 

o... quando coloca que o... é... a criança vai estar descobrindo por ela mesmo, 

construindo o saber. E aí não, o interacionismo: “Não, você pode intervir.” Isso não vai 

impossibilitar que depois a criança possa fazer.  

Su – E o que você acha que diz essa teoria sobre aprendizagem? 

C – Que diz essa teoria? Ah, é... as crianças podem aprender, o professor pode intervir, é... 

as crianças... nós aprendemos junto com os outros, as nossas relações sociais também 

vão estar influenciando na forma como a gente vai estar aprendendo mais ou menos, 

mas não que você não pode aprender, você pode; é que é diferente né? Um aluno que 

tem uma tonelada de livros, tem que canetinha, tem giz de cera, tem tudo em casa; 

como que ele vai chegar aqui na primeira série ou no prezinho? E aquele que nunca 

nem pegou numa folha de papel? É diferente. É lógico que o outro vai estar mais 

estimulado, já vai estar com uma coordenação motora muito melhor, mas não que o 
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outro não possa aprender, ele vai aprender, só que ele ainda não teve os estímulos, você 

vai ter que trabalhar mais com ele, você vai ter que oferecer o material certo, ele vai ter 

que ter acesso a livros, ele vai poder aprender também.   

Su – Então depende muito das condições que são oferecidas? 

C – Na aprendizagem? 

Su – Isso. 

C – Eu acho que depende também. Porque... você está falando na sala de aula? 

Su – É, pela teoria do Vigotski né? Que ele fala que depende, depende sim. A gente pode 

entender. E na sala de aula? Na sua prática, o que você acha? 

C – Eu? Que sim, depende das condições que são oferecidas. Você trabalhar com alunos só 

infileirados só lá na frente, só passando o conhecimento, passando, passando... sem 

fazer com que ele... ele só explica e fala sobre aquilo e sem que eles tentem fazer 

sozinhos, é diferente; eles aprendem mais quando eles podem estar em contato com 

aquele objeto e possam estar pesando sobre ele. Mas quando você fica só passando e 

passando, não vai ter a mesma aprendizagem. 

(Fim do lado A, início do lado B) 

Su – É... agora, eu queria que a gente começasse pensando assim na sua prática pedagógica. 

É claro que a prática pedagógica, ela está ligada nos conhecimentos que se tem, não é? 

C – É. 

Su – Acho que você tem que estar... utilizando estes conhecimentos, você mesma falou né? 

A gente não constrói a nossa prática do nada né? 

C – Hã, hã. 

Su – A gente tem que buscar, você disse que procurou em livros... vários anos, que você 

sempre está procurando as novidades né? E aí vamos pensar na sua prática como a 

tentativa da articulação desses conhecimentos que você vai construindo no seu dia-a-

dia né? Como é que você vê assim a aprendizagem? Você está... com os seus alunos 

né? No trato com os seus alunos, como é que você vai observando o fenômeno da 

aprendizagem?   
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C – Eu vou observando as reações deles. A medida que eu vou trabalhando determinadas 

coisas, eu vou observando se aquilo lá interessou ou não para eles; se eu consegui 

alcançar aquilo que eu objetivei no início, é... se foi uma coisa muito cansativa ou se foi 

legal, qual foi o ritmo de cada um na sala de aula, tem aluno que aprende mais rápido e 

tem aluno que demora mais. Se demorou, o que está faltando ali e que bases ele não 

teve para estar faltando aquilo. 

Su – Aqui você trabalha em dois momentos né? Na sala de aula e com o reforço que é 

individual né? 

C – Não, é em grupo.  

Su – É... são espaços que você sempre está observando a aprendizagem dos seus alunos né?  

C – É. 

Su – Você acha que existem diferenças destes espaços? 

C – Existe muita diferença tanto positivas quanto negativas. Aqui no reforço eu consigo 

fazer mais do que eu faço na sala de aula, porque lá geralmente não dá tempo. O fato de 

não... quando eu estou assim passando na terceiro e na quarta tem um que já fez tudo o 

que eu passei e o outro ainda está no começo da linha; então é difícil. Já aqui no reforço 

não. É... mesmo que um acabe mais rápido que o outro, como são menos alunos eu 

consigo fazer mais. Só que na sala de aula como está em grupo, muitas vezes um ajuda 

o outro. Então, por exemplo, trabalhando matemática: algum aluno termina primeiro e 

tem outros que ainda estão lá no comecinho. Então eu peço para que estes alunos 

ajudem os colegas. E eles não se sentem é... diminuídos porque o colega está ajudando. 

Às vezes ele até: “Manda ele vir aqui me ensinar prô.” Daí eles ajudam. Na sala de aula 

tem a possibilidade de você trabalhar em grupo também, tem a troca. Você coloca um 

para sentar com o outro e eles vão conversando como é que faz o exercício. Então é 

bem diferente, não dá para falar que um é melhor que o outro porque cada um tem o 

seu objetivo né? Agora eu me canso muito menos do que na classe, a sala de aula é 

muito estressante.  

Su – É muita solicitação? 
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C – É o tempo todo. Eles são... eu não sei se é por causa da idade, o segundo ano... então 

você explica lá na frente para o coletivo e aí na hora de fazer muitas vezes eles não 

conseguem. Aí eles chamam, chamam... às vezes são coisas que eles até entenderam, 

mas eles querem reforçar que é aquilo mesmo. Então eles ficam te chamando e é lógico 

que tem aqueles também que ocupam muito tempo da gente. Na minha sala aqueles 

alunos que ainda estão.. então, realmente a gente fica do lado deles, porque eu tenho 

que... ir de um em um para poder estar lendo com eles e ensinando como é que faz o 

exercício, ajudando a escrever, eles ficam o dobro para fazer alguma coisa, tem que 

estar fazendo eles pensarem como faz aquilo, então demora muito tempo mesmo. E às 

vezes você vai ver e não fez nada daquilo, mas... porque o tempo é muito corrido. A 

hora que você viu, já passou as quatro horas e você não fez nada durante o dia.  Quando 

acontece isso também, você vai para casa com a consciência pesada.  

Su – Então acho que o mais importante é... o primeiro passo é você... (trecho 

incompreensível – aproximadamente três palavras) né? 

C – É. Então quando eu trago a proposta eu tenho que pensar nos dois. Às vezes você pensa 

numa coisa, mas quando você vai trabalhar com aquilo não acontece do jeito que você 

pensou, tem isso também. Que é muito mais fácil você passar no lousa e pronto! O 

conteúdo, acabou... mas não dá para trabalhar assim na sala de aula. Então você acaba 

ficando frustado porque não apontou como deveria aprender.  

Su – Porque você acha que não dá para trabalhar assim em sala de aula? 

C – Não, dá. Mas não o tempo todo, porque todos não vão ter o mesmo ritmo. Se eu encher 

a lousa de atividades; aqueles que estiverem mais à vontade vão fazer rapidinho, mas 

os outros não. Tem aluno que não vai conseguir copiar nem uma frase. Então eu tenho 

que pensar numa forma que todos possam, todos façam e aprendam. Por isso que eu 

trabalho muito com xerox, porque... se eu for esperar eles copiarem, demora demais. 

Então, por exemplo, quem acaba com o xerox que são os alunos que... acabam mais 

rápido; você vê como que eles... (trecho incompreensível) ...depende muito do que eu 

estou trabalhando. Ou eles vão ajudar, mais na área de matemática. Igual os alunos 

quando estão aprendendo as orações. Então a gente faz assim para não ficar muito 

desfalcado com o grupo em relação ao aluno.  
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Su – Dá para perceber é que você tem que estar bastante junto ao aluno né?  

C – Eu interfiro. Mas não é... muitas vezes não é necessário não. Fazer com que eles 

pensem para chegar naquela resposta. Mas são técnicas para isso. A gente não deixa um 

pouco solto, e o que fez, fez, não. Eu olho o que eles fizeram e corrijo, faço eles 

voltarem. Às vezes vou fazer aquilo, não deixo assim... solto não, porque eu não 

acredito que seja assim: deixar do jeito que está.  

Su – Você tem um trabalho de identificar a aprendizagem né? ... (trecho incompreensível) 

...e você tem um... essa experiência que você faz com os alunos, é... você acha que isso 

é o que permite ver onde eles estão na aprendizagem  

C – É. Porque se eu não chegar e não ver o que eles estão fazendo, como eu vou saber? Só 

ficar ali na frente? Não tem como. Ou se eu pegar o caderno e dar tudo corrigido do 

que eu pegar e corrigir junto com eles? É diferente. Eu levo o caderno para casa. Mas lá 

eu vejo o que eles fizeram ou não fizeram, mas só o caderno que eu levo não avalia. 

Porque ali eu já fiz as correções, a gente já discutiu aquilo, já chegou na resposta. Então 

eu tenho que ver no dia-a-dia também o que está fazendo. Se está fazendo e como que 

está fazendo... se não; não tem como estar fazendo as intervenções. E a intervenção não 

é num momento só; eu ajudo alguma coisa naquele momento, mas aí eu tenho que 

pensar nas outras coisas que eu vou pensar; o que eu posso estar trabalhando com eles 

para que eles possam estar trabalhando melhor determinada coisa. Eu acho que é 

essencial no processo né? As atividades, o trabalho em sala de aula. 

Su – E dentro destas atividades, quais as características que você acha que podem 

possibilitar a aprendizagem? (Trecho incompreensível) ...qualquer atividade que você 

pensa em trabalhar com eles, que ajude... (Trecho incompreensível) ...das atividades, o 

que mais você acha que... que tem ter na atividade para auxiliar na aprendizagem? 

C – Uma atividade?  

Su – É, nas atividades em geral, em linhas gerais.  

C – Assim... (Trecho incompreensível) ...que eles façam também sozinhos. Ele tem que ter 

autonomia de pensar a realidade para eles fazer. Aí sim, é um desafio. Mas antes disso 

que tenho que possibilitar de que eles pensem aquilo e tentem pelo menos fazer 



 

 217 

sozinhos. Eu não posso pegar e transferir. Isso é uma das coisas.... (Trecho 

incompreensível) ...eu não sei te dizer agora, experiência avançar, mas dentro da sala 

de aula, você tem que possibilitar que eles façam sozinhos, para você poder interferir 

também... (Trecho incompreensível) ...coloca nesse sentido; depois que eles já façam 

alguma coisa. Aí sim. Agora também tem as atividades grupais onde um vai ajudando o 

outro; ali já ajuda bastante a pensar, discutir sobre determinada coisa, estudar... então a 

atividade em grupo para aprendizado; se algum aluno sai do seu e vai ajudar o outro, 

ele está aprendendo também quando ele está ensinando e o outro também está 

aprendendo com ele.  

Su – Nas atividades que você falou para desenvolver na sala de aula... (Trecho 

incompreensível) ...proporcionar que ele faça? 

C – Isso... (Trecho incompreensível). 

Su – E aí tem... (Trecho incompreensível). 

C – Isso, porque eles lá, no sentido de fazer eles pensarem no que eles fizeram, mas se 

houver a necessidade de intervir, da intervenção. Muitas vezes eles vão muito além 

daquilo que eu maquinei. E aí se aprende mais, é tão bacana, eles já estão chegando aí e 

já estão fazendo.   

Su – Agora, quais os aspectos que você acha que estão envolvidos na aprendizagem? Sejam 

eles sociais, psicológicos... 

C – Ah, muitos aspectos. A forma como você trabalha na sala de aula, como se relaciona 

com os alunos, é... a vida deles lá fora, a vida com a família, é... tem alunos que tem 

muitos problemas em sala de aula e muitas vezes você não sabe nem como ajudar 

aquele aluno. A forma como está estruturada a sociedade também, passa fome, não tem 

material... eu acho que tudo isso acaba influenciando na aprendizagem deles. Não que 

ele não vá aprender, mas eles não estão perceptíveis naquele momento naquilo que 

você está trabalhando. Então de uma forma ou de outra acaba interferindo na 

aprendizagem dele. A forma como está organizada a escola também... (Trecho 

incompreensível) ...a gente tenta trabalhar com o aluno em sala de aula, mas falta a 

atenção (_______) perante os alunos. Eu acho que é um massacre, com vai trabalhar 

com os alunos em sala? Não trabalha, é uma mentira. Mas eu acho que a alfabetização 
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com mais de trinta alunos... eu acho que aí... isso vai interferir demais no aprendizado 

do aluno. Como o professor vai poder fazer essa interferência que precisa ser feita? Eu 

acho que tem outros fatores que interferem no aprendizado do aluno.   

Su – Tanto conjuntural como familiar... 

C – Mais de trinta alunos na sala... só trinta... é difícil, mas acima de trinta? Então, eu acho 

que é isso também, não dá para negar, falar assim: “Ah, não. Aprende igual ao outro.” 

Mentira. Não aprende não. Porque você tem um monte de coisas na casa dele, sem 

livro, sem computador... é muito diferente. Eu vejo isso na sala de aula. Aquele aluno 

que não tem nada, que passa necessidade e aquele que tem o pai, tem quase tudo, é 

diferente. Não que o outro não vai aprender, só que aquele lá que já tem tudo, está 

estimulado, tem acesso a um monte de coisas, e o outro que não tem uma... vem com 

fome para a escola, não tem material... Agora, falar que é igual, é tampar o sol com a 

peneira, eu não acredito nisso. 

Su – Agora... depende do quê? 

C – A aprendizagem? 

Su – É, dentro da escola né?  

C – Depende, eu acho que depende da gente... depende do professor. Se eu posso oferecer 

para aquele aluno, para que eu possa incentivar aquele lá da situação mais difícil? 

(Trecho incompreensível) ...oferecer material para o aluno, oferecer condições para que 

ele aprenda, reforçar aquilo que ele ainda não sabe, ou que não teve oportunidade de 

aprender.  

Su – Amanhã, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre desenvolvimento. 

Desenvolvimento humano, o que você pensa sobre desenvolvimento, a gente vai estar 

conversando sobre os autores que você conhece e... aí eu gostaria que a gente 

conversasse sobre desenvolvimento. Como é que você vê o desenvolvimento dos seus 

alunos, qual a forma que você acha que possibilita o desenvolvimento... a gente vai 

deixar isso para depois né? Teorias sobre educação e o desenvolvimento, tá bom? 

C – Tá bom (risos). 

Su – Não precisa ficar preocupada.  
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Entrevistado Cléo (C) 

Entrevistador Suzana (Su) 

 

Su – A gente conversou bastante sobre aprendizagem e hoje a gente vai conversar sobre 

desenvolvimento.  

C – Esse assunto eu não domino. 

Su – Não, mas aí a gente vai investigando, não se preocupe. Mas primeiro, eu queria que 

você me falasse quais são as teorias que falam sobre desenvolvimento que você teve 

contato na graduação ou em outro espaço que você trabalhou? 

C – Eu vi muito superficialmente alguma sobre Piaget . Cheguei a ver alguma coisa 

também na psicologia, mas faz muito tempo. Como eu te falei, quando eu vi mais foi 

quando eu estava lá na instituição C.. Porque aqui na D., eu acho assim que foi péssimo 

psicologia, eu não cheguei nem ao ponto de teoria, realmente eu não consigo lembrar. 

Su – Tá certo. 

C – Porque faz muito tempo. A gente viu algum... estudou a história da Psicologia, dos 

autores, mas faz muito tempo, eu não sei te dizer assim de cada autor sobre 

desenvolvimento. E depois vi alguma coisa de Piaget, mas muito superficialmente; 

aqueles estágios do desenvolvimento que ele coloca.  

Su – O que você acha, pelo seu conhecimento sobre desenvolvimento, sobre o 

desenvolvimento humano né? De uma forma geral, o que você acha que é 

desenvolvimento? 

C – Ah, eu acho que desenvolvimento são os vários períodos que um ser humano vai passar 

na vida. Eu não sei se seria os estágios que colocam, os estágios de desenvolvimento... 

mas sei lá, fases onde a pessoa vai estar aprendendo, vai estar aprimorando a 

convivência com os outros indivíduos. Começa desde o nascimento, o primeiro contato 

com a mãe, aí depois ela engatinha, os primeiro contato dela vai ser... o contato motor, 

através de choques, de percepções... aí depois conforme ela vai crescendo, o contato 
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com as outras crianças, ela vai aprender a brincar, vai criar brincadeiras e aí depois a 

pré-adolescência onde ela já vai focar os interesses dela para outras coisas, a 

adolescência; a fase adulta. São as várias fases que a pessoa percorre durante a sua 

existência, de sua vida.  

Su – Como você mesmo falou, o Piaget coloca as fases do desenvolvimento humano. E 

chega numa fase que é como se o desenvolvimento estivesse completo.  

C – Que ele vai se eu não me engano, parece que é até a adolescência né? Eu não sei se é 

até a adolescência. 

Su – No último estágio... (Trecho incompreensível) ...são  as operações formais né? 

C – É, as operações formais. 

Su – Você teve uma experiência com educação de adultos né? Você chegou a pensar, a 

discutir sobre desenvolvimento humano? 

C – Não, não cheguei. Mas depois na faculdade, aqui na instituição D., a gente tinha o 

grupo da D., que ela chama é... diário de uma alfabetizadora, que ela conta uma 

experiência dela em alfabetização, onde ela alfabetiza uma empregada; ela precisa 

mudar de país e ela leva, ela precisa levar uma empregada para trabalhar junto com ela, 

empregada doméstica. E ela arruma uma empregada, só que a condição que ela dá de 

trabalho  para ela, é que a pessoa se alfabetize, porque ela era analfabeta. Então ela 

começa a alfabetizar a pessoa e tem uma parte do livro que ela coloca essa questão do 

desenvolvimento cognitivo; como que assim... eu não sei te dizer... mas eu vou tentar 

explicar. A quem... aquilo que é considerado normal, por exemplo, a pessoa que não 

está alfabetizada; ela não tem a mesma percepção da realidade e não faz as mesmas 

relações, não ultrapassa determinados limites, não. Ela não consegue extrapolar daquilo 

que ela enxerga entendeu? Ela fica muito naquele universo. Daí fica muito... naquele 

universo. E aí quando ele saiu eu achei uma coisa muito coerente com o que eu já tinha 

percebido, porque... a pessoa quando não está alfabetizada, ela não consegue muitas 

vezes fazer estas relações mesmo, do mundo que ela vive, é como se ela estivesse 

estacionada no tempo, porque não consegue perceber certas coisas que acontece, não 

consegue ter muitas visões do... a visão mítica de determinadas coisas, ela não tem essa 

visão mais científica das descobertas humanas, eu não sei te explicar direito. É muito 
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místico o pensamento da pessoa. Muito voltado assim para a crença, e aí eu fui ver no 

livro e assim, ela não conhece nada disso, pelo o que eu entendi. Quando eu li eu achei 

assim... que realmente, às vezes a gente fala assim: “Ah, as pessoas não votam direito 

nas eleições.” Mas as pessoas quando não tem noção da realidade; ela não faz mesmo 

estas relações, ela não tem esse desenvolvimento cognitivo onde ela perceba essas 

coisas assim que envolve e tudo. É como se tivesse meio parado no tempo, fica muito 

naquele universo dela. eu não sei te explicar direito. 

Su – Não, você explicou muito bem. 

C – É que na verdade eu não me lembro mais, as palavras que ela usa lá, mas eu achei 

interessante. Aí inclusive teve uma professora que pediu para apresentar e eu coloquei 

isso e a professora falou: “Realmente é isso, é isso mesmo.”  Era uma coisa que eu não 

tinha parado para pensar... mas eu não sei te dizer qual a frase que ela usou ali. 

Su – Tá ótimo. Ficou bem claro. E você acha que isso se deve a quê? 

C – Se deve ao próprio processo mesmo do conhecimento, da aprendizagem né? De que 

quando você aprende; você consegue entender melhor aquilo que se passa ao seu redor, 

por exemplo, você consegue entender melhor os fenômenos da natureza, por exemplo. 

Você consegue respeitar mais o meio ambiente, você consegue saber o que... o que 

percebe em fazer uma fogueira, juntas as folhas do chão e fazer uma fogueira, você vai 

estar prejudicando o meio ambiente e prejudicando você também. Eu acho que é um 

pouco daquilo que eu te falei ontem. Eu já vi várias vezes as pessoas fazerem uma 

fogueira e ficar na frente da fogueira como uma coisa primitiva, dos homens das 

cavernas né? Elas não fazem muito estas relações pela própria falta de conhecimento 

mesmo. É... ou planejamento familiar. Olha, não dá para ter tantos filhos, porque 

depois não vai poder sustentar. É, que nem assim, quando se fala para não ter muitos 

filhos, pois não vou poder dar uma educação legal. E quem que acaba tendo muitos 

filhos? As pessoas que menos podem criar. Ou elas acham assim: “Ah, eu vou ter esse 

filho porque eu vou conseguir alguma renda com ele, conseguir uma pensão.” Fica 

assim, uma pessoa ingênua. Eu, quando nas eleições eu não... “Ah, eu vou votar nesse 

aqui porque ele é mais bonito, porque ele me deu mais coisas.” Não faz essa relação 

que depois tem retorno para ele mesmo. Pensa assim. 



 

 222 

Su – Quando você fala que a pessoa fica ingênua, o que você está querendo dizer? 

C – Eu estou querendo dizer... não que seja ingênua da forma que ele coloca da parte da 

criticidade, eu coloco assim, é de não fazer essas relações, não sabe fazer estas relações 

entre ser humano e meio ambiente, ser humano e ser humano... é isso. É... procurar 

explicações místicas para a realidade, por exemplo: “Ah, eu não vou fazer determinada 

coisa porque dá azar.”, mas não é bem isso entendeu? Eu não sei te dar um exemplo 

agora para essas explicações místicas, mas agora na minha cabeça não tem uma 

explicação... dos fatos mesmos, porque acontecem determinadas coisas, tanto sociais 

quanto da natureza. 

Su – E aí então, ontem quando a gente estava falando sobre aprendizagem né? Pode-se 

dizer, que a aprendizagem é muito em função da escola né? 

C – Hã, hã. 

Su – Mas que na escola é diferente a aprendizagem porque é sistematizada e organizada. 

Então assim, para a gente estar falando agora nesse momento; você estaria falando da 

falta desses conhecimentos? 

C – Tá. Porque é só o conhecimento quando a gente vai... estar aprendendo na escola, 

aprender assim, o que o conhecimento, ele não é fruto de uma pessoa; não faz aquela 

pessoa superior, mas ele sai organizado porque muitas pessoas, que foram várias 

pessoas que pensaram e chegaram a alguma coisa, mas não foi sozinho. Para... quando 

os cientistas chegam numa descoberta, eles se basearam na descoberta de outros 

também. E aí ele pesquisou e construiu a dele. Então, assim... quando eu coloco... esse 

conhecimento que eu estou colocando para você, não é só o conhecimento que a pessoa 

vai também adquirir na escola. Esse de isolar a realidade, entender o que acontece ao 

redor dela, faz parte da escolarização, mas a gente sabe o quanto está fraco o ensino 

público. Como as pessoas saem sem saber, não sabem fazer uma conta de dividir, 

quanto mais saber sobre meio ambiente, psicologia, ecologia, ter alguma noção de 

sociologia ou mesmo de cidadania. Então... mas são conhecimentos que você também 

aprende lá fora, mas você vai ter sistematizado aprofundado mais fácil. É lógico que 

quem tem Internet consegue assim... estar aprendendo e tudo mais. Mesmo para você 

acessar a Internet, você tem que saber ler. Você tem que estar aprendendo na escola. 
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Ou para você procurar determinado assunto, você tem que... tem que ter... pesquisar 

determinadas fontes. Eu acho que aí isso é função da escola e esse conhecimento é... 

com a educação formal mesmo. Mesmo se a pessoa aprenda lá fora, conheça; ela vai na 

escola, para estudar, ter um aprofundamento, a troca com os outros colegas. Também 

tem isso.   

Su – Quando a gente estava falando sobre aprendizagem; para você qual é a relação entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento? 

C – Eu acho que na medida que a pessoa aprende mais, ela vai dando um outro enfoque a 

relação com os outros, para a compreensão das coisas... eu acho que a aprendizagem 

proporciona o aprimoramento assim do indivíduo porque o indivíduo que aprende e que 

conhece; é lógico que ele pode usar aquilo para coisas que não são boas, mas ele vai ter 

uma outra visão, talvez até do social, do papel dele como cidadão, da responsabilidade 

dele. Eu acho que a aprendizagem propicia esse aprimoramento, do respeito... não que 

não existam pessoas que não estudam e que não tem, mas eu acho que quando você 

tem, acho que a responsabilidade para mim é maior né?  

Su – E o cognitivo? 

C – O cognitivo, é. Porque você vai conseguir... quanto mais você aprende; mais ainda você 

vai estar desenvolvendo a sua parte intelectual. Porque eu percebo assim, em mim 

mesma, se eu fico muito tempo sem ler, sem fazer alguma coisa;  é como se eu tivesse 

parada no tempo e como se eu não conseguisse discutir determinadas questões. Eu acho 

que a aprendizagem tem que estar acontecendo sempre né? Não só na escola, mas 

também na escola através da leitura, da informação, mesmo quando a gente não tem 

tempo, tem que achar um tempinho para aprender. Mas eu acho que a aprendizagem 

ajuda no desenvolvimento cognitivo sim. A prova é se eu pegar a história né? Como 

que se deu o desenvolvimento do homem das cavernas? Foi através do fazer, conforme 

ele ia fazendo, ia aprendendo e ia fazendo novas pesquisas. Então... ele foi se 

desenvolvendo intelectualmente através do que ele fazia e de como ele começou a 

pensar as necessidades e criar as normativas para utilizar... para... o que eles utilizavam 

na natureza, mesmo para melhorar o seu modo de vida. Então, a aprendizagem ajuda... 

ajuda não, ela é essencial para o desenvolvimento cognitivo. 
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Su – Você está colocando assim: mesmo lá no homem primitivo, a aprendizagem, ele foi 

aprendendo a fazer as coisas porque ele tinha uma necessidade e ele tinha que fazer, ele 

foi aprendendo e foi se desenvolvendo? 

C – Isso. Ele foi aprendendo e foi se desenvolvendo. Conforme ele ia criando as 

ferramentas... ele aprendeu a fazer o fogo, ele foi... a aprendizagem se deu no fazer e no 

pensar né? Conforme ele tinha necessidade; ele foi utilizando mais e mais essa 

capacidade mental e foi evoluindo. 

Su – Quando a gente fala em cognitivo, o que você acha que é cognitivo? 

C – Eu acho que é a capacidade que você tem de utilizar a força do tempo para você poder 

estar aprendendo. É... quando você trabalha as funções cerebrais e você vai estar 

aprendendo mais ainda.  

Su – O que você acha que proporciona o desenvolvimento? O que causa o 

desenvolvimento? 

C – A escola, o estudo. 

Su – No geral. 

C – Então... eu acho que... vamos começar então pela causa: tudo que a família tem para 

oferecer para o filho de conversar com o filho, de ouvir, de dar a sua opinião, de refletir 

com ele propicia o desenvolvimento. O acesso que ele tem a informação, revistas, 

materiais, objetos, coisas que ele pode desenhar, escrever, é... Internet, na televisão, 

tem programas bacanas na televisão e na sala de aula; o que você for trabalhar que 

chama a atenção do aluno, toda forma de aprendizagem vai estar propiciando o 

desenvolvimento, mas dependendo de como você trabalha determinadas coisas, você 

vai estar fazendo com que haja assim... alguns aspectos da reflexão, da autonomia. 

Então na sala de aula, quando você realiza o seu trabalho; o trabalho do professor ao 

aluno é estar propiciando o desenvolvimento, mesmo na escola particular, vão estar se 

utilizando daquele conteúdo e dependendo da forma como você enfoca ele ou que você 

relaciona aquilo que você está trabalhando com o que acontece lá fora, relaciona 

disciplina com disciplina, saindo desta teia de relações; ele vai ter um desenvolvimento, 

muito mais do que uma outra criança que só vai acumulando. Então, ele também vai 
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desenvolvimento na relação com os outros alunos, uma troca, na rua também na 

brincadeira, na educação física, o desenvolvimento está inserido em vários contextos.  

Su – Qual você acha que é o papel do orgânico, do físico no desenvolvimento? 

C – Ah, é lógico que a gente sabe que tem algumas crianças que são assim... por nascerem 

com alguma deficiência mental, orgânica; determinadas coisas elas nas vão conseguir 

fazer igual a outra criança que nasceu sem nenhuma dificuldade né? Mas é... qual foi a 

pergunta mesmo? (risos)  

Su – Qual você acha que é o papel do desenvolvimento orgânico, do físico? 

C – Então uma criança que está com saúde, está bem, ela não vai ter dificuldade nenhuma 

para aprender, ela vai se desenvolver cada vez mais e melhor. Eu acho que o papel seria 

esse, as possibilidades que ela tem. Se ela não nascer com nenhum problema... 

(interrupção) ...então, eu acho assim, que se a criança está bem, não tenha nenhum 

problema de saúde que impeça ela à atividade; ela vai estar se desenvolvendo com 

todas as potencialidades possíveis. Eu não sei também. Eu acho que tem algumas 

crianças que vão ter algumas limitações e tudo, aí vai ter um ritmo próprio dela, ela vai 

se desenvolver também, mas num outro ritmo. É lógico que quando a gente fala de 

desenvolvimento, mesmo a criança que está organicamente bem, bem alimentada e 

tudo... que cada um tem o seu ritmo próprio né? De desenvolvimento. Eu percebi pelos 

meus filhos mesmo. Algumas coisa que a minha filha fazia o meu filho não fazia e 

outras que ele fazia ela não fazia porque cada criança também tem o seu ritmo de 

desenvolvimento, mas com todas essas atividades de aprendizagem, independente das 

características. 

Su – E a resposta para o meio no desenvolvimento? 

C – Ah, eu acho que ele é estimulador. Porque, por exemplo, é lógico que nas condições 

assim... bem estimulado, com amor, ajuda, tem material em casa, ele vai mais 

estimulado para escola. Mas aqueles que não tem nada em casa, mora num cubículo, 

não tem nem uma folha para rabiscar, não chega revista para ele, não chega jornal, não 

chega nada... então o outro vai chegar um pouco mais avançado na escola, vai chegar 

na vantagem, mas não que aquele outro não vai aprender, é que aquele que teve 

possibilidades, vai acelerar o processo dele de desenvolvimento cognitivo, enquanto 
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aquele que não tem nada na casa dele, vai chegar na defazagem em relação ao outro, 

mas ele também pode e depois chegar e alcançar. Aí eu acho que já é função da escola, 

que você vai estar trabalhando com essa criança para que ele que não seja excluído na 

escola como ele já é lá fora. Paciência também para não querer achar que ele vai no 

mesmo ritmo do outro. O outro já chegou na frente. Então a gente tem que ter a 

paciência de respeitar o ritmo dele para que ele chegue aos poucos também, que ele 

consiga chegar.   

Su – Qual o papel da escola no desenvolvimento?  

C – Eu acho que é propiciar que... que o aluno consiga desenvolver a potencialidade 

mental, a relação dele com outras pessoas, ajudar ele nesse processo. Eu acho que... 

 

(Fim do lado B) 

Su – Eu vou perguntar de novo tá? Qual que é o papel da educação escolar no 

desenvolvimento? 

C – Então, eu acho que seria propiciar o conhecimento historicamente produzido para as 

crianças, para os alunos, para eles estarem se desenvolvendo intelectualmente, estar 

pensando a realidade... eu acho que esse é o papel da escola. E estar se... levando aquilo 

para a vida dele também, tanto na parte do conhecer é... esse conhecimento que eu 

coloquei historicamente produzido; como se utilizar daquilo lá fora, e como acho que 

também na relação social: aprender a conviver com outras pessoas, ouvir as pessoas; eu 

acho que a escola tem um papel importante em relação a isso né? A convivência de 

sala, a troca... tudo isso está relacionado com o desenvolvimento humano. O 

desenvolvimento da autonomia, a autonomia também, mas aí depende de como que 

você propiciou para que ele pudesse desenvolver essa autonomia. Porque aí 

dependendo do tipo de metodologia utilizado na sala de aula, você não consegue muito 

essa autonomia, o aluno fica muito limitado ali a... a mais de informação e não é 

autônomo para poder pesquisar outras fontes, ir atrás das coisas, então eu acho que 

depende muito de como for trabalhada essa autonomia né? 
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Su – E isso traz outras coisas também né? Por exemplo, você estava falando que quando a 

gente tem acesso ao conhecimento, a gente consegue fazer a ligação das coisas né?  

C – Então, é isso que eu coloco. 

Su – E aí, se eu estou trabalhando especificamente... a forma que eu estou trabalhando o 

conhecimento ou como eu deixo de trabalhar; influi nisso né? Do aluno conseguir 

olhar... 

C – A realidade e interpretar. Porque o tipo de educação que por exemplo, eu recebi, era 

muito atrofiada neste tipo de interpretação. Você aprendia determinada coisa e não 

sabia para que ia usar aquela determinada coisa. Não relacionava aquilo com a sua 

realidade agora existem correntes da educação que questionam isso aí e colocam que o 

professor tem que ajudar o aluno afazer esta relação sim em sala de aula e perceber 

aquilo que ele usa, aquilo que ele aprende; como que aquilo lá está inserido na vida 

dele, como que aquilo está relacionado com outras coisa lá fora. Mas só que a gente 

percebe que ainda existem muitos tipos de aulas onde o aluno não percebe essa relação, 

principalmente quando começa a trabalhar de quinta à oitava, o professor não trabalha 

essa relação em determinadas disciplinas. Você começa a aprender coisas que você não 

sabe no que vai usar. Mas eu não sei se por culpa do professor. Ele tem todo um... o 

professor tem um conteúdo também que ele tem que trabalhar. Então ele fica preso 

naquilo lá e o aluno começa a fazer aquilo sem saber no que ele vau usar depois. 

Também por culpa do professor, mas também por não ter um enxugamento assim é... 

eu acho que tinha que ser repensando a educação melhor. Muitas coisas que são 

trabalhadas na escola,  que depois entra no vestibular, depois ela nunca mais vai ver 

aquilo, não vai utilizar para nada aquilo. Principalmente na área de matemática. Às 

vezes ele não sabe fazer uma coisa simples como porcentagem; ele não sabe fazer, mas 

ele tem aprender equação e não sei o quê, mais não sei o quê; que ele não vai usar para 

nada depois e vai esquecer. Então eu acho que tinha que ter uma reforma nisso aí. 

Propiciar coisas mais interessantes para o aluno. Se ele não tem interesse em fazer nada 

que se relacione com a área de matemática, por que ele tem que aprender isso? Não vai 

ser útil em nada. Não é melhor ele aprender sobre a natureza, sobre os animais ou 

aprender fotografia? Não sei, para que ele vai usar uma coisa... vai aprender uma coisa 
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que ele não vai usar para nada depois? Só por que cai no vestibular? Aí já vem a 

ditadura das escolas particulares, dos cursinhos, que para eles é interessante que ainda 

tenha esse tipo de educação, para que depois o aluno pague o cursinho para poder 

entrar na escola pública né? Complicado. Tem um monte de coisa a educação, se você 

for aprofundar...  

Su – É, a educação é multideterminada né? Muito... muitas questões políticas, sociais e 

históricas né? Influem na educação. 

C – Mesmo na área de português, ficar se detendo tanto na parte da gramática. Não é o caso 

da M. H. não. Ela trabalha bem legal mesmo, mais na parte de construção de textos, 

interpretação, mas a gente sabe que tem escolas que ainda ficam muito focadas 

naquelas orações subordinadas e parara e parara... que eu não sei nada daquilo. Você 

não sabe para que tem que aprender aquilo. Seu pensamento é lógico, você vai escrever 

e vê que isso não está combinando com isso, então tem que mudar isso aqui. Conforme 

você vai lendo, vai escrevendo; você mesmo vai se corrigindo. Então é uma coisa 

assim, absurda que as crianças e os jovens tem que aprender e depois não sabem fazer 

um texto, sequenciar uma idéia, ligar fatos, concluir. Então é uma coisa que tem que ser 

repensada. Não sabe ler uma notícia de jornal e interpretar o que está escrito ali. Mas 

mesmo assim, ainda tem professor que... mesmo de primeira à quarta. Deu feminino, 

deu masculino, deu diminutivo... o tempo todo nisso, não trabalha texto, não trabalha 

nada. É complicado.  

Su – Esta temática, é essencial no professor no desenvolvimento. 

C – Ah, eu acho que é buscar coisas que ajudem o aluno aprender cada vez mais e se 

desenvolver intelectualmente, em todos os aspectos. Eu acho que é esse o papel do 

professor. É difícil, mas a gente tem que tentar né? Às vezes você está tão cansado né? 

Tem dia que você pára e fala: “Ah, meu Deus!” Dá vontade de desistir, mas a partir do 

momento que você escolheu a profissão, você tem que fazer o melhor possível nela, 

com acertos e erros né? Aprendendo com erros também porque a gente erra muito no 

trabalho.  

Su – Hoje a gente pode ficar por aqui porque o que eu queria te perguntar, eu te perguntei. 

(Fim da entrevista) 



 

 229 

ANEXO B – Observação da aula de reforço 1 

 

 

Observadora Situação Participantes 

Suzana Aula de reforço C. - professora 

  D. (8 anos) - aluno 

 

 

 

1. Ambiente Físico. 

 

A sala possui a forma de um hexágono, com janelas, dois quadros negros. Não há carteiras 

e sim mesas coletivas e também não há uma mesa específica para o professor. Em uma das 

mesas, existem jogos e brinquedos pedagógicos. Esta sala não possui forração vê-se, de seu 

interior, as telhas e o madeiramento do telhado. A porta que dá acesso à sala e do tipo de 

correr. 

 

1) Descrição dos Participantes da situação  

 

Fazem parte da situação observada a professora e um aluno. O aluno é D. de oito anos 

matriculado na segunda série do ensino fundamental. Segundo a professora D. no começo  

da segunda série ainda não estava alfabetizado e por este motivo foi encaminhado, no início 

deste ano letivo, para o reforço que acontece uma vez por semana com duração de uma 

hora. D. já é capaz de ler pequenos textos. 

 

2) A Aula de Reforço 

   

A professora explicou que o reforço é um direito do aluno segundo a LDB (Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação) e acontece uma vez por semana com duração de uma hora. 

Os professores identificam as dificuldades dos alunos e os encaminham para o reforço. Este 

pode ser individual ou coletivo. No caso de D. o reforço é individual, tendo em vista, as 
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dificuldades que apresenta (o fato de não estar alfabetizado ainda). Ela explicou também, 

que com D. ela estava terminando de fazer o “tarefão das férias”, pois D. não tinha 

conseguido fazê-lo sozinho nas férias e em sua casa ninguém tinha condições de ajudá-lo.  

 

3) A observação 

 

Foi observada uma aula de reforço. A observadora não interagiu na situação ficando 

sentada em uma mesa de frente aos participantes da situação. A observadora apresentou-se 

ao aluno explicando que naquele dia acompanharia o trabalho dele e da professora.    

 

 

Transcrição da Observação       Data: 24/09/04                               Horário: das 8:00 às 9:00  

 

 

Começa a aula de reforço. O primeiro o conteúdo são as operações matemáticas de 

subtração e adição. A atividade trabalhada é uma fotocópia de um livro de matemática. 

Primeiro começam a resolver cálculos de adição. A professora e o aluno estão sentados em 

uma mesa uma ao lado do outro.  

 

C.: Vamos lá oito + seis + sete.  

 

D. conta nos dedos. 

 

C.: D. oito na cabeça, coloca o oito na cabeça mais sete quanto dá? Você já sabe fazer de 

cabeça. 

 

D. Continua usando os dedos. 

 

C.: Tudo bem. Oito na cabeça, mais seis. 

 

C. ajuda D. a contar nos dedos. 
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C.: Quanto dá? 

 

D.: Quatorze. 

 

C.: Agora coloca o quatorze na cabeça, mais sete? 

 

C. ajuda D. a contar nos dedos. Chegam ao resultado. 

 

C.: Agora de menos. De menos é de quê? 

 

D.: De tirar. 

 

C.: De oito dedos dá para tirar nove? 

 

D. começa a olhar para os dedos. R. o ajuda a montar oito dedos, abaixando dois dedos.  

 

C.: Dá para tirar nove dedos de oito dedos? 

 

D.: Não. 

 

C.: Porquê? 

 

D.: Porque é menor. 

 

C: Porque nove é maior que oito. 

 

Iniciam um novo cálculo. D. começa a utilizar os dedos subtraindo de traz para frente. 

 

D.: Nove menos três; tira o nove, tira o oito, tira o sete fica três 
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C.: Muito bem assim eu não tinha ensinado. Sete tira nove? O que tem que fazer? 

Emprestar. 

 

Iniciam o cálculo 611 – 398. 

 

C.: Quando eu não sei fazer a conta de cabeça, lembra quando a gente pegou o material 

dourado? 

 

D. Faz que sim com a cabeça. 

 

C.: Então tem que emprestar da dezena. Fica 11. Oito na cabeça para chegar no onze? 

 

D.: Nove, dez. onze. 

 

C.: Agora tem que emprestar da centena. Quanto fica? 

 

D.: Cinco   

 

C.: Que outra forma dá para fazer? Coloca o nove na cabeça. Quanto falta para chegar até o 

dez? 

 

D.: Hum. 

 

C.: Isso. Senta direito se não você vai ficar com sono. 

 

C.: Coloca as mãos sobre os ombros de D. e o auxilia a sentar ereto. 

 

C.: Que outra forma tem de fazer? Oito na cabeça. Para chegar no nove? 

 

D: Hum. 
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Terminam o cálculo. R. referindo-se a folha de atividades começada em aulas anteriores (o 

Tarefão):  

 

C: Agora acabou, acabou tudo. “Graças a Deus”! Vamos fazer uma coisa, você sabe fazer 

conta de cabeça. Três tira dois quanto é? 

 

D: Hum. 

 

C: Isso. Cinco tira quatro, quanto é? 

 

D.: Hum. 

 

C: É a mesma coisa quanto você está fazendo no papel dá o mesmo resultado. Vamos fazer 

aquela folhinha lá?  

 

D.: Qual? Aquela lá? 

 

C.: Não, aquela você já fez. 

 

C.: Levanta-se e pega uma outra folha com atividades. 

 

C: O que pede o exercício? 

 

D. lê. 

 

C.: O que está pedindo? 

 

D.: Não sei. 

 

C.: Lê de novo. 
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D.: Não. 

 

C.: Vamos ler juntos. 

 

Lêem juntos. 

 

C. e D.: “Escreva no quadrinho o número de letras que tem cada palavra”. 

 

C.: Qual é o quadrinho? 

 

D.: Aqui. 

 

C.: Isso. 

 

D.: Ah! É fácil. 

 

D. Faz a atividade e R. fica ao seu lado. D termina a atividade. 

 

C.: Qual palavra tem mais letras? 

 

D. Não responde. 

 

C.: Você sabe. 

 

D.: Papagaio. 

 

C.: Isso. 

 

Começam a fazer a segunda atividade da folha que consiste em ligar a figura a palavra 

escrita. 
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C.: Macaco o que dá para escrever com macaco? 

 

(barulho fora da sala começa a interferir na audição). 

 

Começam a escrever um pequeno texto. 

 

C.: Subir. Põe a mão aqui (no peito). Repete, subir. 

 

D.: Subir. 

 

C.: Que letra é no final? É uma letra intrometida. 

 

D.: É o L. 

 

C.: Tem na cobra. Só que na cobra ela não é intrometida. 

 

D.: Com R? 

 

C.: Isso. 

 

D.: Assim? 

 

C.: Isso. Sempre que começo a escrever um texto começo com letra maiúscula, alias, cadê 

os seus óculos? Você tem que trazer seus óculos no reforço, se não você esforça muita a 

vista. 

 

Passam para a próxima atividade. Lêem juntos o enunciado do exercício.  

 

D. e C.: Colorir os quadrinhos das consoantes que pertençam aos nomes dos bichos. 

 

D.: O que é consoante? 
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C.: Lembra que no alfabeto tem o A E I OU? O que sobra é tudo consoante. Vamos ver: 

sapo, o S e o P. 

 

C.: Levanta-se e pega o estojo com lápis colorido. 

 

C.: Qual cor você quer? Verde? 

 

C.: Aponta o lápis e olha para a atividade que D. está fazendo. 

 

C.: Aqui ó, você está neste. Qual as consoantes de galo? Você tem que pintar aqui. Mas 

você não acabou o urso. Ah! Você fez errado, você pintou na linha do urso. Não faz mal a 

gente faz de novo. 

 

D.: O Pro aqui tem L, aqui pinta também. 

 

C.: É. 

 

C. continua apontando os lápis de cor. 

 

C.: Pega outra cor agora. 

 

D. pega cor laranja. 

 

D.: Tem o L, tem o H. 

 

C.: Acabou, vai querer pintar os bichos? 

 

D faz que sim com a cabeça. 

 

D.: Me ajuda com as cores? 
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C.: Essa cor é bonita. 

 

D. começa a pintar. R levanta-se e traz uma aquarela para D. colorir o desenho. D. começa 

a usar a aquarela para colorir as figuras. D. levanta-se e traz o desenho para a observadora 

ver. 

 

S.: Quê bonito! É aquarela? 

 

D.: É. 

 

S. : Que legal! 

 

D.: Volta para a mesa e termina de colorir as figuras. 

 

C.: Você quer levar para sua casa para mostrar para sua mãe, sua avó, que você fez tudo o 

tarefão? 

 

D.: Não. 

 

C.: Então vamos colar no caderno. 

 

D.: Acho que agora não vai dar. 

 

C.: É, tem que esperar a tinta secar. Vamos deixar aqui em cima da mesa secando, aí sexta 

que vem a gente cola no caderno. 

 

D: Tchau Pro. 

 

C.: Tchau D.      
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ANEXO C – Observação da aula. 
 

 
Observadora Situação Participantes 
Suzana Aula  C - professora 
  Alunos do segundo ano do 

ensino Fundamental  
 

 
1)Ambiente Físico. 

 
A sala possui uma lousa móvel (de correr) e quatro estantes de alvenaria onde são 
guardados livros em sua maioria didáticos para a consulta dos alunos. Na parede existe um 
painel onde são fixadas as matérias a serem trabalhadas no dia.  As carteiras são unidas em 
grupos formando cinco grupos com número variado de alunos. Existe uma mesa na frente 
da lousa para o professor.  
 

2) Descrição dos Participantes da situação  
 
Fazem parte da situação observada a professora e os alunos matriculados no segundo ano 
ensino fundamental.  
 

4) A observação 
 
Foi observada uma aula. Diante os objetivos da pesquisa optou-se por focar a fala e os 
comportamentos da professora na sala de aula, já que são muitos os acontecimentos que 
ocorrem ao mesmo tempo na sala de aula. A forma do registro foi o registro escrito. A 
observadora apresentou-se para a classe, explicando que naquele dia acompanharia o 
trabalho deles e da professora.  A observação realizada aconteceu até o horário do intervalo 
dos alunos.   
 
 
 
Transcrição da Observação       Data: 27/09/04                          Horário: das 13:00 às 15:00  
 
 
Começa a aula. Os alunos vão entrando na sala de aula. A professora começa a distribuir 
livros e cadernos dos alunos. A professora entrega o livro ou caderno a cada aluno fazendo 
sempre um comentário.  
 
 
C.: A faltou o texto.  

 

C.: A faltou colar o texto. 
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C.: A. tudo certo 

 

Os alunos conversam entre si enquanto a professora vai entregando os materiais. A 

professora termina a entrega dos livros chama a atenção dos alunos contando de um à dez. 

Gradualmente os alunos vão centrando a atenção na professora. A professora dá início a 

“Hora da Conversa”31. 

 

C.: V. você quer começar? 

 

V.: Não. 

 

G.: Eu quero prô! 

 

C.: Pode começar. 

 

G.: Eu estou lendo esse livro.  

 

C.: Do que fala esse livro? 

 

G.: Dos dinossauros. 

 

C.: Que legal! E você está gostando? 

 

G.: Hum hum. (faz que sim com cabeça) 

 

C: Quem quer falar? 

 

Muitos  alunos pedem a fala ao mesmo tempo. 

                                                 
31 A hora da conversa é um espaço aberto no inicio da aula para que os alunos possam falar sobre algum 
acontecimento marcante ou sobre algum livro que estão lendo. 
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C.: Fala D.. 

 

D.: Eu estou lendo esse livro aqui que eu e o F. achamos no lixo. 

 

C.: No lixo? 

 

D. e F.: É. 

 

C.: No lixo, onde? 

 

F.: Quando agente estava indo para a casa. 

 

C.: Não é bom pegar coisa do lixo, pode ser sujo ou estar contaminado. 

 

D.: Não prô mas estava em caixa, não estava no meio de lixo sujo.    

 

C.: Mesmo assim não é bom. 

 

P.: Prô posso falar. 

 

C.: Pode. 

 

P.: Eu fui no rio com o meu pai. 

 

C.: Que legal! 

 

A.: Que rio que você foi? 

 

P.: Lá em Arealva, eu acho. 
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A.: Lá é sujo. 

 

C.: Quem quer falar? 

 

M.: Quero falar. 

 

C: Fala 

 

M.: Eu coloquei aparelho. 

 

C.: Nossa é mesmo. 

 

Outros alunos perguntam para a aluna se o aparelho está provocando alguma dor ela 

responde que por enquanto não. 

 

C.:  Mas alguém quer falar? 

 
Os alunos conversam e a professora começa a chamar a atenção para a próxima atividade. 
 
C.: Quem trouxe o texto? 

 

N.: Eu não. 

 

B.: Eu também não. 

 

C.: Gente não pode esquecer o texto porque o xerox tem cota e eu não posso ficar tirando 

muito. Eu tenho este dois, mas, olha, não pode esquecer o texto. 

 

A professora entrega os textos para os alunos. 

 

C.: Vamos ler texto. 
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Iniciam a leitura do texto “A Cigarra e a Formiga”. Cada aluno lê um parágrafo do texto. 

Quando termina a leitura a professora chama atenção para o fato desse texto ser uma outra 

versão da estória “A cigarra e a Formiga”. Explica que esta versão que leram hoje é de 

Monteiro Lobato e fala sobre quem é Monteiro Lobato. A professora observa que o final de 

cada versão é diferente. Na primeira versão a cigarra é castigada na segunda não. A 

professora explica que ela, junto com alunos irão construir um gráfico sobre as opiniões dos 

alunos sobre  o texto. Ela explica que cada texto traz uma “moral da estória”. A primeira 

traz a moral de que, quem na trabalha inevitavelmente é punido e a segunda que isso não 

necessariamente é verdade. A professora começa então a explicar o que é um gráfico, 

exemplificando com a campanha eleitoral municipal. A professora pergunta quem concorda 

com o final da primeira versão de Monteiro Lobato. Três alunos levantam os braços.  

 

C.: Só? 

 

Pergunta quem concorda que a cigarra devia realmente ser castigada. Dezesseis  alunos 

levantam o braço. Alguns alunos demonstram o interesse de mudar o voto       

 

C.:  A. porque você quer mudar seu voto? 

 

J.: Porque sim. 

 

C: Não é porque a maioria votou no primeiro texto que você tem que votar também. Você 

tem que votar no que você acha.  

 

J.: Tá bom prô. 

 

F.: Eu quero mudar meu voto também. 

 

C.: Vamos repetir a votação.  

 

A professora repete a votação. O resultado é dezesseis a três novamente. 
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C.: F. você não disse que queriam mudar o voto? E você J.? 

 

J.: Eu não quero. 

 

L.: Eu quero. 

 

C.: Mas você está votando no que você concorda e não por causa da maioria né? 

 

J.: É. 

 

C.: Vamos votar de novo. 

 

O resultado da votação é dezesseis a três novamente.    

 

A professora da orientação de como fazer o gráfico no caderno quadriculado. Explica que 

os alunos devem fazer duas barras uma do lado da outra, contando dezesseis quadrados 

para uma e três para outra. Ao mesmo tempo que explica a professora desenha os gráficos 

na lousa. A professora começa a percorrer a sala dando orientações aos alunos. 

 

A.: Prô pode pintar de colorido. 

 

C.: Pode. 

 

A professora chama atenção de alunos que andam pela classe.  

 

C.: M. você já fez? 

 

M.: Não prô. 
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A professora responde a solicitação dos alunos para realizar a atividade, ao mesmo tempo 

que chama atenção de alunos que circulam pela sala de aula. Após, passar por várias 

carteiras auxiliando os alunos a professora dá orientações sobre os dados que um gráfico 

necessita ter. 

 

C.: Um gráfico precisa ter nome não é? Se agente for ver no jornal todos os gráficos tem 

nome. Com é nome do nosso gráfico? 

 

Vários alunos falam ao mesmo tempo. 

 

C.: “Opinião do segundo ano sobre o texto “A Cigarra e a Formiga”.  

 

A professora diz que é preciso esclarecer sobre quais são as opiniões votadas.  

 

C.: Então tem que escrever, alunos que discordam com a moral da estória e alunos que 

concordam. 

 

Ela escreve na lousa debaixo das respectivas colunas. A professora volta a passar pelos 

grupos auxiliando e chamando a tenção dos alunos para a atividade. Chega a hora do 

intervalo. Todos saem para o intervalo. 
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ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL  
 
NOME: _________________________________________________________________ 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº. __________________________ SEXO:.( M )     ( F ) 
 
DATA DE NASCIMENTO......../....../........... 
 
INSTITUIÇÃO:  
 
ENDEREÇO:  
 
BAIRRO: _______________________________CIDADE: ____________________ 
CEP: __________________________TELEFONE: __________________________ 
 
 
 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
 
TÍTULO DA PESQUISA:  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: 
 
 
CARGO/FUNÇÃO: 
 
 
UNIDADE: 
 
AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  
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III –EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR SOBRE A PESQUISA 
 
1. Riscos e desconfortos 
 
2. Não existem riscos ou desconfortos associados com este projeto, isto é, a 

probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou 
tardia do estudo.  

 
3. Sigilo: Fica garantindo aos sujeitos da pesquisa a confidencialidade, a privacidade e o 

sigilo das informações individuais obtidas. Os resultados deste estudo poderão ser 
publicados em artigos e/ou livros científicos ou apresentados em congressos 
profissionais, mas informações pessoais que possam identificar o indivíduo serão 
mantidas em sigilo. 

 
 
 
 

IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS AO 
PARTICIPANTE 

 
Ficam garantidas aos sujeitos da pesquisa: 
 
1. O acesso, a qualquer tempo, a informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 
 
2. A salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
 
3. O direito de retirar-se da pesquisa no momento em que desejar. 
 
 
 

 
V – INFORMAÇÕES 

 
NOMES: __________________________________________________________ 
 
ENDEREÇOS: _____________________________________________________ 
 
TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, 
PARA CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS. 
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VI – CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
 
Eu compreendo os direitos dos participantes de pesquisa e autorizo participação 
dos educadores nesta pesquisa como coordenadora pedagógica dessa escola. 
Compreendo sobre o que, como e porquê este estudo está sendo feito. Receberei 
uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
 
 
 
 
 
Bauru.  / /2004 
 
 
_____________________________________ 
Coordenador Pedagógico 
 
 
______________________________________ ___________________________ 
 
Sujeito da pesquisa ou seu representante legal.   Pesquisador 
 
 
 

 
 



 

 248 

 


