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APRESENTAÇÃO
Olá, alunos e alunas.
Meu nome é Marcelo Loures dos Santos. Sou psicólogo e fiz mestrado em
Psicologia Social e o doutorado em Psicologia, sempre interessado sobre os
processos de aprendizagem e de produção de conhecimento de pessoas de
baixa renda.
E é por isso que estou aqui: para falar um pouco sobre
A disciplina que desenvolveremos, a Psicologia do Desenvolvimento e da
Aprendizagem (EDU117D), é básica em todas as licenciaturas do Brasil, inclusive
no curso presencial. Em geral, a disciplina fala dos principais pensadores da
Psicologia ou que a influenciaram na compreensão do desenvolvimento e da
aprendizagem. Há um certo consenso sobre quem seriam estes autores: Skinner,
Freud, Piaget e Vigotski. Frequentemente, um ou outro é acrescentado à lista,
mas esses quatro são os mais comuns.
Na disciplina, eu gostaria de ousar um pouco mais com vocês e pensar uma
discussão sobre estes autores de forma mais contextualizada, mais próxima da
realidade da sala de aula.
Assim, estaremos sempre nos perguntando: “como estes conceitos me
ajudariam em sala?”; “quando usarei essa teoria?”; “isso funciona?” “quem já fez
isso?”.
O maior desafio para alguém que vai se tornar professor é pensar criticamente
suas próprias experiências com a educação. Vamos criar oportunidades para
provocar discussões sobre como vemos a escola e como aquelas pessoas que já
pensaram buscaram respostas.
Ao final do curso, certamente, não teremos uma ideia única da psicologia,
porque isso ainda não existe – e talvez jamais vá existir – mas saberemos
reconhecer seus referenciais e suas aplicações.
A Psicologia é um tema muito instigante e desvendá-la é um desafio. tenho
certeza que teremos muito para conversar.
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Introdução à Psicologia
do Desenvolvimento e da
Aprendizagem
1. A PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO HOJE

Qual o papel da psicologia na educação?
Se alguém nos fizer esta pergunta, provavelmente, a primeira imagem
que virá à nossa mente será de um profissional que irá resolver os problemas
de aprendizagem de algum aluno, aplicando testes, fazendo observações do
aluno em atividade e tomando notas. Esta imagem não se apresenta por acaso.
Trata-se de uma construção predominante sobre a psicologia neste espaço e, se
formos avaliar, estará presente mesmo no nome desta disciplina: Psicologia do
Desenvolvimento da Aprendizagem.
Estudos realizados na década de 1990 mostraram que a maior parte das
pesquisas realizadas por psicólogos em São Paulo apresentavam os problemas
individuais de aprendizagem como principal foco.
A resposta não estaria, portanto, errada, mas certamente seria uma apreensão
limitada da função deste profissional.

+

A este respeito, ver a pesquisa desenvolvida por Angelucci et al. (2001),
disponível na biblioteca virtual da disciplina.

2. INFLUÊNCIAS SOBRE A FORMA COMO A PSICOLOGIA
ATUAVA NA ESCOLA DURANTE O SÉCULO XX (O FUNCIONALISMO
E O MATERIALISMO)

!

A professora de psicologia da USP Maria Helena Souza Patto encontra
na Sociologia duas das principais influências sobre a Psicologia: a visão
funcionalista, cujo principal conceito é a integração, e a materialista
histórica, cujo principal conceito é a contradição. Essas abordagens irão se
refletir claramente sobre a forma como a psicologia irá lidar com a escola.

A concepção funcionalista parte da visão de Durkheim e a influência por ele
recebida do modelo naturalista. Durkheim considera que, para a integração dos
indivíduos na sociedade, é necessário que estes, originalmente egoístas, sejam
coagidos para o bem comum. Nas sociedades complexas como a que vivemos,
cabe à educação a função de garantir que as diferenças sejam exploradas a partir
das aptidões naturais e orientadas e respeitadas em suas particularidades. Grande
parte do modelo de educação tradicional parte deste pressuposto, valorizando
a disciplina como forma de controle dos corpos e investindo naqueles alunos
que apresentavam habilidades diferenciadas. O processo seletivo parte desses
pressupostos. O livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, ilustra de forma reveladora
os mecanismos utilizados pela sociedade funcionalista neste processo.
Numa sociedade democrática, a educação deveria desenvolver as
potencialidades de seus membros ao máximo para colocá-las a serviço do bem
comum. No entanto, quando lidamos com a realidade concreta, nem sempre o
planejado se cumpre e as formas de organização falham. Essas “inadequações”,
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segundo o educador John Dewey, deveriam ser trabalhadas individualmente
para que se adaptassem à ordem social vigente. A leitura adaptacionista se
sustentava frequentemente a uma avaliação moralista e reducionista dos alunos.
Os testes psicológicos, construídos para a mensuração das capacidades
individuais e seu possível tratamento, como os testes de QI e as demais medidas
psicológicas, demarcam este modo de pensar o humano na visão funcionalista.
Nessa perspectiva, o modelo funcionalista de psicologia ansiava por
construir um instrumental que garantisse a precisão técnica e uma intervenção
correta. Essa era a proposta defendida por Binet, precursor de ferramentas de
avaliação psicológica nos idos do século XIX. A interpretação de Binet sobre as
capacidades psicológicas era extremamente sofisticada, influenciando grandes
pensadores da psicologia no século XX, como Piaget e Vygotsky.
Binet preocupava-se com uma apropriação acrítica de sua obra, que poderia
servir para uma hierarquização entre pessoas, especialmente na escola, como
é possível ver com maiores detalhes na tese de Rita de Cássia Vieira, sobre a
psicologia educacional em Minas Gerais. O capítulo 2 de sua tese é uma referência
obrigatória para esta disciplina.
No entanto, tais desdobramentos foram inevitáveis, especialmente na
psicologia americana, que, em lugar de buscar a peculiaridade do processo
de construção da inteligência proposto por Binet, passou a utilizar os testes
de forma massiva, voltados para diagnósticos mais abrangentes da educação.
Em outras palavras, o modelo preconizado pela escola partiria do pressuposto
de uma cultura considerada universal, cujo progresso estaria orientado por
uma linha clara e única de desenvolvimento. Os problemas emergentes neste
processo só poderiam advir dos indivíduos desadaptados.
Para os materialistas-históricos, que se orientavam pela concepção de
desenvolvimento histórico a partir da dialética entre classes sociais em conflito,
a interpretação representaria uma leitura unilateral dessa realidade. Para os
materialistas-históricos, era fundamental que a escola fosse compreendida
historicamente, ou seja, como manifestação dessas relações de poder entre
diferentes classes sociais.
Muitos estudiosos, principalmente da Sociologia, se voltaram para esta
abordagem da escola, como Louis Althusser, ao discutir os Aparelhos Ideológicos
de Estado; Pierre Bourdieu, com os conceitos de Capital Cultural, Habitus de
Classe, além de muitos outros autores que ainda hoje influenciam na forma
como a escola e as políticas educacionais são pensadas. Nesta concepção, as
dificuldades de aprendizagem, em grande parte, deveriam ser atribuídas não aos
alunos, mas ao modelo educacional distante da realidade dos alunos. Há no livro
de Demerval Saviani, Escola e Democracia, uma interessante síntese sobre essas
teorias, as quais ele denomina crítico-reprodutivistas. Apesar da importância
dessas teorias para a psicologia, o autor ainda aponta para limites desse legado
para a educação de uma forma geral.
No Brasil, embora a concepção materialista-histórica influenciasse
significativamente propostas pedagógicas já na década de 1960, especialmente
Paulo Freire, apenas após a ditadura militar foi que a crítica ao modelo
funcionalista ganhou corpo na psicologia.

3. A CRÍTICA AO MODELO CLÍNICO-ADAPTACIONISTA
De forma geral, o período de abertura politica no Brasil favoreceu a
emergência de diversos movimentos políticos voltados para a ampliação da
participação popular, especialmente influenciados pelo materialismo-histórico.
Essa influência pode ser observada em diferentes áreas, como na saúde, com a

7

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

reforma sanitária, nos trabalhos comunitários, como é possível observar no livro
histórico produzido por Silvia Lane sobre Psicologia Social, naquele período, e na
educação. Nessa perspectiva, muitas práticas da psicologia foram questionadas
e propostas.

!

A psicologia também foi influenciada por essa concepção em suas
diferentes áreas de atuação, sendo caracterizada por Andery, em 1984,
como psicologia na comunidade. Seu principal objetivo era colocar o os
recursos da psicologia a serviço do processo de libertação, articulando
“forças de resistência, de reação, crescimento e libertação dos grupos
sociais populares” (ANDERY, 1984, 207).

Este autor apresenta ainda 13 princípios que seriam a base para a atuação de
uma psicologia materialista-histórica.
Na educação, a psicologia também se orienta por esses princípios, na tentativa
de aproximar-se das demandas apresentadas pelas práticas escolares, em lugar
da clássica. Mas, muitas vezes, é pouco construtiva, limitando-se à descrição dos
estágios do desenvolvimento infantil e dificuldades de aprendizagem. Libâneo
foi responsável por fundamentar a proposta da Psicologia da Educação desse
período. Ele evidencia o teor das discussões em vigor, enfatizando a necessária
compreensão da relação indivíduo e sociedade e, daí, suas contribuições para as
práticas pedagógicas.
Um marco da mudança de foco da psicologia na educação brasileira foram
as pesquisas realizadas por Patto (1984; 1991) ao demonstrar como a psicologia
reproduzia um discurso de culpabilização dos alunos pelo seu fracasso escolar,
sem considerar os problemas materiais, pedagógicos e socioculturais que os
afligiam.

!

Nesse sentido, o modelo formal de educação seria responsável por
produzir o fracasso escolar, uma vez que não se adequava às diferenças
sociais e excluía a maior parte dos alunos. Nesta pesquisa, Patto evidenciava
como os alunos pobres e suas famílias eram tratados não apenas pelos
funcionários da escola, mas também pelos psicólogos e, mesmo, pelos
pesquisadores em psicologia.

A autora demonstra que o discurso da psicologia, referenciado por um
modelo funcionalista, esteve sempre muito próximo de justificar o fracasso
escolar das classes populares, seja pelas escalas de inteligência, seja pela
preocupação diagnóstica entre o normal e o patológico, seja pelo discurso
clínico e adaptacionista.
Mesmo teorias importantes no desenvolvimento de práticas pedagógicas,
como a psicanálise e o construtivismo piagetiano, são criticadas por Patto por
reproduzirem uma visão estigmatizada e depreciativa das crianças e famílias
de classes populares. Em contrapartida, evidencia-se que as mesmas teorias,
quando consideravam os aspectos sócio-históricos de seus alunos, produziam
outra interpretação dos problemas de aprendizagem, muito mais próximas de
sua realidade concreta.
Evidentemente, também houve experiências exitosas na psicologia pautadas
em uma perspectiva funcionalista, como as experiências relatadas por Rita de
Cássia Vieira em sua tese, ao descrever os trabalhos desenvolvidos por Helena
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Antipoff, na Fazenda Rosário, no Brasil. No entanto, a concepção materialistahistórica passava a ganhar força politica no cenário brasileiro e a construir
uma relação entre a psicologia e as politicas públicas de educação, integrando
os demais movimentos democráticos e emancipatórios que tomavam corpo
naquele período.

4. O AFASTAMENTO DA PSICOLOGIA DA ESCOLA
Foi assim que a psicologia passou a ocupar um lugar ambíguo diante da
educação. À medida que persistia seu formato clínico-médico, utilizando a
classificação, diagnóstico e intervenção segundo preceitos muito próximos
ao da saúde, foi compreendida como uma profissão desta área. Ela passaria a
ocupar de forma clara esse lugar clínico no suporte à escola.
Apesar das críticas, ainda hoje a psicologia contribui a partir desse lugar,
como é possível observar nos frequentes encaminhamentos dos alunos aos
profissionais da área pela escola. Certamente, a formação dos psicólogos
atualmente visa romper com a perspectiva psicologista. No entanto, trata-se ainda
de um perfil em lenta transformação, dada a sua longa história no imaginário
da população, de alguns que a buscam como profissão e daqueles que sempre
dependeram de suas intervenções.
Assim, embora suas contribuições tenham tido um papel importante na
forma como o aluno poderia vir a se compreender no contexto em que se
inseria, a clínica que prevalecia nos espaços escolares, orientada por um modelo
adaptacionista e classificatório, oferecia pouco espaço para compreender os
aspectos subjetivos da aprendizagem.
Com as críticas ao psicologismo na educação pela atribuição exclusivamente
psicológica aos fenômenos escolares e as dificuldades do diálogo dos profissionais
da área com os demais profissionais da educação, a psicologia passou a ser
considerada persona non grata nas escolas. Sua leitura individualizada dos
fenômenos escolares geralmente ocultava uma percepção da escola enquanto
uma política pública.
Libâneo, ainda na década de 1980, evidenciou a necessidade de se pensar
a psicologia integrada a propostas educacionais ampliadas, integradas ao
funcionamento escolar como um ambiente histórico e socialmente construído.
Este será outro texto obrigatório para nossa formação.
Para se compreender melhor a discussão, leia:

+

LIBÂNEO, José Carlos. Psicologia Educacional: uma avaliação crítica, In
Psicologia Social: o homem em movimento. São Paulo, Brasiliense, 1984.

Em 2008, quase 30 anos após esse movimento crítico, ao adotar a educação
como sua temática para aquele ano, o Conselho Federal de Psicologia reforçou a
expectativa do papel da psicologia como um saber histórico-cultural em diálogo
com os demais profissionais. Proença & Rocha (2008) evidenciaram que o
problema do fracasso escolar continuava sendo um problema central na escola
e que a psicologia necessitava compreender este problema integralmente.
Dados do relatório da Unicef intitulado Toda Criança na Escola em 2015,
publicado em 2012, reforçam este ponto de vista ao identificar que o fracasso
escolar e os preconceitos social e racial são partes indissociáveis do problema.
Como tais são as principais causas da evasão escolar, levando a um desinteresse
pela escola. Os dados apontam para uma disparidade gritante entre escolaridade
entre crianças negras e em situação de pobreza e as crianças brancas e abastadas.
De forma sintética, o relatório desvela as principais barreiras à educação:
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As barreiras socioculturais envolvem a discriminação racial, a
exposição à violência e a gravidez na adolescência, entre outras questões.
As barreiras econômicas dizem respeito à pobreza e, em particular, ao
trabalho infantil. Entre as barreiras relacionadas à oferta educacional,
estão a apresentação de conteúdos distantes da realidade dos alunos, a
não valorização dos profissionais de educação, o número insuficiente de
escolas, a falta de acessibilidade para alunos com deficiência, condições
precárias de infraestrutura e de transporte escolar. As barreiras políticas,
financeiras e técnicas tratam da insuficiência de recursos destinados à
educação pública brasileira.

!

Nesse sentido, de forma muito mais abrangente que os fatores individuais
criticados anteriormente, a realização de uma proposta de educação pública
e de qualidade para todos exige outro posicionamento da psicologia. Além
de compreender os efeitos subjetivos dessas condições sociais, propostas
educativas participativas, atraentes e potencializadoras de alunos, professores
e comunidade escolar devem ser pensadas conjuntamente com demais setores.
Proença & Rocha (2008) dizem que “entender as políticas públicas é
compreender como os educadores, alunos e gestores vivenciam sua implantação
e participam de sua concepção”. Pensar a psicologia a partir daí é pensar como
a psicologia compreende a participação democrática e a interação dos cidadãos
em torno de temas socialmente relevantes.

5. NOVAS PERSPECTIVAS
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de psicologia, o
que se espera de uma formação profissional em psicologia pelas instituições
de ensino superior do Brasil é que esteja voltada para a atuação profissional,
pesquisa e ensino, assegurando determinados princípios e compromissos, a
saber:
a) a construção e desenvolvimento do conhecimento científico em psicologia;
b) a compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a
amplitude do fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos
biológicos e sociais;
c) o reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para
compreensão do ser humano e incentivo à interlocução com campos de
conhecimento, que permitam a apreensão da complexidade e multideterminação
do fenômeno psicológico;
d) a compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e
políticos do país, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão;
e) atuação em diferentes contextos, considerando as necessidades sociais,
os direitos humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos
indivíduos, grupos, organizações e comunidades;
f ) respeito à ética nas relações com clientes e usuários, colegas, com o
público e na produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e informações na
área da psicologia;
g) aprimoramento e capacitação contínuos (35-6).
Na atualidade, não apenas na psicologia, mas na educação de forma geral,
há uma tendência a buscar uma posição intermediária entre o determinismo
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sociológico e o psicológico, ou seja, a tendência a compreender os problemas
escolares tanto por seus aspectos sociais ou psicológicos. Assim, talvez não seja
possível falar atualmente de dicotomias entre teorias psicológicas na forma
como foi mencionada anteriormente.
Há hoje um grande cruzamento entre concepções, como a aproximação
do cognitivismo com a teoria de Vygotsky, abordagens psicanalíticas e
construtivistas integradas a contextos sociais, abordagens histórico-culturais se
aproximando do discurso existencial-fenomenológico, e por aí vai. No entanto,
elementos sociais ainda têm se revelado como principais responsáveis pela
iniquidade na educação brasileira e é recorrente o fato de que a escola não sabe
como lidar com essas situações.
A proposta de um trabalho conjunto e dialogado entre diversas áreas e níveis
do Estado se apresenta para os autores desse relatório como uma das principais
estratégias para a superação da exclusão escolar. Como a psicologia pode ajudar
neste processo? Essa é uma questão que deverá balizar nossos trabalhos nesta
disciplina.

6. LEITURAS OBRIGATÓRIAS
LIBÂNEO, José Carlos. Psicologia Educacional: uma avaliação crítica, In
Psicologia Social: o homem em movimento. São Paulo, Brasiliense, 1984.
SOUZA, Marilene Proença Rebello; ROCHA, Marisa Lopes. Políticas
Educacionais: legislação, formação profissional e participação democrática, In
Ano da Psicologia na Educação: textos geradores. Brasília, Conselho Federal
de Psicologia, 2008.
VIEIRA, Rita de Cássia. O Psicólogo e o seu fazer na educação: contando
uma outra história. Belo Horizonte, UFMG, 2008 (Tese de Doutorado). (Capítulo
2)

7. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
ANDERY, Alberto Adib. Psicologia na Comunidade, in Psicologia Social: o
homem em movimento. São Paulo, Brasiliense, 1984.
ANGELUCCI, C. B. al. O Estado da Arte na pesquisa sobre fracasso escolar
(1991-2002): um estudo introdutório. Educação e Pesquisa, Jan./Apr. 2004,
vol.30, no.1, p.51-72. ISSN 1517-9702.
LANE, Sílvia T. M. (Org.). Psicologia Social: o homem em movimento. São
Paulo, Brasiliense, 1984.
PATTO, Maria Helena de Souza. Psicologia e Ideologia: uma introdução
crítica à Psicologia. São Paulo: T.A. Queiroz, 1984.
______________. A Produção do Fracasso Escolar. São Paulo: T.A. Queiroz,
1991.
SAVIANI, Demerval. Educação e Democracia. São Paulo, Autores Associados,
1999.
UNICEF. Acesso, permanência, aprendizagem e conclusão da Educação
Básica na idade certa – Direito de todas e de cada uma das crianças e dos
adolescentes /Fundo das Nações Unidas para a Infância. - Brasília: UNICEF, 2012.
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BEHAVIORISMO
1. BEHAVIORISMO: A ORIGEM
O termo behaviorismo vem da palavra inglesa behavior, que, em português,
significa comportamento. O nome atribuído a esta teoria advém da escolha de
seu objeto privilegiado de estudo: o comportamento observável.
Surgiu nos primórdios do século XX como uma tentativa de consolidar uma
psicologia científica, orientada por fatos concretos, e não pelos fatores subjetivos,
frequentemente questionados pelos críticos da psicologia.

!

A teoria behaviorista teve grande influência dos experimentos
realizados pelo fisiologista e médico russo Ivan Pavlov (1849 - 1936).
Ele criou a teoria dos Reflexos Condicionados, a partir de uma série de
experimentos nos quais buscava comprovar o processo de aprendizagem
por associação de estímulos. Em outras palavras, ele queria comprovar que
é possível produzir comportamentos, associando-os a estímulos naturais.

Realizava seus estudos em animais, considerando que o modo como os
organismos superiores aprendiam era comum a todos eles, diferenciando-se
apenas em termos de complexidade.
Assim, o médico apresentava a cachorros um bife suculento e utilizava
um aparelho que media a produção de saliva deles. Ou seja, media a resposta
dada pelos cães a um dado estímulo de forma quantificada. Depois, pouco
antes do bife, ele passou a tocar uma campainha, que logicamente não tinha
nenhum efeito sobre a produção salivar do cachorro. Gradativamente, porém,
o cão passou a associar a campainha ao bife, uma vez que influenciava agora a
produção de saliva.
Com isso, Pavlov provava que era possível transformar um estímulo neutro
em um estímulo condicionado. Este procedimento passou a ser conhecido
como Condicionamento Clássico ou Respondente (pois envolve inicialmente
respostas que dependem do Sistema Nervoso Autônomo).
A partir desse estudo experimental, o condicionamento clássico transformouse em uma descrição clara e segura - pois mensurável e replicável - do processo
de aprendizagem, a partir da associação de estímulos neutros a respostas
orgânicas. É possível observar tais reações frequentemente, por exemplo,
quando cobrimos os ouvidos ao ver um relâmpago. Portanto, todos nós temos
pouco controle sobre nossas reações - geralmente aprendidas sem qualquer
consciência delas.

2. AS IDEIAS DE WATSON

Watson (1878 - 1958) foi um psicólogo americano que buscou utilizar esta
teoria para explicar todos os fenômenos humanos e, por isso, considerado o pai
do Behaviorismo. Watson considerava que os aspectos internos do ser humano,
tais como pensamentos e sentimentos, eram inacessíveis em termos de
observação direta. Assim, o acesso a eles por vias indiretas era sempre limitado e
pouco confiável, uma vez que dependia da utilização de métodos introspectivos.
A introspecção era uma das ferramentas mais utilizadas pela psicologia nesse
período, caracterizando-se como um relato do sujeito sobre o que fosse interesse
dos pesquisadores: seus pensamentos, suas sensações, sua compreensão, etc.
Watson considerava ser irrelevante se ocupar deles. Ao afirmar a prevalência
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do ambiente, ele considerava ser possível, a partir da manipulação do ambiente,
produzir e controlar qualquer comportamento, eliminando toda referência aos
aspectos internos. Nos seus primeiros escritos, Watson aceitou a importância das
tendências comportamentais herdadas; nos seus trabalhos posteriores, porém,
passou a dar maior ênfase ao papel do meio na formação do comportamento
humano adulto.

!

Para o autor, o conceito de instinto já não era necessário em Psicologia,
mas esforçou-se por deixar bem claro que não duvidava do importante
papel das estruturas herdadas. O desenvolvimento e a aprendizagem
dependiam do modo como o meio atuava sobre tais estruturas. Mais que
isso: Watson tentou mostrar que não havia nenhum comportamento inato,
tentando colocar um fim à interpretação do comportamento a partir dos
instintos.

Nesse sentido, o estudo do pequeno Albert é exemplar. A partir dele,
Watson procurou demonstrar a capacidade do behaviorismo em manipular
comportamentos. Em seu experimento, Watson apresentava um rato ao bebê
Albert, que demonstrava não ter qualquer manifestação de medo em relação
ao animal. Então, juntamente com o rato, era apresentado um ruído muito alto,
assustando o pequeno Albert. Este procedimento foi repetido diversas vezes até
que, de forma similar à experiência de Pavlov, o bebê passou a associar o rato ao
estímulo desagradável. O rato e qualquer outro objeto peludo passaram a ser
um estímulo aversivo para Albert.
Posteriormente, behavioristas buscaram aplicar os princípios do
condicionamento respondente para desconstruir aprendizagens indesejáveis,
por meio do processo de Dessensibilização Sistemática. Esta técnica se baseava
na criação de uma situação agradável na presença de um objeto já condicionado,
causador de medo. Este objeto era apresentado de forma sistemática, cada vez
mais próximo do sujeito, à medida que o medo do objeto diminuía. Por fim, o
medo condicionado era superado por outro condicionamento, agora associado
a estímulos agradáveis. Nesse sentido, compreendendo que o processo de
aprendizagem é produzido pela ação dos condicionamentos, ela pode ser
explicada pela relação estímulo-resposta.

!

Watson conseguiu popularizar o behaviorismo buscando dar a ele
uma função prática no cotidiano dos americanos. Chegou a propor que o
behaviorismo poderia ensinar às famílias a educar seus filhos. No entanto,
seus próprios conflitos pessoais fizeram com que sua carreira acadêmica
fosse devastada, passando a trabalhar com publicidade, realizando
estudos científicos sobre comportamento do consumidor e realizando
palestras, mas fora do universo acadêmico.

Sua concepção, embora bastante restrita em termos de explicação da
complexidade do comportamento humano, reforçou significativamente a
interpretação mecanicista do homem. Além da noção de comportamento
humano pautada na relação estímulo-resposta, compreendia o processo de
desenvolvimento como manifestação direta do processo de aprendizagem. Em
outras palavras, sua concepção reproduz o princípio elementar que orienta o
positivismo. O desenvolvimento é, portanto, ampliado na relação direta com o
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volume das informações disponíveis.
Por outro lado, essa concepção tem grande importância na ruptura com um
visão inatista do comportamento, evidenciando a possibilidade de intervenção
no processo de educação dos indivíduos.
Durante os anos 1920, a psicologia se apresentava ao público americano
como capaz de oferecer saídas para os diversos problemas educacionais,
estando presente nos jornais de grande circulação.
Depois de Watson, o behaviorismo tomou direções diversas em seu
desenvolvimento, mas encontrou grande força a partir dos trabalhos de Skinner,
tendo sido ele um dos psicólogos mais influentes a partir da década de 1950.

3. AS IDEIAS DE SKINNER
Embora mantivesse a noção mecanicista do comportamento humano, o
behaviorismo deu um grande salto na interpretação do comportamento humano
a partir de Skinner, ultrapassando as limitadas explicações do condicionamento
respondente.

!

Uma das maiores contribuições de Skinner foi o conceito de

condicionamento operante. Se na proposta watsoniana o sujeito era
passivo ao estímulo simplesmente respondendo a ele, no condicionamento
operante o indivíduo atuava diretamente no meio, buscando provocar os
estímulos.

Essa forma de interpretação do comportamento humano mostrava-se muito
mais representativa do processo de aprendizagem. Para tanto, desenvolveu outros
conceitos que permitiram compreender esse processo de condicionamento.
O condicionamento operante é possibilitado pelo reforço, entendido como
qualquer estímulo que, quando aplicado ou retirado, aumenta a probabilidade
de uma resposta ocorrer futuramente.
Um dos exemplos mais claros do condicionamento operante é o experimento
realizado por Skinner com ratos e que se tornou item obrigatório nos cursos de
psicologia: a caixa de Skinner. Essa caixa fechada, com uma das laterais em
vidro, tem uma alavanca que, quando acionada, oferece uma gota de água.
Um rato privado de água é colocado nesta caixa e, ao pressionar a alavanca
involuntariamente, recebe uma gota de água.

Figura 1: Caixa de Skinner

14

Behaviorismo

Com a repetição desse comportamento, associava-se a pressão à alavanca
e à oferta de água. Este aprendizado fez com que o comportamento de
pressionar a alavanca seja reforçado e passasse a aumentar sua frequência.
Assim, diferentemente do condicionamento respondente, no qual o indivíduo
sofria os estímulos, no condicionamento operante, o indivíduo provocava os
estímulos, ele buscava uma situação. Este reforço era caracterizado por Skinner
como reforço positivo, considerado como qualquer estímulo cuja apresentação
aumentava a frequência de uma resposta.
De forma similar, ele reconhecia o reforço negativo, que também aumentava
a frequência de determinada resposta, mas desta vez uma resposta de evitar
um estímulo desagradável, ou aversivo. Enquanto a caixa de Skinner estava
orientada pela utilização do reforço positivo, há uma variação dela, na qual o piso
da caixa estava eletrificado. A pressão da alavanca extinguia temporariamente
o choque, que era o reforçador negativo que aumentava a probabilidade do
comportamento de pressionar a barra.
Uma situação inusitada fez com que Skinner descobrisse outras modalidades
de reforço. Estava ele com poucas pelotas de ração para os ratos e não tinha
como comprar ou fazer. Decidiu, portanto, oferece-las a partir de determinado
intervalo de tempo. Descobriu, assim, que poderia reforçar os ratos a partir de
intervalos de tempo fixos ou variáveis, da mesma forma que poderia reforçar
a partir do número de vezes que o rato pressionasse a barra, ou seja, por razão
fixa. Neste caso, quanto menores os intervalos entre reforços, mais rápidas as
respostas dos animais; o inverso também era verdadeiro: quanto maiores os
intervalos, mais as respostas reduziam. Comparativamente, Skinner percebeu
que os programas de reforço de razão fixa fazem com que os ratos respondam
mais rapidamente do que os de um programa de intervalo fixo.
Estas situações são muito mais próximas da forma como os seres humanos
se organizam no cotidiano, com salários (programa de intervalo fixo) ou trabalho
por empreitada (programa de razão fixa).

!

Os programas de condicionamento foram aprimorados por Skinner,
que desenvolveu um processo de modelagem do comportamento.
Tratava-se de um planejamento de reforçamentos sucessivos que iam,
passo a passo, modelando uma sequência de respostas.

Em um de seus experimentos, Skinner queria fazer com que um pombo desse
uma volta completa sobre si mesmo. Como este não era um comportamento
comum, ele reforçava o pombo cada vez que se virava para o lado direito.
Quando o pombo já tivesse sido condicionado a dar esta resposta, passava-se
a reforçá-lo apenas quando se virasse um pouco mais do que fazia antes. Com
isso, Skinner pretendia demonstrar que era possível explicar a aprendizagem de
comportamentos complexos, como os humanos, a partir da modelagem.

+

Para obter mais detalhes sobre esse assunto, assista ao vídeo, disponível
em: http://vidgrids.com/condicionamento-de-skinner

O behaviorismo também reconhecia que havia mecanismos que permitiam
que a aprendizagem não se restringisse à situação do condicionamento.
Assim, dois conceitos permitiam compreender como que o condicionamento
poderia ser ampliado para outras situações: o conceito de generalização e o de
discriminação.
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O conceito de generalização já foi falado anteriormente, embora não tenha
sido denominado como tal. Lembram-se do “Pequeno Albert”? Inicialmente,
ele tinha medo de ratos, mas passou a ter medo de qualquer outro objeto
peludo, fosse um animal, uma máscara ou um espanador. Este é um exemplo de
generalização - embora, no caso de Albert, suas generalizações fossem pouco
eficientes. Na maioria das vezes, utilizamos a generalização de forma adequada,
como em nossas experiências de sociabilidade, as quais reproduzimos em
lugares desconhecidos, considerando que serão bem recebidas.
O conceito de discriminação está no sentido oposto do anterior. Vamos
dar o mesmo exemplo de situações de sociabilidade. Se na generalização
compreendemos que certas regras são importantes para que não se cometa
nenhuma gafe, seja qual for a situação, por outro lado, ficamos atentos para
as especificidades de um evento social: se uma festa formal, um velório ou um
encontro entre amigos. É preciso discriminar elementos deste contexto para
que seja emitido um comportamento adequado: mais formal em alguns casos,
mais descontraído, em outros; mais solícito, em uns, mais reservado em outros.
Podemos falar, portanto, de uma discriminação de estímulos quando uma
resposta se mantém na presença de um estímulo, mas se extingue na presença
de outro. Em uma delas, um comportamento é reforçado; em outra, não.

!

Partindo do pressuposto que um comportamento pode ser produzido,
o autor afirmava que também o inverso pode ocorrer; ou seja, um
comportamento pode ser eliminado, extinto. Assim, se o que mantém
um comportamento é o reforço que ele recebe, a ausência de reforço faz
com que ele perca seus motivos e deixe de ser emitido. A esse processo,
Skinner chamou extinção de comportamento.

O conceito de punição é outro conceito desenvolvido por Skinner, com
um importante impacto na educação. A partir de seus experimentos, o autor
verificou que, embora a punição também possa provocar a extinção de um
comportamento, não se trata de uma intervenção duradoura, uma vez que não
se atua sobre as motivações que levam à ação, ou seja, não são alteradas com a
punição.
A punição também, como instrumento de modelagem do comportamento,
traz a desvantagem de não ensinar como o indivíduo deve agir e quais seriam
os comportamentos desejáveis. Além disso, a possibilidade de efeitos colaterais,
como a cólera e outras reações emocionais intensas, também fazem como
que esta estratégia não seja tão eficiente como recurso para a extinção de um
comportamento.

4. A Aprendizagem no Behaviorismo
O behaviorismo teve um grande impacto na sociedade, especialmente
a americana, com a proposta de modificar e produzir comportamentos,
superando visões deterministas sobre a natureza humana. Toda essa promessa
de transformação estava fundada em uma concepção que geraria muitos
debates e críticas ao behaviorismo: a concepção de que a liberdade seria um
mito e que todo indivíduo era determinado pelos condicionamentos impostos
por seu ambiente.
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É possível caracterizar a concepção de aprendizagem do behaviorismo
a partir das seguintes bases (SIMONINI, 2012):
1

A quase totalidade dos comportamentos humanos é aprendida;

2

Comportamentos indesejáveis constituem um problema em si
mesmo; eliminá-los é resolver o problema;

3

É necessário procurar as causas dos comportamentos, buscando
verificar às quais variáveis deve-se a manutenção de comportamentos
indesejáveis;

4

Tanto comportamentos indesejáveis quanto desejáveis são mantidos
por suas consequências ou reforços;

5

A manipulação de estímulos antecedentes e consequentes ao
comportamento os modificam em aspectos específicos; e

6

Pela manipulação de variáveis relevantes, comportamentos desejáveis
podem ser aprendidos, e os indesejáveis substituídos.

Nesse sentido, o destino da humanidade estaria em suas mãos, com o
planejamento de estratégias educativas, segundo os pressupostos desejáveis
para a vida em sociedade.
Esta foi a grande bandeira de Watson para o behaviorismo. Como não
haveria nenhuma barreira orgânica que influenciasse o desenvolvimento dos
indivíduos, ele seria capaz de fazer de uma pessoa o que ele decidisse, como é
possível verificar em sua célebre afirmação:
Estou perfeitamente confiante em que a criação cuidadosa de um bebê
saudável e bem formado, nascido de uma longa ascendência de vadios,
assassinos, ladrões e prostitutas, teria, em última instância, um resultado
favorável. (...) Deem-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas,
e um ambiente para criá-las que eu próprio especificarei, e eu garanto que,
tomando qualquer uma delas ao acaso, prepará-la-ei para tornar-se qualquer
tipo de especialista que eu selecione - médico, advogado, artista, comerciante
e, sim, até um pedinte ou ladrão, independentemente dos seus talentos,
pendores, tendências, aptidões, vocações e raça de seus ancestrais. (...) É
favor notar que, quando esse experimento for realizado, estarei autorizado a
especificar o modo como elas serão criadas e o tipo de mundo em que terão
de viver. (WATSON,1930 apud SCHUTZ & SCHUTZ, 1999, p.254)
O autor considerava que, se as pessoas fossem capazes de compreender
seu próprio comportamento, os indivíduos teriam condição de organizar sua
própria vida e criar seus filhos de forma objetiva e disciplinada. Nesse sentido,
era crítico a toda forma de saber não científico ou não pautado por um esquema
de modelagem do comportamento.

!

Watson mesmo, em sua família, levou esses princípios a sério na
educação dos filhos, sem permitir que a esposa manifestasse qualquer afeto
em relação a eles. Segundo o autor, tal como eram utilizados na sociedade,
os afetos fragilizavam os condicionamentos, pois não eram aplicados
de forma adequada, frequentemente reforçando comportamentos,
desnecessariamente. Considerava que eram pouco objetivos e tendiam a
perder sua eficácia nos condicionamentos.
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Seus filhos relatam que ele praticamente nunca manifestou afeto e buscava
controlar os dele de forma extremamente rigorosa.
Apesar desses percalços, é inegável a contribuição do autor na aproximação
da psicologia com a educação. Foi a partir do behaviorismo que a educação
passou a ser pauta da psicologia durante cerca de 30 anos, a partir da década
de 1920.
Skinner, embora tivesse um perfil muito diferente do sedutor e popular
Watson, nutria as mesmas expectativas de transformação social a partir
do behaviorismo. Uma de suas criações mais conhecidas foi a máquina de
ensinar. Orientada pelo princípio do condicionamento operante, a máquina
era destinada para o estudo individual dos alunos e apresentava questões para
as quais o aluno deveria oferecer as respostas corretas. Se acertasse, seguiria
adiante no programa, avançando em passos pequenos na aprendizagem dos
conteúdos da matéria. As questões colocadas iam se tornando gradativamente
mais complexas, apresentando-se como desafio para o aluno. A resposta correta,
por si só, já seria um reforço para que continuasse.
Com isso, Skinner pretendia que os alunos seguissem um ritmo próprio e
não tivessem que esperar a correção do professor para obter o resultado de
seu trabalho - este era outro aspecto positivo da máquina para o processo
de aprendizagem. Posteriormente, as máquinas foram substituídas por
computadores, abrindo espaço para os métodos de instrução programada,
como vemos ainda nos dias de hoje.

!

A instrução programada é um sistema de ensino-aprendizagem
no qual a matéria preestabelecida é subdividida em etapas reduzidas,
cuidadosamente organizadas em uma sequência lógica, que pode
ser prontamente aprendida pelos estudantes. Cada etapa organizase deliberadamente, baseada naquela que a precedeu. A instrução
programada pode ser ensinada com ou sem o uso de “máquinas de
ensinar”. (SIMONINI, 2012)

O redator do programa de ensino é o responsável pela organização do
conteúdo de forma que seja apreendido pelo aluno. O professor está, desta forma,
livre para assistir os alunos individualmente ou desenvolver atividades de classe
além dos limites dos materiais programados. Contudo, o ensino programado
isola socialmente os estudantes, que se fecham em seu próprio mundo enquanto
aprendem, privando-os da experiência do grupo. Os estudantes também
não têm oportunidade de discordar das tendências do redator do programa.
(SIMONINI, 2012).
Os jogos de computador ou os consoles de videogame guardam grande
proximidade com as máquinas de ensinar de Skinner, o que talvez justifique o
eu sucesso, sendo hoje um dos mercados mais lucrativos. A lógica dos jogos é a
apresentação de tarefas cada vez mais complexas e que, a cada superação de um
obstáculo, se converte em uma bonificação de pontos ou de habilidades para o
personagem, necessárias para o seu desempenho nas tarefas seguintes.
A questão que se coloca diz respeito ao papel educativo dos jogos na
atualidade, sendo frequentemente colocados como ameaça à socialização. Este,
no entanto, não é um problema do equipamento em si, mas da forma como os
conteúdos curriculares poderiam ser incluídos nos games sem que deixassem
de ser interessantes como os jogos o são. Há exemplos desafiadores, pois bem
elaborados, nesse sentido. Resta aos educadores superarem os preconceitos
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com a tecnologia.
Mas Skinner foi ainda mais ousado em suas expectativas sobre as contribuições
educativas do behaviorismo. Em 1948, escreveu Walden II, um romance que
retratava uma sociedade behaviorista, completamente organizada pelas
técnicas de controle comportamental. Nesta sociedade ideal, o planejamento
amplo, garantido por programas de reforço, garantiria o equilíbrio e o bem-estar
dos cidadãos. A abordagem mecanicista considerava que o comportamento
humano poderia ser controlado, orientado, modificado e moldado pelo uso
adequado do reforço positivo (SCHUTZ & SCHUTZ, 1999)
Embora esta proposta não tenha se efetivado de forma abrangente, o
behaviorismo teve importância na crítica a um modelo educacional e na
preocupação da educação como um dos fundamentos da construção de uma
sociedade equilibrada.

!

O behaviorismo se apresenta como um crítico do modelo educacional
que privilegia a utilização de técnicas punitivas e repreensivas para a
valorização do aprendizado do aluno e seu empenho neste processo.
Reconhece também a responsabilidade do professor neste processo, sem
o peso de uma dimensão moralizante.

5. Bibliografia Consultada

BOCK, A.M.M. Psicologias. São Paulo, Saraiva, 2008.
FADIMAN, J. Teorias da Personalidade. Editora Harbra, São Paulo, 1986.
GOULART, I.B.. Psicologia da Educação. Petrópolis/RJ, Vozes, 2007.
SCHULTZ, D. P & SCHUTZ, S.E.. História da Psicologia Moderna. Editora
Cultrix, São Paulo, 1999.
SKINNER, B. F. Questões Recentes na Análise Comportamental. Papirus
Editora, 2ª ed., São Paulo, 1995.
SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. Martins Fontes Editora,
4ª ed., São Paulo, 1978.
SIMONINI, E.. Behaviorismo, In Apostila de Psicologia do Desenvolvimento
da Aprendizagem. Viçosa, UFV/Departamento de Educação, 2012 (mimeo)

19

3

Aula

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

PSICANÁLISE I
Não é possível, ou pelo menos justo, falar da psicanálise para futuros
professores sem lembrar que, para Sigmund Freud, ser professor era uma das
profissões impossíveis. Não que se queira aqui desanimar alguém; mas sim
porque, com isso, começamos a pensar a psicanálise, desde já, a partir de outro
referencial.
Para alertá-los ainda mais sobre a relação que o autor estabelecia com a
educação, vale lembrar que, uma vez, uma mãe perguntou a ele como deveria
proceder para que sua filha crescesse psicologicamente saudável. Ele respondeu
que não haveria nada que ela pudesse fazer.
Apesar do pessimismo característico de Freud em relação à humanidade, é
preciso compreender o que essas mensagens nos dizem sobre a psicanálise.
Falaremos um pouco mais sobre Freud e a teoria psicanalítica para voltar a
essas questões.

1. Freud: A ORIGEM
Freud pode ser considerado um dos pensadores mais conhecidos do
século XX, influenciando a forma como pensamos sobre nós mesmos e sobre o
mundo ao qual pertencemos. O inconsciente, a interpretação da normalidade,
da sexualidade, do desenvolvimento e das relações sociais apresentaram uma
grande reviravolta a partir da forma como Freud as sistematizou em sua obra.
Freud era judeu, de uma família de comerciantes malsucedida, e nasceu em
Freiberg, antiga Morávia. Posteriormente, sua família se mudou para Leipzig
(Alemanha) e definitivamente para Viena (Áustria). Destacou-se nos estudos
e obtinha por parte de sua família uma série de privilégios para desenvolverse nesta área, como o único filho a ter lâmpada de azeite para suas leituras.
Era vedado aos irmãos o aprendizado de instrumentos musicais, para que não
comprometessem seus estudos.
Iniciou seus estudos em Medicina na Universidade de Viena, embora tivesse
muitas dúvidas sobre qual curso fazer. Tinha muito interesse na área de pesquisa,
mas foi aconselhado por um professor, devido à sua condição financeira, a optar
pela atividade clínica. Passou então a trabalhar com a neurologia clínica.
Nesse período, no final do século XIX, a crítica à forma como as perturbações
mentais eram tratadas foi rechaçada por trazer uma forte influência religiosa,
que geralmente atribuía às doenças mentais uma série de misticismos. Buscavase uma atitude mais humana e racional em relação às perturbações nervosas,
com grande ênfase aos aspectos psicológicos.
Era, portanto, um período de grande efervescência quanto às interpretações
desses fenômenos. A noção de inconsciente - fundamental na obra de Freud
- já fazia parte dos círculos de conversa na Europa da época, havendo grande
interesse dos profissionais pelo tema.
Gustav Fechner, um dos únicos psicólogos a quem Freud dedicou leituras,
já havia tentado teorizar sobre o inconsciente, caracterizando a mente a partir
de uma analogia com um iceberg. Freud utilizou muitas vezes essa analogia para
dizer que: o que aparece frequentemente é apenas um indício de algo muito
maior e mais complexo.
Charcot, a partir do uso da hipnose no tratamento de histéricas, revolucionou
os métodos da época, ao menos para Freud, pois se abria a possibilidade
de reconhecimento das causas psicológicas das enfermidades mentais. A
experiência com Charcot influenciou significativamente a trajetória de Freud,
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que utilizaria a hipnose em Viena, juntamente com Josef Breuer.

2. FREUD: SUA TR AJETÓRIA, SEU PENSAMENTO

Josef Breuer, um médico bem-sucedido e já estabelecido em Viena, via
em Freud um médico muito promissor e passou a compartilhar com ele suas
experiências clínicas. Um dos casos mais emblemáticos sobre a construção da
teoria psicanalítica foi o da paciente de Breuer, chamada por eles de Anna O.
Esta paciente, uma jovem bonita e sedutora de 21 anos, era atendida por
Breuer e apresentava sintomas claramente histéricos. Breuer utilizava a hipnose
compreendendo que os sintomas histéricos eram apenas a ponta do iceberg, ou
seja, dizia respeito a um problema mais profundo. A função da hipnose, portanto,
era recuperar as possíveis causas do sintoma, geralmente associadas a eventos
emocionalmente perturbadores. Breuer percebia que, quando se recordava
dos eventos traumáticos, Anna O. recuperava sua serenidade, e os sintomas
desapareciam. Considerava este um método catártico, no qual o sujeito daria
vazão a sentimentos reprimidos, aliviando a tensão produzida por eles.
No entanto, Anna O. frequentemente apresentava novos sintomas, e foi
dando sinais claros de dependência e afeto em relação a Breuer, o que gerou
constrangimento para o médico e sua família. Compelido a abandonar o caso
devido aos ciúmes da esposa, Breuer passa para Freud o acompanhamento de
Anna O. Este acompanhamento trouxe para Freud inúmeras revelações, que
terão um papel crucial na construção de sua teoria.
Ele descobriu, em suas conversas com ela, que não seria apenas por meio
da hipnose que ela recuperava suas memórias. Suas lembranças, lapsos de
linguagem e mesmo sonhos, todos eles traziam elementos que ajudavam a
compreender os eventos passados que tinham sido perturbadores para Anna
O. Verificou, por meio dessas conversas, que os sintomas nada mais eram que
indícios dos eventos traumáticos, mas apresentados de forma simbólica, ou seja,
como uma linguagem cifrada.
Freud passou a organizar, portanto, sua teoria sobre o inconsciente.

!

Diante desta descoberta, considerou desnecessário utilizar a hipnose,
passando a adotar a associação livre. Esta técnica procura dar ao paciente
uma condição mais ativa em relação ao processo terapêutico. Ele é
solicitado a falar livremente, ou seja, sem fazer qualquer juízo de valor,
sobre qualquer questão que lhe venha à mente. Freud acreditava que o
inconsciente funcionava buscando expurgar sentimentos reprimidos,
chamando atenção para eles.

3. MAS O QUE SÃO SENTIMENTOS REPRIMIDOS?
No caso de Anna O., são desejos ou sentimentos que a sociedade condenava
por ferir a moral em vigor: o ódio pela mãe e um afeto sensual pelo pai. Como a
sociedade não é algo exterior a nós, crescemos em contato com esta moral e nos
julgamos a partir dela. Foi o que aconteceu com Anna O.: ela se envergonhava
desses sentimentos e tentava escondê-los, não apenas dos outros, mas também
de si mesma. Para evitar esse sofrimento, reprimiu suas lembranças.
A moral introjetada pelos sujeitos e a culpa dela decorrente impediam que
Anna O. falasse destes temas livremente. Então, ela era instigada a falar sem
se censurar, mesmo que isso parecesse absurdo ou imoral. Na concepção de
inconsciente de Freud, não existia nada aleatório no funcionamento psíquico.
O inconsciente ditaria as regras de funcionamento, pautando os temas mais
relevantes, independentemente da consciência que tivéssemos dele. Assim, o
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universo consciente do sujeito era um embuste, voltado para ocultar os desígnios
do inconsciente.
Freud relata o caso de uma paciente que repetia um ato aparentemente
absurdo: saía correndo do seu quarto para outro onde havia uma mesa de
centro; arrumava a toalha dessa mesa de determinada forma e, tocando a sineta,
chamava a criada; fazia com que esta se aproximasse da mesa e a despedia após
dar a ela alguma tarefa sem importância. Tentando encontrar uma explicação
para este ato, lembrou-se de que a toalha da mesa estava manchada e de que
sempre a arrumava de maneira a que a mancha fosse vista pela criada. Freud
interpretou essa cena como a reprodução de uma experiência da sua vida
conjugal da paciente, que ocupou muito a sua mente, causando a ela algum
embaraço.
Por isso, relatou o fato. Na noite de núpcias, o marido passou por uma
situação bastante comum: ficou impotente. Durante a noite, ele correu várias
vezes de seu quarto para o dela, tentando obter sucesso. Pela manhã, com
vergonha da arrumadeira do hotel que faria as camas, derramou o conteúdo de
um vidro de tinta vermelha no lençol. Portanto, Freud interpretou que, com este
ato obsessivo, ela representava a noite de núpcias. Era um ato inconsciente, mas
que tinha um significado que precisava ser descoberto.
Freud considerava que, por meio dessas manifestações inconscientes,
os indivíduos realmente exprimiam o que realmente eram, o que realmente
desejavam. Há nessas manifestações um alto investimento de energia. Essas
situações são extremamente desgastantes para os pacientes, que apresentam
grande resistência em reconhecer seus desejos. Esta luta entre o que desejam
e as imposições da moral tende a consumir toda a sua atenção, toda a sua vida.
Assim são os neuróticos (ou qualquer um de nós): viver da doença, sem poder
se desfazer dela, pois ela é o que somos.
Outra descoberta significativa foi que esses conteúdos reprimidos tinham,
em sua quase totalidade, um fundo sexual. A bem da verdade, não se pode
dizer que isso tenha sido uma descoberta de Freud. Poderíamos até dizer que
ele estava bastante inclinado a isso. Havia na época várias interpretações sobre
a importância da sexualidade como motor das ações humanas e causa das
psicopatologias.
Darwin foi um desses autores, ao dizer que os seres humanos são impelidos
por forças biológicas, particularmente pelo amor e pela fome, também
chamado por instinto de autopreservação. Ele considerava que nossas ações e
pensamentos eram orientados predominantemente por aspectos não racionais
do pensamento e do comportamento.
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A influência do pensamento de Darwin é inquestionável: o próprio
Freud teria afirmado que a leitura de seus livros foi determinante na
escolha pelo curso de medicina. Em certo trecho de sua obra, Freud
faz clara analogia entre a teoria da evolução da espécie e o modo de
funcionamento psíquico: “o indivíduo perece a partir dos seus conflitos
interiores, a espécie em sua luta com o mundo exterior ao qual já não está
adaptada” (Freud, 1938/1941)

Também Charcot, quando Freud fazia seu estágio em Paris, fez uma
afirmação sobre o evidente papel da sexualidade na origem e desenvolvimento
das histerias.
Essas concepções prévias certamente despertaram a atenção de Freud para

22

Psicanálise

a sexualidade e sua relação com o adoecimento psíquico.
Assim, ao acompanhar o caso de Anna O., havia um terreno fértil para suas
conjecturas teóricas sobre o papel da sexualidade no comportamento humano.
A partir da técnica de associação livre, à qual utilizava também para a
interpretação de sonhos, Freud percebia que grande parte dos conflitos psíquicos
de Anna O. advinha de situações envolvendo seu pai, nas quais buscava seu
afeto. Temos que lembrar que, para as crianças, o contato físico inicialmente
não está relacionado a nenhum impedimento moral. Esta moralidade vai se
instalando à medida que seus atos vão sendo recriminados e significados como
algo proibido, sujo, imoral. Esta recriminação é tanto maior quanto os tabus em
uma determinada época ou sociedade.
Mas não se aprende, assim, a controlar os desejos. Mesmo que não
aconteçam como ato, existem como vontade e possibilidade, que são nossas
fantasias sexuais, que nos ameaçam e provocam uma grande culpabilidade. Daí,
os motivos pelos quais Anna O. reprimia involuntariamente suas lembranças. No
entanto, os conteúdos reprimidos procuravam sintomaticamente voltar à tona.
Com Anna O., isso acontecia na manifestação de sua paixão por Breuer e,
posteriormente, por Freud. Freud compreendia que ela deslocava para objetos
substitutos a mesma demanda de amor que endereçava a seu pai. Ou seja, um
comportamento claramente sintomático, que, a partir de Anna O., passaria a ser
considerado característico da relação médico-paciente. Freud o chamava amor
de transferência, uma devoção amorosa ao médico-terapeuta. Ele percebeu que
este amor era a condição para o tratamento.
O amor e a aprovação do terapeuta eram, a princípio, a única razão para que o
paciente conseguisse suportar o sofrimento produzido pelo processo de análise.
Com o desenvolvimento do processo, o paciente percebia que sua relação com
o terapeuta era bastante idealizada e que apenas ele (paciente) poderia fazer
as melhores escolhas para si. Em outras palavras, aprender a ouvir seus desejos.
Nesse sentido, a psicanálise é um processo de aprendizagem de um modo de
interpretar o mundo. Evidentemente, para isso, precisaria compreender os
mecanismos inconscientes e seu modo de funcionamento, e apenas a partir de
um processo de análise poderia fazê-lo.
E Freud não passou incólume por este trabalho de fazer com que os
pacientes conhecessem a si mesmos profundamente. Também ele foi tocado
pelas suas próprias descobertas, passando a ser alvo de sua análise e teorização.
Nesse sentido, reconstruiu, em sua história pessoal, o que verificava na de seus
pacientes: uma dinâmica familiar universal envolvida em amor e ódio, dois
sentimentos básicos, mas que vão balizar toda sua teoria sob a forma de pulsões:
a pulsão erótica e a pulsão de morte.
Freud percebeu em sua trajetória que nutria uma relação de hostilidade com
seu pai: um homem, ao mesmo tempo, autoritário e, aos olhos de Freud, fraco.
Por outro lado, mantinha uma relação muito afetuosa com sua mãe, acolhedora
e gentil. Os principais sintomas manifestos por Freud em sua neurose estavam
relacionados aos sentimentos ambivalentes pelo pai, ora de desprezo, ora de
reconhecimento. Em sua autoanálise, verificou que o desejo de proximidade e,
principalmente, de exclusividade sobre sua mãe era frequentemente frustrado
pelo pai, o que alimentava seu ódio por ele.
No caso de Anna O., a frieza da mãe em relação à filha era compensada pela
postura atenciosa e afetiva do pai. Anna buscava assim atrair a atenção do pai
para si, representando papéis que julgava atrair seu pai. Durante a análise de
Anna O., Freud descobriu que o pai demonstrava grande atração por prostitutas
e, em vários momentos da análise, Anna O. dava indícios de que se via como tal
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ou assumia suas características.
Tanto em sua própria trajetória, quanto na de Anna O., Freud concluiu que
essas relações estavam orientadas por um impulso sexual em suas origens.
Tendo como referência a tragédia grega, denominou Complexo de Édipo
a atração dos filhos por seu progenitor de sexo oposto e a hostilidade pelo
progenitor de mesmo sexo. Com essas observações Freud passou a considerar
que a sexualidade não seria um impulso originário da adolescência ou vida
adulta, mas que tinha suas raízes desde o nascimento. A sexualidade infantil
é, portanto, mais uma concepção freudiana que causou grande alarido na
sociedade conservadora da época.
Passado o primeiro choque que as teses psicanalíticas causaram
no tratamento das psicopatologias, Freud foi conquistando grande
notoriedade, constituindo um grupo respeitável de adeptos à psicanálise.
Entre 1919 e 1939, atingiu o auge da fama. Mas com um câncer na boca, a
partir de 1923, e a ascensão do nazismo, especialmente após a eleição de
Hitler, em 1933, bem como a perseguição aos judeus e à psicanálise, Freud
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viu sua condição financeira novamente abalada e foi para a Inglaterra, em
1938. Após um período acometido por grande sofrimento em razão de sua
doença, em 1939, pediu ao médico que o acompanhava que eliminasse
seu sofrimento com doses de morfina.

+

Para ter uma noção deste caso de Annie O. e das discussões de Freud
com o jovem psicanalista Carl Jung e seus primeiros pacientes, assista ao
filme Um método perigoso, do diretor David Cronnenberg, disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=12c7hWk6K9w
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PSICANÁLISE II

4

Ao descrevermos a trajetória de Freud e o desenvolvimento de sua obra,
passamos por alguns conceitos fundamentais para a psicanálise. Destacaremos
aqui os principais conceitos, aprofundando alguns deles e apresentando outros
que se desdobram a partir deles.
Pelo que foi visto até agora, não há dúvidas de que o conceito de inconsciente
é fundamental na teoria psicanalítica, orientado pela noção de que nem tudo é
como parece ser. Esta postura em grande parte se opõe à hegemonia de um
modelo racionalista na leitura de mundo. Por isso, Freud era tão crítico à ciência,
pela prepotência com que ela pretendia compreender e controlar o universo e
as pessoas. A noção de inconsciente traz em si o pressuposto da impossibilidade
de controle sobre o psiquismo humano. Para o autor, a premissa fundamental da
psicanálise é a diferenciação do psíquico em consciente e inconsciente.
A consciência é definida como: (a) uma qualidade do psíquico; (b) um
estado altamente transitório; e (c) ao contrário do que se defendia na concepção
racionalista, não é condição para o funcionamento psíquico.
Freud defendeu que o psiquismo humano funcionava basicamente pela busca
do prazer e fuga do desprazer. O inconsciente atuava a partir destes princípios
e, como tal, não podia ser silenciado. Isso porque, não havendo possibilidade
ou conveniência em sua expressão direta, buscaria formas alternativas para se
expressar. Como vimos, em função de uma moralidade vigente internalizada,
Anna O. buscava escapar de suas fantasias sexuais em relação ao pai. Ela os
reprimia.
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O inconsciente tem como ponto de partida a teoria da repressão. O
conceito de repressão está relacionado à tentativa de negar o acesso a
informações que não poderiam ser suportadas pela moral do paciente,
sendo, portanto, enviadas para o inconsciente. No entanto, o inconsciente
cobrava um alto preço para isso: insistia em manifestar, sob a forma de
sintomas, seus desígnios. Anna O. não era livre em relação à sociedade,
mas tampouco em relação aos imperativos de seu inconsciente.

A psicopatologia psicanalítica – ou seja, o estudo das formas de
adoecimento psíquico a partir dos conceitos da psicanálise – se orienta,
portanto, pelo pressuposto de que a raiz psíquica do sofrimento mental está
no inconsciente, que precisa ser compreendido a partir de seus sinais. Vimos
também que o acesso a essas manifestações inconscientes enfrenta grande
resistência por parte dos pacientes - outro conceito fundamental para a
psicanálise. A resistência é a manutenção de conteúdos constrangedores no
inconsciente, evitando qualquer tentativa de acesso.
Mas Freud avançou em sua interpretação sobre os fenômenos inconscientes,
desenvolvendo estruturas psíquicas que auxiliariam na compreensão do
equilíbrio do processo, envolvendo agora elementos da relação do indivíduo
com a sociedade.
Estas estruturas foram caracterizadas por Freud como o Id, Ego e Superego,
cujas descrições são apresentadas a seguir.
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1. ID

O Id seria a estrutura originária do psiquismo, de onde adviria toda a
energia (libido) voltada para a relação do indivíduo com o mundo, para a
realização de seus desejos.

Por isso, o Id está orientado pelo princípio do prazer, buscando a satisfação
imediata das necessidades, não se importando sobre a possibilidade concreta de
sua satisfação. Esta é uma função do Ego, que mantém o contato com a realidade
e mediatiza estas demandas, ou do Superego, que fará uma interpretação sobre
essas demandas a partir das prerrogativas morais da sociedade.
Sendo pura vontade, puro impulso, ao Id não cabe demandar coerência,
organização ou lógica. Tudo é possível e urgente para ele.

2. EGO
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O Ego é uma parte do Id modificada por influência do meio exterior. Ele
se esforça por impor ao princípio do prazer, que reina sem restrições no Id, o
princípio da realidade.
Sua importância funcional é reger os acessos à motilidade, ou seja,
dar vazão às energias, permitindo ao indivíduo a tomada de atitude. O
Ego seria uma instância originada a partir do Id em seu contato com a
realidade, buscando contemporizar suas exigências de prazer.

Por outro lado, busca ponderar sobre as exigências superegoicas que, em
grande parte, sufocam os indivíduos a partir de uma moral severa. O Ego permite
que o indivíduo encontre possibilidades reais e, por vezes, seguras de satisfazer
os desejos. Em O Ego e o Id (1923), Freud caracteriza o Ego como:
(a) uma organização coerente de seus processos psíquicos;
(b) integrante da consciência, que regula a descarga das excitações no
mundo exterior;
(c) aquele que exerce a censura onírica;
(d) aquele que reprime as tendências anímicas;
(e) aquele que evita, por meio da resistência na análise, o contato com o
reprimido;
(f ) está em contato com o inconsciente.
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3. SUPEREGO
No entanto, para a vida em sociedade, a busca desenfreada pelo prazer
coloca para o sujeito uma série de restrições e retaliações. Estas, para a
própria segurança dos indivíduos, são internalizadas por eles sob a forma
de moralidade. A mesma energia, anteriormente canalizada pelo Id para a
satisfação imediata, passa a investir agora no cumprimento compulsório
da moral vigente. A instância responsável por esse processo é o Superego.

Ele se organiza em duas instâncias: o Ego Ideal, que corresponde à
internalização de características de figuras de autoridade, que passam a
representar um modelo, uma referência. Certamente, nossa apreensão das
características dessas figuras é subjetiva, ou seja, é uma construção pessoal, uma
idealização.
As referências construídas a partir desses modelos são extremamente
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exigentes em termos de moralidade e desenvoltura. O fracasso, mesmo que
pressuposto no cumprimento dessas exigências, produz culpabilidade e baixa
autoestima nos indivíduos. A proximidade, por sua vez, produz grande bemestar. Embora o superego seja necessário para a construção de ideais comuns
a determinada sociedade, algumas exigências impostas são inatingíveis,
produzindo grande sofrimento. Uma das características do sujeito acometido
por uma neurose acentuada é a rigidez diante dessas exigências, causando um
grande sofrimento pela pouca margem de satisfação genuinamente pessoal.
Outra construção característica da teoria freudiana diz respeito ao papel
da sexualidade como força motriz do comportamento humano. Como
dissemos anteriormente, a psicanálise foi alvo de grande resistência em sua
época ao postular a presença da sexualidade na infância. Era na infância que
os conflitos psíquicos constituíam as estruturas da personalidade, desenhando
precocemente o modo como passamos a nos relacionar com o mundo.
A base para essas afirmações encontra-se na caracterização dos estágios
psicossexuais do desenvolvimento. Estes estágios são denominamos como
psicossexuais, por caracterizar o foco no qual a criança, em cada período de sua
infância, investe sua libido ou sua energia sexual.

4. POR QUE ENERGIA SEXUAL?
Para Freud, o que orienta nossas ações é a busca pelo prazer. Diferentemente
dos animais, que agem por instintos e de forma inescapável, os seres humanos
agem a partir de pulsões. As pulsões são forças motrizes primárias e, como tal,
exercem grande poder sobre nossas escolhas. Contudo, a forma como as pulsões
mobilizam os indivíduos está estreitamente relacionada com sua história de vida
e com a forma como atravessa os estágios psicossexuais do desenvolvimento.
Há duas formas de pulsão: pulsão de vida e pulsão de morte.
A pulsão de vida é orientada pela libido, caracterizada originalmente como
energia sexual, mas que, no processo de desenvolvimento humano, encontra-se
em algumas situações desviadas desta finalidade. Mesmo assim, ainda é possível
reconhecer características dessa energia sexual.
Em Psicologia de grupos e análise do Ego, Freud irá dizer que em situações
aparentemente muito diferentes as características sexuais estarão presentes de
forma indiscutível. Assim, ele nos pergunta sobre as semelhanças entre um casal
apaixonado, um sujeito hipnotizado e um grupo sectário.
Para Freud, não há dúvida: todos estão amando.
Todos estão em uma relação devotada a uma pessoa, ou seja, são sujeitos
que se entregam a uma situação de dependência completa nas mãos de outra
pessoa. É o amor que os une e, como tal, têm expectativas de, ao mesmo
tempo, satisfazer os anseios do outro e os seus próprios, de forma narcísica, ou
seja, reconhecendo-se a partir do outro. Só a partir deste amor, o sujeito pode
entregar-se.
Vale lembrar aqui mais uma vez de Anna O. em sua relação com seu pai e,
posteriormente, com seus terapeutas. A situação amorosa original, instalada na
infância, é buscada incessantemente em suas relações futuras. A mesma situação
de dependência, que, na relação terapêutica, será manifestada por meio do
Amor de Transferência.
Para Freud, esta é a pulsão erótica, pois vem de Eros, que na mitologia grega
tem a função de manter unido tudo que existe no mundo. Ela permite ceder à
satisfação pessoal por amor.
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Por outro lado, é possível reconhecer que outra força poderosa nos move
e se mescla permanentemente com a pulsão erótica: a pulsão de morte, força
destrutiva que tem por objetivo por um ponto final, extinguir, matar.
Freud afirma que os homens têm uma presteza em odiar, o que fica muito
evidente diante das diferenças. Assim, os grupos que se unem por amor,
no sentido mais sectário e egoísta do termo, se organizam a partir de dois
procedimentos: a garantia da uniformidade interna e a eleição de um objeto
externo sobre o qual direcionam sua hostilidade. Há sempre um mal que ameaça
e ao qual queremos colocar um fim: a doença, o diabo, o comunista, o capitalista,
as intempéries. Os grupos sectários levam este maniqueísmo aos extremos.

!

Evidentemente, na vida cotidiana, reprimimos nossa hostilidade em
relação aos demais e às circunstâncias. Mas qualquer um de nós sabe o
quanto de esforço isso nos exige. No dia a dia, tais pulsões estão disfarçadas
e imbricadas de forma muito mais difícil de perceber: na convivência com
os vizinhos, com a família dos cônjuges, na relação professor-aluno e,
mesmo, nos casais apaixonados.

Para ilustrar como essas duas pulsões convivem em sociedade, Freud conta
a fábula dos porcos-espinhos. Nela, dois porcos-espinhos estavam em sua toca
em uma noite muito fria. Para que não morressem de frio, precisavam se aquecer
mutuamente. Como o excesso de proximidade fazia como se espetassem,
precisavam se afastar um pouco. Mas não poderia ser muito, para que não
sentissem frio. A partir das duas pulsões descritas, Freud considera que é assim
que os homens vivem em sociedade.
As pulsões de vida e de morte, no entanto, não devem ser avaliadas com
juízo de valor, pois o amor de grupos religiosos pode ser imobilizador e colocar
um fim a isso, pode ser positivo, e demanda um tanto de agressividade.

5. ESTÁGIOS E PERSONALIDADES
Nos estágios psicossexuais do desenvolvimento, é possível verificar como
as pulsões se relacionam de forma complementar. Neles, as crianças buscam o
prazer erótico ou sensual ao procurar a estimulação de zonas erógenas do corpo,
de acordo com o estágio de desenvolvimento em que se encontra (SCHUTZ &
SCHUTZ, 1998).
No primeiro estágio, marcado pela oralidade, com fome, a criança chora e
é reconfortada ao encontrar o seio materno. Mas não é apenas o leite materno
que sacia e apazigua a criança; geralmente, ela quer mais e suga o seio, mesmo
após ter saciado a fome. Para Freud, a boca passa a ser fonte de prazer para a
criança, associada a uma necessidade vital, que é a alimentação. A satisfação
inadequada neste estágio, seja pelo excesso ou pela falta, pode produzir uma
personalidade marcada pela oralidade. Freud interpretava que a boca, embora
seja um órgão muitas vezes sensual, é também passível de atuar com grande
poder destrutivo, sendo uma das principais armas de grande parte dos animais.
Assim, o autor acreditava que a personalidade do tipo oral tinha
características relacionadas à busca de prazer compulsivo pela boca,
como o fazem os fumantes, os alcoólatras, os glutões. Mas também pelo
uso hostil dela, por meio da linguagem, como os fofoqueiros e tagarelas.
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Evidentemente, a grande maioria das pessoas continua obtendo prazer, sexual
ou não, a partir dos usos da oralidade de forma não compulsiva. Os professores,
em sua maioria, têm um desejo irrefreável por falar. Esta é outra das grandes
revoluções provocadas pela psicanálise: a inadequação de uma expectativa de
normalidade. Somos marcados por nossa trajetória e nela construímos nossa
personalidade, cada qual com seus vícios e virtudes. Todos eles conduzidos pelo
poder de nosso inconsciente, forjado nestes estágios.
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O estágio anal se caracteriza pela gratificação erótica deslocada da
boca para o ânus. Freud define este estágio a partir do treinamento da
higiene pessoal, quando a criança é incentivada a realizar o controle dos
esfíncteres. Em outras palavras, retenção e expulsão dos dejetos.

A atenção da criança, voltada para este controle, sob a vigilância parental,
exige dela um grande esforço. Seguindo a mesma lógica anterior, os conflitos
excessivos nesta fase do desenvolvimento podem produzir personalidades
que vão de um extremo ao outro, ou seja, do indivíduo retentivo, caracterizado
pelo extremo asseio, parcimônia e controle ao indivíduo expulsivo, perdulário,
descuidado, desorganizado.
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O estágio fálico é marcado pela descoberta e manipulação dos
órgãos genitais, bem como pela percepção das diferenças entre os sexos
- preocupação esta que se ampliará para todos os objetos, se masculinos
ou femininos. Esta descoberta produzirá o medo da castração, uma vez
que, ao se descobrir que as meninas não têm pênis, supõe-se que foram
retirados.

Freud dizia que, em função das ações masturbatórias nesse período, é comum
que as pessoas ameacem infligir ao órgão das crianças alguma penalidade, o
que reforça o medo da castração.
Este medo foi explorado ainda mais por Freud pelo complexo de Édipo,
pressuposto que pode ocorrer neste período. Como o menino se interessa pela
mãe e manifesta-se hostil em relação ao pai, teme represálias dele. Apesar de toda
a moralidade vigente, que pode acentuar ainda mais os conflitos nessa época,
é preciso compreender que a curiosidade sexual é elemento importante para
o desenvolvimento futuro das relações afetivo-sexuais. Acolher a curiosidade,
no entanto, é diferente de dar vazão a uma relação incestuosa - tabu universal,
segundo Freud -, o que marca a entrada definitiva do sujeito na civilização e suas
exigências sociais.
O autor descreve ainda um período intermediário entre o estágio
fálico e o genital: a latência. Esse período intermediário, que não oferece
uma reorganização em termos de canalização da energia sexual para uma
zona erógena, ocorre quando o indivíduo, diante dos riscos implicados
em suas investidas sexuais incestuosas, redireciona sua curiosidade sexual
para outros objetos, no caso, o saber.
Este investimento caracteriza a sublimação, forma mais bem-sucedida de
destinar a libido. Isso porque, diferentemente das ações sintomáticas ou mesmo
sexuais, a forma sublimada de canalização da libido é a que mais se aproxima de
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uma satisfação pessoal duradoura.
Acessar o estágio genital caracteriza a realização da condição humana normal.
Freud diz que a entrada do indivíduo na adolescência e o desenvolvimento de
sua prontidão para a sexualidade remetem-no à tentativa de resolução de um
conflito da infância. Lá, o objeto amado deveria ser dessexualizado, convertendo
seu desejo sexual pelo amor terno. A partir da adolescência estas duas formas de
amor deverão coincidir em um único objeto. É por isso que, quando perguntado
sobre como seria um adulto normal, Freud respondeu, aquele capaz de amar e
trabalhar. Ou seja, a realização da fase genital e a capacidade de sublimar.

+

Para conhecer um pouco mais sobre a vida e algumas preocupações
do criado da psicanálise pode assistir ao filme Freud (Freud, além da
alma, no Brasil), de 1962, dirigido por John Huston. A produção reconstrói
a vivência e as descobertas de Freud, em Paris e na cidade de Viena,
entre os anos de 1885 e 1890. Disponível em http://www.youtube.com/
watch?v=QhXsMHfrkNA

6. Contribuições e limites da Psicanálise em sua relação com a
educação

Iniciamos este capítulo abordando a relação conflituosa que Freud estabelecia
com a educação. Ao retomarmos essas questões, após toda a exposição sobre
ele e sua obra, o que poderíamos dizer?
Para começar, é importante dizer que o autor era um crítico fervoroso da
educação de sua época, preocupada principalmente em adestrar os alunos para
atividades extenuantes e, muitas vezes, desnecessárias. Não considerava que a
educação tivesse uma finalidade – para ele, a civilização era o mal necessário
para conter os impulsos egoístas humanos –, mas que ela reprimia duramente as
manifestações dos desejos e ampliava o sofrimento humano.
Falamos do poder do inconsciente como força indomável, no sentido de
que sempre irá reagir a toda tentativa de controle, seja pelo sintoma,seja pela
doença, seja pelo desconforto desmobilizante dos indivíduos insatisfeitos , seja
pelo reconhecimento de que o desejo está em outro lugar possível.
Falamos também da dura crítica de Freud a uma expectativa recorrente da
educação como capaz de estabelecer um padrão de normalidade. Ele estava
ciente de que o desejo de normalidade era um sintoma de uma sociedade do
controle e que, pelos mesmos motivos apresentados, tendiam a produzir mais
sofrimento mental que satisfação pessoal.
Ao romper com o racionalismo no comando das decisões pessoais, o
autor abre uma brecha para pensar o papel da emocionalidade no processo
de aprendizagem: ele aponta para uma necessária subjetivação desse
processo, não deixando de considerar conteúdos, mas reconhecendo
também a importância do desenvolvimento de outro tipo de relação
interpessoal.
Espera-se o reconhecimento do desejo e de sua importância no processo de
conhecer, que deve passar necessariamente pelo conhecer-se, abrindo-se para
a preocupação com os sujeitos, e não com uma intencionalidade prévia e alheia.
Apropriando-se do conceito de transferência - já mencionado neste capítulo
ao falar da relação entre terapeuta e paciente -, Kupfer afirma que o professor
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pode tornar-se a figura a quem os alunos endereçam seu interesse por se tratar
de objeto de transferência. Como tal só poderia trazer uma contribuição se
aceitasse ser o anteparo para as projeções dos alunos, bem como a idealização
envolvida neste processo, mas também utilizá-la para que pudesse superar esta
condição e traçar seu próprio caminho.
Kupfer compreende que também o professor é um sujeito dotado de
interesses e que, retirá-lo da condição de sujeito do processo de ensino
certamente trará muitas dificuldades a esta proposta de educação de base
psicanalítica. No entanto, ela ainda apresenta quais seriam suas expectativas
para um professor orientado psicanaliticamente:
O encontro entre o que foi ensinado e a subjetividade de cada um é que torna
possível o pensamento renovado, a criação, a geração de novos conhecimentos.
Esse mundo desejante, que habita diferentemente cada um de nós, estará sendo
preservado cada vez que um professor renunciar ao controle, aos efeitos de seu
poder sobre seus alunos. Estará preservado cada vez que um professor se dispuser
a desocupar o lugar de poder em que um aluno o coloca necessariamente no início
de uma relação pedagógica, sabendo que, se for atacado, nem por isso deverá
reprimir tais manifestações agressivas. Ao contrário, saberá que estão em jogo
forças que ele não conhece em profundidade, mas que são muito importantes
para a superação do professor como figura de autoridade e indispensáveis para
o surgimento do aluno como ser pensante (KUPFER, 2001, pp. 98-99).
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HUMANISMO
1. CARL ROGERS E O CONTEXTO DA ÉPOCA

Terapeuta por mais de 33 anos, Carl Rogers escreveu vários livros para
profissionais das áreas psi (psicologia e psiquiatria) e para o público leigo. Vivia
nos Estados Unidos, em um momento em que a Psicanálise e o Behaviorismo
(duas das teorias que já estudamos neste curso) prevaleciam como interpretação
sobre o homem e os processos psicoterapêuticos.
Dessa forma, enfrentou grande resistência por parte desses teóricos ao
propor uma teoria que colocava a consciência e a experiência humana como
principais elementos de estudo sobre o ser humano.
A concepção de homem desenvolvida por Rogers partiu em grande parte de
sua experiência como psicoterapeuta. Em seu livro mais conhecido, Tornar-se
pessoa, publicado em 1961, apresenta um artigo no qual traça os objetivos do
processo psicoterápico, defendendo que os indivíduos deveriam buscar ser o
que realmente são.

2. AS IDEIAS DE ROGERS
O autor identificava em todo homem a busca pela autorrealização.
No entanto, o processo de socialização, geralmente, vem comprometer o
desenvolvimento de ações voltadas para este fim, uma vez que impõe aos
indivíduos uma série de exigências com as quais eles podem não se identificar.
Estas regras introjetadas, ou seja, incutidas no indivíduo por um processo de
socialização verticalizado, dificultam a congruência do sujeito consigo próprio.
Congruência é a capacidade de o indivíduo articular-se coerentemente com a
realidade a partir de suas experiências e anseios.
Nesse sentido, o paciente deve aceitar a si mesmo, especialmente por meio
dos sentimentos nele mobilizados, sem escondê-los de si e daqueles que sejam
importantes para ele.

!

O processo terapêutico na concepção humanista, portanto, diferese radicalmente da concepção psicanalítica, por exemplo, onde os
pensamentos e sentimentos do paciente são enganosos ou cifrados.
Para o autor, as interpretações e orientações do terapeuta, ao dirigirem a
atenção do paciente, tendem a ferir essa autonomia. Para o humanismo,
pensamentos e sentimentos do paciente dizem sobre a sua situação atual.

Mesmo que os pacientes não tenham clareza sobre quem são e o que
desejam, demonstrando mesmo um receio de deparar-se com o que eles
realmente são, sua primeira forma de manifestação é afastar-se daquilo que
consideram como não sendo eles.
O primeiro passo, portanto, é que o paciente se afaste de comportamentos
compulsórios e do sentimento de obrigatoriedade que geralmente determina
suas decisões. Neste sentido, a postura do terapeuta humanista é oferecer uma
escuta incondicional das manifestações do paciente para que ele demonstre seu
próprio ser. O indivíduo inicialmente se apropria desta liberdade de ser o que
se é, a partir da posição do terapeuta, com precaução, com receio e quase sem
confiança alguma.
Isso acontece porque durante toda sua trajetória, o indivíduo é levado a agir
de acordo com exigências externas, abrindo mão de seus interesses e vontades.
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Por isso, é comum que, ao voltar-se para si seus interesses e vontades, tal
liberdade produza no indivíduo uma culpabilidade, como se toda a norma social
fosse destruída ou o indivíduo viesse a se tornar um desajustado. No entanto, à
medida que avança na manifestação dessa liberdade, esta se revela como uma
liberdade cheia de responsabilidade, característica de um indivíduo inserido e
integrado a determinado contexto.
Nesse sentido, pode-se dizer que uma das principais características da
obra de Carl Rogers é a tentativa, pela terapia individual ou em grupo, de um
modo de desconstruir formas estereotipadas de funcionamento psíquico e de
utilização dos mecanismos de defesa: respostas comportamentais cujo intuito
é preservar o modo de vida até então construído, limitando sua capacidade de
percepção e avaliação do universo no qual está inserido.
À medida que o indivíduo consegue manifestar-se de forma mais
espontânea e livre, abre-se um movimento de possibilidades nascentes. Isso
porque o paciente desfaz-se de uma interpretação da realidade e de si próprio
como imutável, e vê descortinar-se um leque de possibilidades em permanente
transformação.
Nesse processo, passa a não se sentir ameaçado ou perseguido por seus
sentimentos e pensamentos, compreendendo-os como referências sobre si
próprio, apropriando-se deles e integrando-os a esse universo de situações
possíveis. Torna-se possível a ele concentrar-se sobre o fundo do problema, em
vez de gastar suas energias a provar que o nosso comportamento é moral e
lógico.
Vale frisar que suas ações não são o oposto disto. Ele continua considerando
a moral e a lógica, mas compreende que há outros elementos que devem ser
considerados para a tomada de decisões. Considera-se não apenas a lógica
instituída socialmente, mas outras possibilidades de interpretações, também
lógicas. Reconhece a moral instituída, mas sabe que, ao mesmo tempo em
que ela orienta, pode restringir a liberdade e, portanto, deve ser sempre
avaliada criticamente. Passa, então, a utilizar-se de uma imaginação criadora
na resolução dos problemas, em vez de empregá-la na defesa de concepções já
arregimentadas.

!

É importante dizer que o paciente humanista não é um opositor a priori
do sistema estabelecido, mas sim um defensor de princípios que colocam
o homem no centro da sociedade. Ao contrário do que se pensa, este
princípio é considerado como condição para uma sociedade democrática
e participativa.

Citando Maslow: “os indivíduos autoatualizantes têm uma maravilhosa
capacidade para uma apreciação constante, fresca e ingênua dos bens
fundamentais da vida, com fervor, prazer, encanto e mesmo êxtase, por mais
gastas que estas experiências possam parecer aos outros”.
O que Maslow evidencia nessa citação é a necessária compreensão subjetiva
dos fenômenos sociais, a especificidade dos momentos de cada sujeito em
sua relação com o mundo. Considerando que os indivíduos, em condições de
liberdade, buscarão agir da melhor maneira para si e para os outros, não se deve
realizar julgamentos a priori sobre as diferentes interpretações de mundo. A
função do terapeuta - vale a pena repetir - é a aceitação do momento vivido pelo
paciente, auxiliando-o na avaliação de suas experiências e de suas escolhas.
A liberdade e a responsabilidade do paciente na relação consigo mesmo
revelam a necessidade de assumir uma postura autêntica com as demais
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pessoas. O paciente verifica que, ao assumir tal postura, pode viver muito mais
tranquilamente uma vez que não teria nada para esconder. A partir de sua própria
abertura, provoca nas pessoas com quem convive maior abertura e realismo.

3. HETERONOMIA E GRUPOS DE ENCONTRO
Mas todas essas manifestações só podem se viabilizar na medida em que
o paciente desenvolve sua autoconfiança. Esse processo é estimulado pelo
terapeuta, que irá apoiar as decisões dos pacientes e desfazendo os medos que
geralmente estão associados inicialmente a uma vida em liberdade.

!

Até que o paciente se desfaça da heteronomia, que são as exigências
externas e incompatíveis com seu projeto inicial, ele teme que se instaure
em sua vida o caos e a irresponsabilidade. Os sentimentos do paciente,
quando os vive de uma maneira íntima e os aceita na sua complexidade,
realizam uma harmonia construtiva, e não um mergulho em qualquer
forma de vida descontrolada (ROGERS, 1977, p.156).

Suas experiências autênticas evidenciam, dia a dia, que o compromisso com
seu projeto pessoal não se descola da vida social e não tende à irresponsabilidade.
Rogers diz que este receio se revela entre os pacientes que participam das
terapias “centradas no cliente”, voltadas para desenvolver a consciência de si e
a autoconfiança. Para estes, é comum o receio de manifestarem livremente seus
interesses e sentimentos, considerando que poderiam ser destrutivos, violentos
e egoístas.
Trata-se de um medo infundado, uma vez que as experiências com grupos
terapêuticos, chamados de Grupos de Encontro, revelam que, quanto mais os
indivíduos manifestam autenticamente seus sentimentos, maior é a receptividade
e aceitação das pessoas, o que favorece uma comunicação interpessoal mais
direta e com posições menos defensivas por parte de seus participantes.
Esta autoconfiança não é sinônima de uma certeza inabalável, mas sim de
uma concepção que se alicerça na confiança do ser humano, em sua capacidade
de desenvolver-se como pessoa, utilizando plenamente suas potencialidades.
Para Rogers (1970), “a independência, a criatividade e a autoconfiança são
facilitadas quando a autocrítica e a autoapreciação são básicas, e a avaliação
feita por outros tem importância secundária” (ROGERS, 1970, p. 164).
Embora essas sejam experiências subjetivas, ao contrário do isolamento
social que se possa pressupor, o autor evidencia que esta abertura para si tem
desdobramentos na relação com as pessoas em seu entorno e com a sociedade.
Ele destaca que, embora o desenvolvimento humano parta de uma postura
pessoal, esta só pode ocorrer na relação interpessoal.
“Intimamente ligada esta abertura à experiência, tanto interior como
exterior, dá-se de modo geral uma abertura e uma aceitação das outras pessoas.
À medida que um indivíduo se torna capaz de assumir a sua própria experiência,
caminha em direção à aceitação da experiência dos outros. Ele aprecia e avalia
tanto a sua experiência como a experiência dos outros por aquilo que elas são”.
(153)
Rogers esperava que, com tais mudanças subjetivas, novas formas de
interação surgiriam em outros espaços. Nesse sentido, a proposta dos Grupos
de Encontro se expandiu para diferentes áreas de atuação, especialmente
na educação, pensando-se na construção de um espaço libertário para as
possibilidades de expressão humana.
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A primeira evidência nesta relação entre a terapia humanista e a
educação é que não há separação entre os processos de desenvolvimento
e de aprendizagem - embora esta seja vista de forma muito diferente
da aprendizagem escolar. Para Rogers, o desejo pelo conhecimento
está relacionado à necessidade de se encontrar informações e construir
interpretações que auxiliem o sujeito humano no conhecimento de si e
de sua realidade.

No entanto, no processo psicoterápico, o paciente enfrenta um problema
para o qual busca soluções, mas ainda não tem condições para fazê-lo.
Algumas características do terapeuta são necessárias para auxiliar o paciente
nesse processo: uma postura integrada ou congruente com seus sentimentos
e objetivos; a consideração positiva incondicional das manifestações do
paciente; a compreensão empática com o mundo do paciente, sendo capaz
de compreender os sentimentos daquele e partilhar seus sentimentos com ele;
comunicação capaz de tornar claros para ele todas estas características.
Essas mesmas condições podem ser transpostas para a situação
educacional:
1. O professor deve permitir ao aluno, seja em que nível do ensino for,
estabelecer um real contato com os problemas importantes da sua existência,
de modo a distinguir as dificuldades e as questões que pretende resolver.
2. Os professores devem ser congruentes com seus sentimentos,
compreendendo-os como seus e sem impor aos alunos.
3. Aceitar o aluno como ele é e compreender os sentimentos que ele
manifesta. Rogers considera que lidar com a emocionalidade do aluno é parte
integrante do processo de aprendizagem.
4. O professor deve colocar-se como recurso para o processo de
aprendizagem para o aluno, mesmo que se utilize da exposição oral, e a este
cabe aceitar ou não.
5. “A hipótese sobre a qual isso se fundamentará é a de que os estudantes
que estão em contato real com os problemas da vida procuram aprender,
desejam crescer e descobrir, esperam dominar e querem criar. A sua função
consistirá no desenvolvimento de uma relação pessoal com seus alunos e de
um clima nas aulas que permitissem a realização natural dessas tendências”
(ROGERS, 1977, p.268).
Similar à de terapeuta, a função do professor é constituir um ambiente no
qual os indivíduos possam se sentir psicologicamente aceitos, ou seja, acolhidos
em sua interpretação do mundo e auxiliados numa “construção” congruente
com seus sentimentos e anseios.
Ao descrever os mecanismos pelos quais os indivíduos passam a se aceitar
emocional, cognitiva e fisicamente, Rogers apresenta possibilidades para que
os participantes do grupo passem a se aceitar e a respeitar os demais, não por
pertencer a uma classe social, mas sim por sua humanidade.

4. A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO DE ROGERS
Rogers concebe a educação a partir de princípios como o interesse e os
objetivos do estudante como fundamentais para o processo de aprendizagem
significativa; considera que as experiências e as ações sustentam as aprendizagens
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significativas dos sujeitos; afirma ainda que, embora as necessidades fomentem o
desejo de aprender, as situações de carecimento extremo limitam sua liberdade.
Segundo Rogers, “com a maior liberdade e o aumento de comunicação, emergem
novas ideias, novos conceitos, novas direções. A inovação pode tornar-se
desejável, ao invés de ser uma possibilidade ameaçadora” (1970, p.17)
O autor defende que o ambiente de liberdade é a principal condição para o
desenvolvimento da aprendizagem. Somente assim os indivíduos são capazes
de se expressar sem julgamentos depreciativos ou cobranças descoladas de sua
realidade.
Dessa maneira, considera que a tarefa de ensinar é infrutífera ou mesmo
prejudicial aos sujeitos. A forma como as pessoas interpretam o mundo é peculiar,
pois atende aos interesses específicos de cada sujeito. Assim, o aprender é a
mola-mestra do desenvolvimento humano, condição humana privilegiada em
sua interação com o mundo. Não se trata de uma aprendizagem voltada para a
erudição livresca sem finalidade, mas sim daquela necessária à autorrealização.
Tal função está muito distante das propostas da escola formal, que pensa em
grande parte na planificação/homogeneização dos saberes.
Diante disso, em uma palestra para professores em Harvard, Rogers
radicalizou sua posição ao propor o abandono de todo o sistema formal de ensino
e permitir que as pessoas buscassem conhecimento a partir de seus interesses.
Esse breve texto, intitulado Ideias pessoais sobre ensino e aprendizagem e
publicado pela primeira vez em 1957, encontra-se em nossa bibliografia e tornase obrigatório por ser um marco na forma como o autor constrói sua crítica sobre
o modelo tradicional de educação e reafirma a necessidade de pensar todo o
conhecimento, inclusive o dele próprio, como uma construção subjetiva.
Para ele, o educador é um facilitador da expressão dos alunos e, para tanto,
deve acolher suas manifestações, curiosidades e interesses. Deve reconhecer
e deixar reconhecer as dificuldades em manifestar-se espontaneamente,
evidenciando que esta é uma meta, mas de difícil realização. Seu empenho
deve servir como referência para que os alunos sintam-se aptos a participar do
processo de construção conjunta do conhecimento, sem adjudicar ao professor
a responsabilidade pelo conhecimento. A importância de se produzir um saber
que faça parte dos objetivos e interesses de cada aluno é compatível com um
ambiente de receptividade a partir desta participação, distanciando-se de uma
padronização dos conhecimentos para todos.
Ao contrário do que se costuma pensar, os indivíduos não “reinventarão a
roda”, como se o conhecimento produzido tivesse serventia apenas para um
sujeito. Evidentemente, todo conhecimento produzido socialmente servirá de
base para o desenvolvimento de novos conhecimentos. Em outras palavras,
a relação com o conhecimento de outros também enriquece o sujeito e
potencializa suas ações.

!

Esta concepção muitas vezes leva as pessoas a entenderem que,
sem uma orientação pelo sistema escolar tradicional, a sociedade se
tornaria caótica e perigosa. Compreendem equivocadamente que os
conhecimentos produzidos por aqueles que vivem em uma sociedade
humanista se tornariam desconectados e simplórios.

Estas interpretações partem de concepções historicamente difundidas pela
escola de que o ser humano precisa ser coagido para aprender e para se socializar.
Em outras palavras, o ser humano seria egoísta, individualista e antissocial.
Nesse sentido, o professor deve estar atento para acolher as manifestações
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afetivas e cognitivas de seus alunos. Deve se empenhar em disponibilizar
recursos (textos, materiais, equipamentos, experiências, etc.) e ele próprio se
apresentar como um recurso possível para facilitar o processo de aprendizagem
dos alunos, atuando como conselheiro, informante ou alguém com experiência
na metodologia proposta. (ROGERS, 1970, p. 165)
Ele irá avaliar as contribuições da terapia centrada na pessoa para a educação
por meio de comparação entre esses processos. Segundo ele, uma das principais
diferenças entre as duas modalidades de aprendizagem significativa é que:
na psicoterapia; não há necessidade de qualquer outro conhecimento, além
daquele trazido pelo paciente; já na Educação isso não ocorre.
No entanto, em ambos os processos, intenciona-se desenvolver no
indivíduo as mesmas potencialidades em sua relação consigo e com o outro,
baseadas na autoconfiança, na autonomia, na flexibilidade e na abertura para
novas experiências. Em ambos os casos, operam-se mudanças na forma de
comportamento a partir das aprendizagens desenvolvidas.
Rogers considera que a avaliação da educação é influenciada pela expectativa
e concepção que se cria em torno dela. Nesse sentido, há claras diferenças entre
o modelo convencional e a proposta rogeriana, especialmente na implicação
dos jovens com os problemas concretos de sua sociedade.
Evidentemente, alguns saberes tornam-se necessários para a autonomia
do aluno, como a leitura e a aritmética, por exemplo. Mas mesmo eles são
construídos a partir das experiências e demandas de cada aluno.

!

Sobre os resultados da educação centrada no aluno, Rogers
compreendeu as contribuições de sua proposta a partir da psicoterapia.
Assim, verificou que “o conhecimento dos fatos e dos programas é
praticamente igual ao das classes convencionais. (...) o grupo centrado no
estudante revela aquisições significativamente maiores do que as turmas
convencionais, no que diz respeito à adaptação pessoal, à aprendizagem
extracurricular autoiniciada, à capacidade criadora e à responsabilidade
pessoal” (ROGERS, 1977, p.270).

Há em sua obra, há relatos e propostas para uma educação humanista,
evidenciando as dificuldades e a pertinência desta concepção.
Em proposta para um curso de pós-graduação, Rogers (1970) buscou integrar
todos os elementos elaborados por ele na avaliação e crítica da escola regular.
Propõe-se oferecer uma alternativa às críticas tão recorrentemente traçadas
sobre a educação tradicional.
Evidentemente, a busca pelos alunos da realização de uma pesquisa sobre
temas concretos de seu interesse orienta toda sua organização. Estão presentes
em sua proposta elementos referenciados pelo modelo tradicional, como o
processo seletivo, a utilização de métodos científicos, a escolha de um orientador,
a avaliação ao término do curso. Por outro lado, não há conteúdos previamente
estipulados, nem qualquer ênfase sobre metodologias de ensino, sendo todo o
curso discutido entre professores e alunos.
Embora parta do pressuposto que todo aluno dispõe de um interesse
genuíno para a aprendizagem, organiza um processo seletivo a partir de três
critérios:
1) a inteligência, compreendida como capacidade de resolução de
problemas e com contribuições “duráveis”;
2) aptidão empática, ou seja, capacidade de conviver e compreender o
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outro, considerada uma característica de maturidade;
3) curiosidade espontânea e originalidade. Em outras palavras, abdica de
avaliações acadêmicas prévias, uma vez que Rogers (1970) considera arbitrários
tais procedimentos.
Embora os alunos tenham liberdade para escolher temas, orientação e área de
atuação, há também critérios de avaliação previamente estipulados. Oferecem
ampla liberdade aos alunos, mas orientam suas escolhas pela aplicação de
métodos científicos, bem como a relevância social do trabalho desenvolvido e
sua aplicabilidade.
As similaridades, no entanto, se esgotam por aí, tendo o aluno total liberdade
para buscar em toda a universidade experiências que possam instrumentalizá-lo
para realizar seus interesses. Embora deva escolher, assim que se sentir preparado,
um orientador e dois professores com os quais deve realizar consultas, o trabalho
do aluno é um estudo independente. Orientador e consultores devem fazer
parte do processo de construção, assumindo conjuntamente a responsabilidade,
embora seja um trabalho do aluno.
O aspecto mais peculiar do curso, no entanto, é a recomendação e
disponibilização de Grupos de Encontro anualmente entre todos os participantes,
professores e alunos, preferencialmente com orientadores e alunos participando
do mesmo grupo. Considera-se que, assim, haveria uma melhoria significativa
na comunicação interpessoal, além do desenvolvimento de seus participantes
como pessoas.
No livro Gestaltpedagogia, Burow e Scherpp (1985) traçam as características
e os limites de um modelo educacional orientado pela teoria da gestalt, mas que
guarda estreita relação com os princípios humanistas.
Eles pressupõem que, para desenvolverem as características esperadas para
uma escola humanista, os professores devem experienciar as técnicas de ensino
que usarão posteriormente. Tal aperfeiçoamento romperia com o modelo
tradicional de educação, trazendo para a sala de aula relações mais francas,
flexíveis e informais no processo de aprendizagem.
Burow e Scherpp (1985), ao avaliarem os limites para a implementação
do modelo gestaltpedagógico, consideram que as políticas educacionais,
por partirem de outros pressupostos - como a avaliação de rendimento por
instâncias alheias e outros elementos compatíveis com o capital -, dificultam a
implementação desta proposta.
Nesse sentido, mesmo que professores isoladamente melhorem as relações
dos alunos em determinado contexto escolar, dificilmente conseguirão fazer
perdurar tal proposta.

!

Os autores reconhecem que as chances de implementação desse
modelo estão em estreita dependência com o número de aulas dadas
pelos professores, que demandarão tempo para sua adequada formação.
Para tanto, consideram que o professor gestaltpedagógico deverá trabalhar
conjuntamente com colegas, pais, alunos e sindicatos para repensar o
modelo educacional proposto, introduzindo elementos emancipatórios.

Inúmeras críticas recaíram sobre Rogers, especialmente pela interpretação
ingênua das transformações sociais a partir de mudanças pessoais. O caráter
não dialético desta perspectiva foi uma das principais dificuldades em sua
acolhida no cenário brasileiro e, mesmo, internacional. Ainda assim, tem trazido
importantes contribuições para a psicologia social, em especial, a psicoterapia
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de grupo, orientação para grupos de trabalho, aplicações pedagógica e pesquisa
não diretiva.
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CONSTRUTIVISMO I
1. A FORMAÇÃO DE PIAGET
Piaget foi um pensador. Desde a infância, teve sua trajetória orientada pelos
princípios científicos da observação, descrição e compreensão da realidade.
Aos dez anos, por exemplo, escreveu seu primeiro trabalho científico a partir de
observações sobre um pardal albino. Nos quatro anos seguintes, elaborou cerca
de vinte artigos a partir de observações sobre comportamentos de animais.
A origem suíça ofereceu a Piaget um ambiente social e cultural muito rico em
relação à educação, filosofia, ciências e arte. Esta relação com o conhecimento,
em grande parte, caracterizou um modo de ser deste autor que, durante sua
trajetória, escreveu cerca de 70 livros e 400 artigos sobre psicologia, pedagogia
e filosofia.
Sua formação em biologia também teve um evidente impacto na forma
como viria a desenvolver seus estudos, especialmente interessado sobre as
formas de adaptação dos organismos ao meio, ao que ele veio a chamar, grosso
modo, de inteligência.
Até o doutorado, terminado aos 21 anos, seus estudos recaíram sobre a
adaptação animal, buscando compreender a lógica de funcionamento desse
processo. Foi a partir daí que se voltou para o estudo da inteligência humana,
desenvolvendo trabalhos a partir de testes psicológicos sobre o raciocínio. As
observações de Piaget sobre as respostas dos sujeitos aos testes foram o gérmen
de sua teoria, ao notar que havia um padrão para as respostas, mesmo que
estivessem erradas. Esse padrão se repetia em idades próximas, mesmo que
de forma inconsistente. Ao autor interpretou, portanto, que havia uma lógica
de compreensão que revelava o nível de desenvolvimento da inteligência em
etapas. Com essas ideias, Piaget, aos 25 anos de idade, já surpreendia com o
ineditismo de seus artigos.
Este reconhecimento garantiu a ele muitas oportunidades para trabalhar em
instituições internacionalmente conhecidas na área de educação, psicologia e
filosofia, perfazendo 60 anos de uma vasta e importante produção científica.

2. Influências sobre o pensamento piagetiano
A inteligência proposta por Piaget, portanto, tem uma característica
fundamental: a capacidade de adaptação, vinda da teoria darwinista. Se para
Darwin a evolução da espécie ocorreria pela seleção natural e pela variação, para
Piaget, interessava a inteligência, capacidade privilegiada ao desenvolvimento
humano para a adaptação. Dois conceitos irão surgir a partir daí: assimilação e
acomodação.
A assimilação deve ser entendida como a integração de elementos
novos a estruturas de interpretação já construídas. Em outras palavras,
diante de uma situação nova, buscamos em nossa experiência uma forma
de responder, uma lógica de interpretação da realidade para construir um
padrão de resposta (esquemas, como veremos à frente) para compreender
e atuar sobre ela. Já a acomodação ocorre quando nossas capacidades
interpretativas demonstram-se insuficientes para responder às questões
colocadas, sendo necessário alterar essa lógica de interpretação construída
(esquemas). É possível observar tais situações quando colocamos questões
para a criança e ela busca respondê-las.
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Mas o que são “esquemas”, afinal?

Para Piaget, os esquemas são um padrão de respostas construído pela criança
para resolver uma determinada categoria de problemas. Essas respostas podem
ser variadas, mas mantêm uma lógica de funcionamento, que é característica
do estágio de desenvolvimento em que a criança se encontra. É característico
da inteligência que os esquemas evoluam para padrões de respostas cada vez
mais complexos e adequados às exigências objetivas da realidade. Segundo
Piaget, “chamamos ‘esquemas’ de uma ação a estrutura geral dessa ação, se
conservando durante suas repetições, se consolidando pelo exercício e se
aplicando a situações que variam em função das modificações do meio” (PIAGET,
J.. A práxis na criança, in Problemas de Psicologia Genética, p. 243)
Por exemplo, quando apresentamos para a criança duas fileiras iguais de
botões e perguntamos se são iguais, veremos que ela irá responder corretamente
sobre a identidade entre ambas. Se em uma das fileiras, mantemos o mesmo
número de botões, mas aumentamos o espaço entre eles, ao perguntarmos à
criança de dois anos em qual fileira há mais botões, ela vai responder claramente
que será aquela que lhe parece especialmente maior, ou seja, naquela onde há
maior espaço entre os botões. A criança responde, portanto, à situação a partir
do referencial que tem para responder, ou seja, seus esquemas. Não vê nada
errado em sua resposta e utiliza o mesmo padrão para isso.
Se esta pergunta for apresentada a uma criança entre três anos e meio e
quatro, veremos que a resposta não será tão imediata. Ela começará a verificar
conflito em seu esquema de interpretação. Talvez ainda não esteja pronta para
dar a resposta correta. Mas começa a verificar conflito entre sua percepção visual
e a representação numérica de botões. Inicia-se um processo de equilibração
entre as interpretações consolidadas e a necessidade de aprimorá-las.
Quando prevalecer a interpretação numérica, ela terá avançado para outro
nível, acomodando seu modo de interpretação a outra demanda da realidade.
Nesse sentido, consolidados os esquemas, situações futuras similares passarão a
ser assimiladas a partir desse referencial. É importante insistir que os esquemas,
segundo Piaget, evoluem para respostas cada vez mais complexas que as
anteriores, pois trazem uma relação mais objetiva com a realidade.
Para o autor, o processo de desenvolvimento não pode ser compreendido
se consideramos apenas seus aspectos psicológicos. Piaget apresenta quatro
fatores envolvidos no processo de desenvolvimento: a hereditariedade, a
experiência, a aprendizagem social e a equilibração.

!

O conceito de hereditariedade na teoria piagetiana teve um
papel revolucionário em relação à forma como a psicologia costumava
compreender em seus primórdios. Pensava-se, em grande parte por
influência de Galton, que a inteligência fosse hereditária, ou seja, que
algumas pessoas nasceriam mais inteligentes que outras em função
de sua bagagem genética. Concebia-se, portanto, inteligência como o
domínio de certos conteúdos ou de certas habilidades específicas. Piaget
compreendia que a inteligência estava associada à capacidade de se
relacionar com o mundo, construindo esquemas respostas cada vez mais
sofisticados.

Nesse sentido, herdamos uma série de estruturas biológicas que predispõem
ao surgimento de certas estruturas mentais. É o organismo que amadurece de
determinada forma no contato com o ambiente. Essas estruturas estão presentes
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em cada ser humano, que passará pelos mesmos estágios do desenvolvimento,
necessariamente em uma mesma ordem. Evidentemente, haverá variações
no ritmo e nos eventos que irão provocar estas alterações e, a partir delas,
os esquemas de ação de cada indivíduo apresentarão peculiaridades. No
entanto, os elementos essenciais de cada estágio são comuns a todos nós,
independentemente da cultura na qual nos inserimos.
Outro fator considerado relevante por Piaget para o desenvolvimento
humano é a experiência física, ou seja, o contato direto com a realidade e
seus desafios. A tentativa de compreensão, atuação e resolução dos problemas
apresentados pela realidade exigirá que cada indivíduo desenvolva esquemas
adequados de ação. Portanto, o desenvolvimento é um processo ativo de
aprendizagem, exigindo um esforço pessoal no processo de construção de
interpretações generalizáveis sobre os eventos cotidianos. Evidencia-se, assim,
porque Piaget era caracterizado como membro da “escola ativa”: uma concepção
na qual o processo de aprendizagem se dá pela interação com a realidade.
Piaget não desconsidera a transmissão social como fator relevante para o
processo de desenvolvimento. Afinal, a linguagem, um instrumento socialmente
construído, tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade
de representação da realidade. No entanto, ao contrário dos behavioristas e
sócio-históricos, teóricos da psicologia do desenvolvimento, ele atribuía um
papel de menor importância a esses aspectos no desenvolvimento. Ele buscava
compreender a inteligência espontânea, ou seja, aquela genuína da criança
diante de situações novas, sem a intromissão de eventos sociais.
Daí a importância atribuída à equilibração, fator considerado por Piaget como
sendo o mais importante no processo de aprendizagem. A equilibração exige
um movimento de idas e vindas entre os esquemas construídos e as exigências
concretas de determinado contexto, ou seja, uma consulta à adequação/
inadequação dos esquemas construídos para responder à determinada realidade
e à necessidade de construir novos esquemas, mais sofisticados, para tanto.
No texto O desenvolvimento mental da criança (1989), Piaget irá argumentar
sobre a importância do processo de equilíbrio no desenvolvimento mental
dos indivíduos. Ele compara o processo de desenvolvimento do corpo e da
mente, considerando que para esta última, no sentido inverso do corpo, há uma
crescente estabilidade com o passar dos anos. Mas, ainda assim, trata-se de um
equilíbrio móvel, que permite maior ajustamento e flexibilidade à medida que
aumenta a estabilidade.

!

No entanto, o autor ressalta a identidade entre as reações de crianças
e adultos em termos de processo de adaptação ao contexto. Em ambos
os casos, o motor do comportamento é a necessidade (fisiológica, afetiva
ou intelectual). O que varia, dentre essas necessidades, é o interesse
mobilizado em cada uma das etapas.

Piaget passou a descrever essas diferenças, compreendendo-as como
estruturas variáveis que iriam orientar a tomada de decisão dos indivíduos nos
diferentes momentos de seu desenvolvimento.
Piaget evidencia que, embora as situações externas interfiram no processo
de resolução dos problemas e no desenvolvimento mental, a base deste
processo encontra-se na estrutura construída internamente ao sujeito. Assim, a
compreensão apresentada por uma criança menor sobre determinado objeto
não é capaz de atingir o grau de classificação de uma criança maior.
Antes de examinarmos o desenvolvimento em detalhes, devemos precisar
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a forma geral das necessidades e interesses comuns a todas as idades. Pode-se
dizer que toda necessidade tende: 1º, a incorporar as coisas e pessoas à atividade
própria do sujeito, isto é, assinalar o mundo exterior às estruturas já construídas,
e 2º, a reajustar estas últimas em função das transformações ocorridas, ou seja,
‘acomodá-las’ aos objetos externos. Nesse ponto de vista, toda vida mental e
orgânica tende a assimilar progressivamente o meio ambiente, realizando esta
incorporação graças às estruturas ou órgãos psíquicos, cujo raio de ação se torna
cada vez mais amplo (Piaget, 1989, p.15).

3. A INFLUÊNCIA DA PSICANÁLISE

Mas como ocorre este processo? Qual é a sua lógica?
Revela-se, aí, outra influência sobre a obra de Piaget: a psicanálise.
Como vimos anteriormente, a psicanálise foi uma das teorias mais importantes
para a psicologia, tendo influenciado não apenas os seus pensadores, mas
também os autores de diversas áreas do conhecimento. No entanto, segundo
Goulart (2007), a posição de Piaget em relação à Psicanálise foi ambivalente, ora
enaltecendo suas descobertas em relação à elaboração de suas interpretações
sobre o desenvolvimento afetivo dos sujeitos, ora criticando o método
psicanalítico, considerado por ele como ineficiente e subjetivo. Curiosamente,
Piaget viria a ser criticado por motivos similares.
Mas, em termos conceituais, a influência da teoria psicanalítica sobre a obra
de Piaget é inequívoca, merecendo destaque a concepção de egocentrismo.

!

Se recuperarmos o texto de Freud, veremos que para ele o processo
de socialização tira o sujeito humano da condição de um ser da natureza,
voltado exclusivamente para satisfazer seus instintos, para um ser
social, que, a partir da coação do meio, deverá estabelecer relações de
reciprocidade com ele para satisfazer suas necessidades.

Yves de la Taille, professor do Departamento de Psicologia da Universidade
de São Paulo (USP), relata em um elucidativo vídeo (LA TAILLE, 2006) que Piaget
estava para o conhecimento como Freud estava para as emoções.
Isso nos ajudará a entender a forma como Piaget compreendia o egocentrismo,
uma vez que seu enfoque não estava nas emoções, nos instintos ou nos desejos,
mas sim na relação desta condição com o conhecimento.
Assim, o sujeito egocêntrico de Piaget nasce sem uma compreensão de
mundo, devendo construí-la. Em determinada etapa de seu desenvolvimento,
não consegue se desvencilhar de sua visão particular de mundo, de sua
referência. Assim, crianças na fase egocêntrica começam a contar histórias sem
contextualizá-las para seu ouvinte, pressupondo que este já sabe o que ela está
dizendo.

+

Há inúmeros vídeos na internet que apresentam a visão egocêntrica de
crianças, como este: http://www.youtube.com/watch?v=RDJ0qJTLohM.

!

O egocentrismo piagetiano, portanto, não pressupõe um egoísmo
como uma característica moralmente repreensível de sua natureza
humana, mas como uma condição momentânea, representativa de uma
etapa do desenvolvimento cognitivo. A prevalência dessa noção por
parte da criança leva-a a cometer enganos de interpretação por suas
características pré-lógicas e pré-causais.
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Essa etapa será superada à medida que a criança conseguir se deslocar da
condição central e fantasiosa para compreender a relação entre os objetos do
mundo, independentemente dela.
Não é por coincidência que Piaget considerava que o ápice do processo
de desenvolvimento seria a capacidade de pensar cientificamente: de forma
objetiva, racional e por meio de hipóteses. O egocentrismo, portanto, deve ser
compreendido como um dos extremos do processo de desenvolvimento que
pressupõe na outra ponta a capacidade de objetivação do sujeito em relação a
si mesmo e aos demais.
Mas para que Piaget conseguisse compreender esse processo de
transformação do sujeito, outra contribuição freudiana foi fundamental: o
método clínico. Este método de perguntas e respostas, analisadas não em
termos de veracidade das respostas ou por amostragem, mas como uma
estratégia compreensiva, na qual buscava desvelar a lógica de raciocínio
presente espontaneamente nas respostas dos entrevistados.
Assim como o egocentrismo e sua superação, várias outras características
do processo de aprendizagem infantil se repetiam, para Piaget, de forma
espontânea. Em outras palavras, havia um processo de desenvolvimento comum
a todos os seres humanos, sobre o qual a educação não dispunha o poder de
acelerar ou impedir.
Enfim, o método clínico, como é possível verificar nas provas piagetianas,
visa resgatar o raciocínio espontâneo da criança, identificando, a partir de
características do processo de desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento
em que se encontra.
Toda a pesquisa de Piaget tinha por objetivo deslindar este processo de
desenvolvimento. Daí emerge a noção de estágios do desenvolvimento.
Vemos, portanto, a entrada de outro elemento importante na concepção de
Piaget: a noção de estrutura. Embora a noção de estrutura já estivesse presente
no conceito de “esquema”, uma vez que revelava etapas do desenvolvimento,
a concepção de estádios do desenvolvimento pressupunha a identificação de
um processo comum a todo ser humano, segundo não apenas uma lógica de
complexificação e objetivação da relação com a realidade, mas também uma
lógica de operacionalidade. Assim, veremos, a seguir, como este conceito tem
um papel central na compreensão do desenvolvimento humano segundo Piaget.
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CONSTRUTIVISMO II
1. Introdução
É possível encontrar em Piaget e em seus intérpretes inúmeras descrições
detalhadas, inclusive com exemplos, de seus testes de avaliação sobre os
estágios de desenvolvimento. Dentre eles, destacam-se, do próprio Piaget, Os
estágios do desenvolvimento intelectual da criança e do adolescente, e o livro
de Goulart, Piaget: experiências básicas para utilização pelo professor. Nesta
apostila, optamos por apenas caracterizar as linhas gerais do processo de
desenvolvimento, enfatizando o conceito de operação, que - como veremos - é
destacado por Piaget.
Em O tempo e o desenvolvimento Intelectual da criança, Piaget discute as
polêmicas existentes na época sobre a intenção demonstrada por algumas
escolas da psicologia em acelerar o processo de desenvolvimento intelectual da
criança. Ele questiona a validade desta proposta por considerar a necessidade de
todo organismo equilibrar as informações recebidas, o que demanda um tempo
aos sujeitos, e não deve ser acelerado. Considera, assim, que o processo de
aprendizagem tem uma sucessão necessária e uma cronologia mais ou menos
estável para todos os seres humanos.

2. Os estágios do desenvolvimento
Compreender os estágios de desenvolvimento de Piaget é compreender o
caráter estrutural deste processo, ou seja, a necessidade de cada etapa para o
desenvolvimento das subsequentes.
O primeiro estágio descrito por Piaget é o que desenvolve a inteligência
sensório-motora, que vai do nascimento até os dois anos de idade
aproximadamente. O autor faz revelações significativas sobre este período,
caracterizado, por ele, como um dos mais vigorosos em termos de aprendizagem.
Isso ocorre porque tudo está por ser conhecido pela criança. Não há nela
nenhuma informação sobre o que é o mundo, como se organiza, como as coisas
se relacionam e até mesmo que ele existe como um entre outros objetos do
mundo. Mas há inteligência neste período, não verbal evidentemente, mas que
fará com que o bebê busque compreender o mundo a partir de suas percepções,
sensações e atuação sobre ele.
Dois aprendizados servem para caracterizar este momento: a permanência
dos objetos e a noção de causalidade. A permanência do objeto representa
exatamente a ausência, na criança de uma percepção da realidade e seus objetos
como presença contínua. Assim, para o recém-nascido, o que não está ao alcance
de sua visão não tem existência. Piaget ilustra esta situação ao esconder sob
um lenço, aos olhos de uma criança, um objeto de seu interesse. A criança não
tenta retirar o lenço e encontrar o objeto, embora tenha condições motoras para
fazer isso. O que ocorre é que a criança não supõe que aquele objeto permanece,
ainda existe, embaixo do lenço.

!

A noção de causalidade diz respeito ao desenvolvimento na criança
de que algumas ações causam, provocam outras, ou seja, os objetos
interagem e se modificam. Assim, o bebê inicialmente irá desenvolver
essas relações quando percebe, por exemplo, que, ao chorar, sua mãe
aparece, ou quando joga um objeto de seu berço e ele cai. Ele compreende,
portanto, que é possível atuar sobre a realidade, alterando-a, adaptando-a.
É uma forma de objetivação da realidade. Destaque
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Por vezes o bebê, estabelece relações arbitrárias, como, por exemplo, quando
balança no berço e a luz acende. Trata-se de uma generalização infundada, sem
apoio na realidade objetiva. Mas este é um exemplo de como construímos
esquemas para interpretar a realidade que nem sempre estão amparados por
uma realidade objetiva, mas pela nossa capacidade momentânea de explicá-la.
A inteligência sensório-motora é uma fase necessária e preparatória para o
segundo estágio: o das representações, também denominado pré-operatório.
As duas denominações se complementam na compreensão desta fase que, para
Piaget, ocorre entre os três e os sete anos de idade. O que é representação?
É apresentar algo que não está aqui, ou seja, ter uma imagem, um som, uma
palavra que o faça presente. Trata-se de uma ação interiorizada, uma ação
meramente pensada, representada, que não existe necessariamente.
Torna-se evidente que, para representar algo, é necessário que ele continue
existindo para nós, mesmo que não possamos vê-lo. É assim que uma fase é
pré-condição para a seguinte: estrutura uma concepção de mundo que será
superada, mas que, para isso, precisa se desenvolver.
Curiosamente, por se tratar de um período que caracterizará uma habilidade
ainda não desenvolvida (este é o período denominado pré-operatório), é
considerado como um dos períodos que recebeu maior atenção de Piaget.
A criança nesta fase já acessou a linguagem, mas não consegue se colocar
no lugar da outra, caracterizando sua fala como egocêntrica. Em outras palavras,
não tem o objetivo de se comunicar, fala para si própria, organizando suas
ações. Nesse período, a criança consegue transformar os esquemas de ação em
representação.
A denominação desta segunda fase como pré-operatória também tem um
significado importante, na medida em que evidencia a importância do caráter
operatório da inteligência. Nesse sentido, é operatória a ação reversível, que
pode ser compreendida logicamente pela inversão das ações. Um bom exemplo
são as operações matemáticas, que geralmente se utilizam do raciocínio inverso
para atestar a veracidade do resultado obtido. Assim, realizamos a subtração
para testar a validade de uma soma; a divisão, para testar a validade de uma
multiplicação. A utilização desses recursos pressupõe a compreensão da relação
entre as operações matemáticas, sua lógica de funcionamento.
Na fase pré-operatória, esta habilidade ainda não está desenvolvida. A
criança ainda está presa às informações de forma concreta e, por isso, suas ações
são irreversíveis, pois apenas reproduzem as informações, mas não conseguem
ainda operar com ela no sentido de deduzir a partir dos dados de uma realidade.
Trata-se de um período fundamental para a socialização, mas ainda de forma
bastante moralista.
O período operatório, o terceiro estágio, caracteriza o desenvolvimento
na criança, a partir dos 7 anos, de uma capacidade de estabelecer relações
lógicas com a realidade. “Ela se torna capaz de certa lógica; ela se torna capaz de
coordenar operações no sentido da reversibilidade” (Piaget, 1978, p.220). Tratase de uma lógica, no entanto, presa a elementos concretos, geralmente ligada a
invariantes físicas ou espaciais.
Além da lógica, a criança do período operatório já é capaz de fazer operações
que são ações interiorizadas, capazes de serem verificadas pelo teste da
reversibilidade, como exemplificamos com as operações matemáticas.
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Outras habilidades são desenvolvidas no período operatório, como a
conservação (perceber que os objetos não mudam sua essência quando
colocados numa disposição diferente) e seriação (colocar os objetos
numa sequência crescente ou decrescente). A principal característica
dessas habilidades está na capacidade de descentração: se no início da
fase pré-operatória a criança apresentava dificuldades em compreender,
por exemplo, que uma casa estava em uma rua, que estava em um bairro,
que estava em uma cidade, ou seja, atribuir várias representações para
um mesmo objeto, na fase operatória, esta classificação já é possível. A
criança consegue compreender as várias dimensões representativas, no
caso classificatórias, de determinado objeto.

!

A distinção entre as fases operatórias concretas (7 a 11 anos) e formais (12 a
15 anos) está na incapacidade das primeiras em trabalhar com as informações sob
a forma de hipóteses ou enunciados formais desligados de qualquer conteúdo.
A criança do período operatório concreto lida muito bem com fatos concretos,
mas não tem a mesma desenvoltura com os abstratos. Por isso, quanto mais
concreto for o ensino nessa fase, mais compreensível para o sujeito, que precisa
visualizar, tocar, sentir, experimentar o que está sendo apresentado a ele.
Outro habilidade desenvolvida pelas crianças a partir da fase operacional
concreta está no avanço de sua capacidade comunicativa, compreendendo
com maior profundidade a necessidade em se fazer entender para outra
pessoa. Nesse sentido, o uso dos instrumentos de comunicação se aprimora,
reconhecendo-se a importância das convenções relacionadas à escrita. É a partir
desta fase que uma criança se torna capaz de reconstituir, em representações, o
que já realizava desde o período sensório-motor. Em outras palavras, desfaz-se
da noção centrada no corpo e nas informações, para ater-se às relações objetivas
com a realidade.
O período operacional formal é caracterizado como o desenvolvimento
máximo da capacidade de utilização da inteligência. É comum que os alunos
confundam, neste momento, inteligência com conteúdos escolares.

!

Piaget estuda o desenvolvimento de habilidades espontâneas, da
inteligência espontânea. Inteligência significa, portanto, capacidade de
compreensão da realidade, desenvolvendo a habilidade mais importante
para o autor: o raciocínio hipotético-dedutivo. Não se trata, portanto,
de um limite da aprendizagem, mas o desenvolvimento das habilidades
fundamentais que um ser humano necessita para - como ser humano compreender a realidade. Neste momento, o sujeito atinge a “abertura
para todos os possíveis”.

Após alcançar este estágio, as estruturas de pensamento estão completas
e, assim, não há mais mudança na qualidade do raciocínio. O que vai mudar é a
quantidade (experiência e informações). O conteúdo e a função da inteligência
continuam progredindo, por meio da assimilação e acomodação de novos
conteúdos.
O pensamento, neste estágio, torna-se lógico, abstrato e sistemático. Não
se trata mais de lidar com o real – como no estágio operatório concreto – mas com
o possível. Pode-se operar com a lógica de um argumento independentemente
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do seu conteúdo. Este tipo de raciocínio possibilita a solução de todas as classes
de problemas. O sujeito consegue operar sobre as operações. É possível formular
hipóteses, experimentar, controlar variáveis, registrar efeitos e extrair conclusões
sistemáticas dos resultados.
Conheça um pouco mais das ideais e conceito do autor npo vídeo
Piaget por Yves La Taille, disponível em http://www.youtube.com/
watch?v=8UYz8cTBfgg

3. Aplicações e Críticas

A vasta obra de Piaget, em seus mais de 60 anos de produção acadêmica,
teve um impacto indiscutível na educação: para a inteligência, foi um autor tão
importante como Freud o fora para as emoções, como disse Yves de la Taille.
Como todo grande pensador, sua obra foi alvo de muitas críticas - parte delas
por discordâncias teóricas, parte por inconsistências em sua teoria.
Embora também seja caracterizado por Goulart como um construtivista - e
é notória a similaridade em torno de fenômenos estudados -, Lev Seminovich
Vigotski, já na década de 1930, apresentava forte antagonismo em relação
ao pensamento de Piaget, em grande parte pelas orientações teóricas dos
autores. Enquanto Piaget tinha uma interpretação orientada por determinismos
psíquicos - do indivíduo para o social -, Vigotski, a partir da influência marxista,
perfazia o caminho inverso.

+

Conheça um pouco mais sobre o autor russo assistindo ao vídeo Lev
Vigotski: breve vida e obra, disponível em http://youtu.be/YJla-2t-HRY

Em A Teoria de Piaget Sobre a Linguagem e o Pensamento da Criança, Vigotski
deixava claro suas afinidades e discordâncias em relação à obra de Piaget.

!

Vigotski considerava positivas as contribuições de Piaget para o
estudo da linguagem e do pensamento, uma vez que ele desenvolveu
o método clínico para a investigação das ideias infantis, o que garantia
o acesso a estes conteúdos, preservando sua estrutura complexa e suas
“transformações evolutivas” (p. 13). Ele reconhecia ainda que Piaget era
o primeiro a estudar sistematicamente o pensamento e a lógica infantil,
traçando diferenças qualitativas entre o pensamento adulto e o infantil,
instaurando uma construção coerente do processo de evolução de um
para o outro.

No entanto, Vigotski criticou Piaget em função de uma postura que beira
a dualidade científica, uma vez que se apresentava como um materialista, ao
afirmar que sua teoria se atinha apenas aos fatos concretos, mas interpretava as
informações levantadas a partir da própria teoria que construía, generalizandoas a partir de estudos de caso.
A intenção de Vigotski era a de fazer uma crítica ao conceito de
egocentrismo, de Piaget. Esta concepção, de clara influência psicanalítica,
considerava o pensamento infantil como originalmente autístico, transformado
em pensamento realista pela pressão social. Tal concepção revelava o cerne da
concepção de Piaget, contraposta por Vigotski: a impermeabilidade da criança
às experiências sociais. Como veremos, o cientista russo era um autor com
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clara influência marxista, levando-o a questionar duramente a naturalização
do processo de desenvolvimento em Piaget. Para Vigotski, o desenvolvimento
humano não parte de leis naturais, mas sim de “leis histórica e socialmente
determinadas” (Vigotsky, 2005, p.28).
A fala egocêntrica foi utilizada por Vigotski como um fenômeno central para
apontar para a divergência entre ele e Piaget. A fala egocêntrica ocorre entre os
dois e três anos de idade, nos primórdios do desenvolvimento da fala, quando é
possível observar a criança falando de forma solitária, mesmo diante de outras
crianças.
Para Piaget, a fala egocêntrica é a primeira etapa de um processo de
descentração, no qual a criança muda a referência de si própria, abrindo-se para
referências externas. Piaget compreende que a criança fala para si mesma, não
tendo por finalidade comunicar-se com outros. Ele parte do princípio de uma
história de socialização gradual, na direção indivíduo à mundo.
Vigotski replicou as situações experimentais de Piaget sobre a fala
egocêntrica e acrescentou conflitos na realização de tarefas, o que vinha
dificultar o processo de comunicação da criança com outras. Vigotski
observou que, à medida que ela percebia que sua fala não era ouvida
por outras crianças, a fala egocêntrica diminuía sua frequência. Concluiu,
portanto, que a fala era sempre social e tinha um importante papel no
desenvolvimento infantil. Para ele, a fala egocêntrica preparava a fala
interna e o pensamento: “A fala egocêntrica emerge quando a criança
transfere formas sociais e cooperativas de comportamento para a esfera
das funções psíquicas interiores e pessoais (Vygotsky, 2005, p.23).

!

O autor propõe, portanto, o sentido inverso no curso do desenvolvimento do
pensamento: do social para o individual.
As críticas de Vigotski a Piaget continuaram entre os educadores marxistas
que criticavam neste o determinismo psíquico a partir de estruturas previamente
definidas, com grande autonomia em relação à cultura e à história. Nesse
sentido, a teoria de Piaget tinha um caráter não crítico, a-histórico, no qual as
relações sociais teriam um papel quase imperceptível no desenvolvimento, em
contraponto com a maturação.
Segundo Ramos (2010), a obra de Piaget teve forte influência sobre a proposta
de educação voltada para o desenvolvimento de competências. Para essa
proposta, os conteúdos disciplinares tinham como única finalidade desenvolver
as habilidades esperadas para determinado estágio do desenvolvimento. Assim,
a prática prevaleceria sobre a teoria, com o aluno aprendendo tudo se tivesse
desenvolvidas suas competências.
A noção de estrutura no processo de desenvolvimento também enfrentou
duras críticas pelos piagetianos, uma vez que levava a interpretações
frequentemente etnocêntricas do processo de desenvolvimento, como veremos
no próximo capítulo.
Goulart (2007) faz uma compilação das críticas recebidas por Piaget em
diversos aspectos. Por exemplo, foi muito criticado pelas dificuldades impostas
ao leitor por sua escrita. Em outras palavras, a falta de clareza e detalhamento
de seus experimentos e seu distanciamento em relação aos conceitos,
comprometiam sua compreensão, tornando imprecisos tanto os conceitos
quanto os experimentos.
Para além da descrição, as interpretações dos dados empíricos por Piaget
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também são alvo de muitas dúvidas e críticas. Assim, embora o autor tenha
sido um crítico da obra freudiana, especialmente pelo caráter subjetivo de suas
interpretações, incorreu no mesmo erro ao generalizar informações a partir de
poucos estudos de caso e pela relevância dada a situações, por vezes, produzidas
por obra do acaso.
A extensa obra de Piaget trouxe uma grande contribuição e tem uma
indubitável influência nas políticas educacionais no Brasil e no mundo, em
grande parte apresentando-se como uma visão progressista de educação. Uma
das principais características desta teoria era a sua efetiva possibilidade de
implementação como referencial pedagógico para as escolas.
A partir da década de 1970, o construtivismo avançou significativamente no
Brasil, em escolas e grupos de pesquisa. Alguns desses grupos se destacaram:
o GEEMPA, de Porto Alegre; o grupo de estudos da UFPE, liderado inicialmente
por Terezinha Nunes Carraher; o grupo de estudos da USP, liderado, a partir da
década de 1970, por Zélia Ramozzi-Chiarottino e, a partir da década de 1990,
por Yves de la Taille - este último uma das principais referências sobre Piaget
atualmente no Brasil. Uma discípula do autor com grande impacto na difusão
e implementação do pensamento piagetiano nas escolas foi Emilia Ferreiro, no
México, ao desenvolver estratégias de alfabetização construtivistas.
Todos esses autores serão estudados por nós no próximo capítulo, com o
intuito de facilitar nossa compreensão sobre como a obra de Piaget impactou a
educação.

4. Bibliografia Consultada
COLEÇÃO Grandes Educadores – Piaget. Autoria de Yves de La Taille. Brasil:
Atta Mídia e Educação, 2006. 1 DVD (45 minutos). Sonoro, Áudio Português. Sem
legenda. Colorido.
GOULART, I.B. Piaget: experiências básicas para utilização pelo professor.
Petrópolis/RJ, Vozes, 2009.
_______________ Psicologia da Educação. Petrópolis/RJ, Vozes, 2007.
PIAGET, J.. O desenvolvimento mental da criança, In Seis Estudos de
Psicologia (17ª. Ed.). São Paulo, Forense, 1989.
____________Problemas de Psicologia Genética, São Paulo, Abril Cultural,
1978. (Coleção Os Pensadores)
_______________ Vida e Obra. São Paulo, Abril Cultural, 1978. (Coleção Os
Pensadores)
RAMOS, M.. Trabalho, Educação e Correntes Pedagógicas no Brasil. Rio de
Janeiro, EPSJV, UFRJ, 2010.
RAPPAPORT, Clara Regina. Modelo Piagetiano, In Teorias do
Desenvolvimento. São Paulo, EPU, 1981.
SCHULTZ, D. P & SCHUTZ, S.E.. História da Psicologia Moderna. Editora
Cultrix, São Paulo, 1999.
VYGOTSKY, L.S.. A teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento das
crianças, in Pensamento e Linguagem. São Paulo, Martins Fontes, 2005.

51

8

Aula

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

TEORIA HISTÓRICOCULTURAL I
Creio que falar da construção da teoria histórico-cultural é um dos melhores
exemplos da práxis - conceito básico deste modelo.
Digo isso porque ela nasce como fruto de um pensamento e ação
revolucionários. Ou seja, orientada por uma concepção socialista de sociedade,
segundo a teoria marxista, e forjada na derrubada do regime czarista russo.
Dr. Jivago é uma obra importantíssima para compreender a densidade deste
momento na história mundial em termos de possibilidades e realizações; de
construção e destruição; de liberdade e opressão.

+

Dr. Jivago (Doctor Zhivago) é o romance de Boris Pasternak, que
deu origem ao filme de mesmo nome. Produção norte-americana de
1965, o filme é dirigido por David Lean e está disponível em http://www.
baixakifilmetorrent.com.br/2012/09/download-doutor-jivago-1965torrent.html

No período pós-revolução, a Rússia se encontrava destruída, a crise
econômica que se instaurou levou a população à fome e a epidemias. Além da
reconstrução do país, era necessário estruturá-lo a partir dos preceitos socialistas
que orientassem a nova classe no poder. Pretendia-se criar uma nova sociedade
e, para isso, se fazia necessária uma nova ciência que atendesse aos interesses
dessa sociedade emergente. A psicologia, uma ciência ainda recente, teria um
importante papel para o desenvolvimento de uma nova mentalidade e de
processos sociais para consolidá-los.
Nesse sentido, era preciso se afastar do discurso adaptacionista, determinista
e individualista das demais teorias psicológicas e construir um arcabouço
teórico capaz de explicar toda aquela ebulição, todas as transformações que se
apresentaram no contexto revolucionário. Não bastava compreender o indivíduo
como sujeito universal; era preciso saber como favorecer seu desenvolvimento,
compatibilizando-o com o desenvolvimento de uma sociedade socialista.
Certamente, arregimentar uma educação em um período pós-guerra, com
todos seus órfãos, traria grandes desafios. Vygotsky apresentava-se como um
dos jovens mais promissores na área de psicologia, na nascente União Soviética.

1. A obra de Lev Semenovich Vygotski
Embora a precariedade da situação econômica soviética dificultasse o
diálogo com o resto do mundo, Vygotsky teve acesso a uma vasta gama de
publicações, sendo notório seu conhecimento sobre a produção da psicologia
de seu tempo. Tal erudição é facilmente percebida na farta referência e profunda
avaliação das teorias psicológicas em sua obra. Este conhecimento já está
presente em seus primeiros trabalhos, como em O significado histórico da crise
da psicologia, escrito em 1927. Neste artigo, encontramos o maior exemplo da
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atualidade, profundidade e diversidade de seu conhecimento sobre a psicologia
de sua época.
Uma clara influência marxista em seu pensamento, especialmente no
método dialético dará o tom de suas interpretações sobre a psicologia da
época. Isso fica muito visível em sua apresentação sobre o que deveria ser a
psicológica histórico-cultural em relação às demais. Enquanto a psicologia,
tal como pensada por Pavlov, partia do animal para compreender o
humano, a teoria marxista perfaria o caminho inverso: o estudo dos seres
superiores permitiria compreender os seres mais primitivos, assim como
os modos de produção contemporâneos facilitariam a compreensão
daqueles que o precederam.

!

Esta afirmação será levada a termo por Vygotsky, Luria e Leontiev em suas
pesquisas sobre os povos de países que seriam posteriormente dominados pelo
estado socialista.
Com base nesses pressupostos, Vygotsky irá ressaltar a importância de
se compreender como o homem reproduz suas condições de sobrevivência
e toda a cultura a partir destas condições que são produzidas. A história dos
instrumentos produzidos nessa relação é a historia do desenvolvimento humano.
Nesta perspectiva, o psiquismo interage com a natureza não por seus aspectos
naturais, como as teorias psicológicas costumavam interpretar, mas sim pela
forma como a produção do conhecimento permite tal interação.
A história do desenvolvimento humano é também a história das necessidades
construídas em cada modo de produção. Vygotsky afirmava que o incômodo
produz no sujeito a tensão necessária à criação, instigando-o a buscar respostas.
Eram, portanto, as necessidades vitais que estabeleciam a verdadeira ponte
entre o conhecimento e a realidade.
Mas, para o autor, o conhecimento cotidiano era insuficiente para que o
indivíduo obtivesse as respostas que precisava. O conhecimento científico, em
contato estreito com a vida, instrumentalizaria os indivíduos para construir suas
interpretações sobre a realidade. Dessa construção criativa e subjetiva iria se
constituir o aluno.
O aspecto criativo é a mola mestra da proposta pedagógica de Vygotsky. E a
criação é uma manifestação de seu descontentamento. Este, diferentemente das
concepções românticas da infância, está estreitamente ligado a ela:
o maior motor da educação é o lado trágico da infância... Por isso, a
educação deve ser orientada no sentido de não turvar ou escamotear os traços
cruéis do verdadeiro desconforto da infância, mas fazer a criação chocar-se
de forma mais brusca e frequente com esse desconforto e levá-lo a vencê-lo
(VYGOTSKY, 2004a, p.462)
A infância e a juventude caracterizam, para Vygotsky, este momento de
inquietude e incômodo, e que devem ser utilizados como motor da aprendizagem.

2. Concepção de Desenvolvimento
A teoria de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano segue a mesma
orientação marxista. Especialmente na relação entre homem e natureza. Nesta,
um conceito se distingue e caracteriza a humanidade: a consciência.
A percepção do autor sobre a relação entre indivíduo e sociedade estava
fortemente marcada pela influência das obras de Marx e Engels. Ele afirmava que
a “grande diferença entre os animais e o homem, e que caracteriza a consciência
humana, é justamente essa capacidade de ir além da experiência imediata,
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podendo refletir sobre a realidade por meio da experiência abstrata.” (SILVA &
DAVIS, 2004 p.642). Ao operar, não somente, em um plano imediato, mas também
em um plano abstrato, torna-se possível ao homem penetrar profundamente na
essência das coisas e suas relações (SILVA & DAVIS, 2004), possibilidades estas
exclusivamente humanas.

!

Ao evidenciar as diferenças básicas entre o comportamento humano
e animal, contrapondo-se a uma psicologia naturalista, Vygotsky
demonstrava que enquanto o animal se comporta segundo seus instintos
e reflexos condicionados, o homem, além destes, se comporta pela cultura,
pelo conhecimento (que lhe permitem aprender com a experiência alheia)
e pela consciência (que orienta nossa intencionalidade). A consciência
é considerada por ele como a forma mais complexa de organização de
nosso comportamento. É, portanto, a “duplicação da experiência, que
permite prever os resultados do trabalho e orientar as próprias reações
para esse resultado” (Vygotsky, 2003, p.63).

Vale ressaltar que a construção do conhecimento e da cultura se dá por meio
do trabalho humano. Tal construção, no entanto, não cria apenas uma nova
realidade externa ao sujeito, mas também interna. Pois, como afirma Vygotsky
(2003, p. 73), “o controle da natureza e o controle do comportamento estão
mutuamente ligados, assim como a alteração provocada pelo homem sobre a
natureza altera a própria natureza do homem”. Daí a importância do conceito de
internalização.

!

Internalização: a importância da relação social/cultural na
formação do sujeito.
A internalização das atividades socialmente
enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui um
aspecto característico da psicologia humana; é a base do
salto quantitativo da psicologia animal para a psicologia
humana (VYGOTSKY, 2003, p. 76).

Para Vygotsky, é através do processo de internalização do conhecimento que
ocorre a aprendizagem. Este processo é construído a partir das necessidades
do homem em um momento histórico e social, por meio do trabalho, do uso
de instrumentos e de signos. O processo de internalização do conhecimento
possibilita ao sujeito se apropriar daquilo que foi produzido pelas gerações que
o precederam. Em outras palavras: é a cultura que, internalizada, permite ao
sujeito ascender à sua condição humana.
Esta ideia reforça a importância da interação com o outro para o nosso
desenvolvimento. Vygotsky enfatiza a interação com pessoas mais experientes
como forma de desenvolver as funções psicológicas superiores (memória
lógica, atenção voluntária, formação de conceitos), uma vez que pessoas mais
experientes detêm maior controle sobre as práticas culturais de seu grupo social.
Ou seja, pela interiorização de significados sociais.
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Funções psíquicas geneticamente mais complexas e mais abrangentes
que aquelas biológicas. As funções psicológicas superiores são de
origem social, isto é, relações sociais interiorizadas que serão a base para o
desenvolvimento da personalidade do indivíduo (Vygotsky apud SILVA &
DAVIS, 2004, p.642).
O processo de internalização é colocado por Vygotsky como uma
“reconstrução interna de uma operação externa” (VYGOTSKY, 2003 p. 74). Tal
processo de reconstrução consiste em três transformações:
a) uma operação, que inicialmente era externa ao indivíduo (se dava no
meio social), é reconstruída e passa a ocorrer internamente;
b) um processo interpessoal (que ocorre fora da criança, entre pessoas) é
transformado num processo intrapessoal (intrapsicológico, ou seja, dentro da
criança), reforçando a ideia de que todas as funções psicológicas superiores se
originam na relação social entre humanos;
c) o processo de internalização não ocorre de forma imediata, mas
como resultado de uma variada gama de acontecimentos ao longo do
desenvolvimento da criança. (VYGOTSKY, 2003).
Mas não se pode conceber o processo de internalização como uma
reprodução involuntária de conteúdos presentes na realidade externa.
A teoria do desenvolvimento vygotskyana parte da concepção de que todo
organismo é ativo e estabelece contínua interação entre as condições sociais,
que são mutáveis, e a base biológica do comportamento humano. Ele observou
que o ponto de partida são as estruturas orgânicas elementares, determinadas
pela maturação. A partir delas formam-se novas e cada vez mais complexas
funções mentais, dependendo da natureza das experiências sociais da criança.
Nesta perspectiva, o processo de desenvolvimento segue duas linhas diferentes
em sua origem: um processo elementar, de base biológica, e um processo
superior de origem sociocultural. (LUCCI, 2006, p. 07).
Segundo Santos (2009), essa interação do indivíduo com seu entorno,
e a construção de formas de mediação na sua relação com ele, constituise na principal fonte de aprendizagem para a criança, seja pela análise das
circunstâncias a partir de suas necessidades, seja por meio da imitação do
comportamento de terceiros, apropriando-se deles como seus.
Geralmente, os estudiosos de Vygotsky enfatizam apenas o papel da
imitação na aprendizagem, uma vez que este se apresenta como um atalho
seguro no processo de socialização. Contudo, ao ignorar a capacidade de
interpretação do indivíduo na satisfação de suas necessidades, atribui-se um
papel secundário ao indivíduo e à subjetividade neste processo.
Nesse sentido, relacionaremos, a seguir, algumas concepções importantes
para a compreensão dos aspectos volitivos dos sujeitos, para apresentarmos o
processo de mediação como possibilidade de ampliar sua teoria para aspectos
mais subjetivos e complexos do desenvolvimento.
Iniciaremos o próximo capítulo com o conceito de Zona do Desenvolvimento
Proximal, responsável por uma revisão nos processos pedagógicos em vigor em
sua época. Em seguida, discutirmos a formação dos conceitos científicos. Ambos
os conceitos oferecem importantes elementos para se repensar o lugar da escola
no desenvolvimento humano.
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Concepção de desenvolvimento
1. Zonas de desenvolvimento
Ao considerar o desenvolvimento humano, Vygotsky atribuiu grande
importância aos processos de aprendizagem. Nessa perspectiva, situações que
propiciem o aprendizado bem organizado são essenciais, pois impulsionam
o desenvolvimento, permitindo, assim, novas aprendizagens. A partir dessa
concepção, Vygotsky evidenciava que a aprendizagem antecedia o processo
escolar e estava associada ao desenvolvimento humano. No entanto, defendia que
a aprendizagem escolar (conhecimento não espontâneo - conceitos que serão
apresentados no próximo tópico) tinha importante papel no desenvolvimento
humano, avançando em relação ao conhecimento construído a partir do senso
comum (espontâneo).

!

Dois conceitos são necessários para compreender a relação entre
desenvolvimento e aprendizagem: o de nível de desenvolvimento atual,
ou seja, como resultado de ciclos já concluídos do seu desenvolvimento, e
o de desenvolvimento potencial, aquele que o sujeito é capaz de realizar
quando auxiliado por um adulto ou outra criança mais experiente.

No nível de desenvolvimento potencial, o que ela consegue fazer hoje com
a ajuda do adulto conseguirá fazer amanhã com autonomia. Isto é, o indivíduo
possui as condições necessárias para a realização da tarefa, porém só poderá
realizá-la com a instrução de outrem. Nesse sentido, apresenta a importância
do papel da imitação na aprendizagem, considerando que a imitação só pode
ocorrer dentro das possibilidades de compreensão do sujeito. Assim, quando
a atividade não é compreensível para o sujeito, dificilmente ela conseguirá ser
imitada.
De acordo com Davis, Silva e Espósito (1989, p. 51), “este nível de
desenvolvimento [potencial] é mais indicativo dos processos cognitivos da
criança”, pois permite reconhecer as funções psicológicas que ainda não
amadureceram, propiciando condições para que as crianças as desenvolvam.
A zona de desenvolvimento proximal pode ser entendida como a “distância”
entre os níveis de desenvolvimento atual e o de desenvolvimento potencial: “o
percurso a ser feito entre o que o individuo já domina e o que está em processo
de consolidação.” (FITTIPALDI, 2006, p. 51).

!

A aprendizagem a partir dos conhecimentos já concluídos desestimula
a criança. Vygotsky incentivou o desenvolvimento imediato: em lugar
de enfatizar as habilidades desenvolvidas, a aprendizagem deveria ser
direcionada para além delas, colocando-se como um desafio, uma meta.
A imitação ocupava importante papel neste processo de aprendizagem,
orientado por um adulto.
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Assim, Vygotsky traçava uma importante tese sobre aprendizagem em sua
obra:
O único tipo positivo de aprendizagem é aquele que caminha à frente
do desenvolvimento, servindo-lhe de guia; deve voltar-se não tanto para as
funções já maduras, mas principalmente para as funções em amadurecimento
(Vygotsky, 2005, p. 130)
Vale ressaltar que, apesar do uso insistente do termo imitação, Vygotsky
não deixava de considerar o papel da consciência no desenvolvimento da
aprendizagem, considerando-a como um processo de apropriação da experiência
alheia. Segundo ele, “o desenvolvimento cognitivo depende tanto do conteúdo
a ser apropriado como das relações que se estabelecem ao longo do processo de
educação e ensino” (DAVIS, SILVA e ESPÓSITO, 1989, p. 50). A cooperação entre
parceiros, visando à resolução de um problema comum, é fundamental, pois
resulta em conhecimentos construídos mutuamente (DAVIS, SILVA e ESPÓSITO,
1989; LUCCI, 2006).
Contudo, nem todas as interações sociais têm o mesmo valor formativo.
De acordo com Davis, Silva e Espósito (1989, p. 52), as situações que “exigem a
coordenação de conhecimentos, articulação de ação, superação de contradições,
etc.”, estabelecendo conexão entre os objetivos da interação e o contexto dos
atores desta, são mais favoráveis. Em outras palavras, para que a interação tenha
valor formativo “é fundamental que o significado e a importância da atividade
conjunta estejam claros para todos os indivíduos” (DAVIS, SILVA e ESPÓSITO,
1989, p. 52-53).
Estes elementos, levantados pelas três autoras, encontram respaldo nos
conceitos que veremos a seguir.

2. A Formação de Conceitos
“Conceitos são construções culturais, internalizadas pelos indivíduos ao
longo de seu processo de desenvolvimento” (OLIVEIRA, 1992).
.
No artigo O desenvolvimento do conceito científico na infância, Vygotsky
apresenta uma de suas principais questões sobre o desenvolvimento humano:
como a informação permitiria sua apropriação pela criança, especialmente as
informações científicas transmitidas pela escola?
O autor descreve dois tipos de apropriação das informações: pela formação
espontânea e pela formação não espontânea de conceitos. Enquanto os conceitos
espontâneos estão vinculados a experiências cotidianas não sistematizadas, o
não espontâneo é considerado por ele como representativo do modo científico
de aprendizagem, exigindo da criança uma vigorosa atividade mental.
É possível identificar nessa distinção entre duas maneiras de desenvolver
conceitos mais um passo na teoria de Vygotsky. O desenvolvimento de conceitos
espontâneos, também chamados de conceitos cotidianos, está muito próximo
ao que apresentamos anteriormente como o processo de internalização. No
desenvolvimento desta teoria, Vygotsky enfatizou o processo de apropriação da
cultura pelo indivíduo, utilizando o conceito de consciência como a percepção
de sua atividade mental.
Para Vygotsky, mesmo que a criança deliberasse, ela não estaria consciente
das operações conceituais que organizam seus pensamentos. Assim, considerava
que a principal mudança na criança de idade escolar era o desenvolvimento de
uma consciência e de um controle deliberado de seu pensamento, sendo esta a
principal contribuição da escola no desenvolvimento infantil.
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Para Vygotsky, “os rudimentos de sistematização primeiro entram na mente
da criança por meio de seu contato com os conceitos científicos, e são depois
transferidos para os conceitos cotidianos, mudando a sua estrutura psíquica de
cima para baixo” (Vygotsky, 2005, p.116).
Dessa forma, pode-se dizer que o desenvolvimento dos conceitos
espontâneos da criança é ascendente, enquanto o desenvolvimento dos seus
conceitos científicos é descendente, para um nível mais elementar e concreto
(OLIVEIRA, 1992).

!

Assim, embora crianças e adultos possam dialogar a partir de
referenciais comuns, a compreensão dos conteúdos é diferente. O
desenvolvimento de hábitos na relação com o cotidiano orienta as ações
da criança, mas antecede sua compreensão e sua aplicação. Isto é, a
criança possui o conceito espontâneo e utiliza-o antes de compreendê-lo,
pois não está consciente do seu próprio ato de pensamento.

Ao investigar a relação temporal entre processos de aprendizagem e o
desenvolvimento das funções psicológicas correspondentes, Vygotsky descobriu
que o aprendizado precedia o desenvolvimento. Para ele, “ao dar um passo no
aprendizado, a criança dá dois no desenvolvimento, ou seja, o aprendizado e o
desenvolvimento não coincidem” (VYGOTSKY, 2003, p. ).
Vygotsky demonstrou, por meio de estudos científicos, que o aprendizado
espontâneo não necessariamente favorecia o desenvolvimento, uma vez que não
ocorria de forma refletida. O uso cotidiano de certos conceitos não implica em
uma consciência de seu uso. Assim, situações que exigem consciência no uso dos
conceitos apresentam muitas dúvidas e erros. Esses mesmos conceitos utilizados
num contexto não espontâneo não provocam dificuldades. Segundo Vygotsky,
“pode-se remontar a origem de um conceito espontâneo a um confronto com
uma situação concreta, ao passo que um conceito científico envolve, desde o
início, uma atitude “mediada” em relação a seu objeto” (Vygotsky: 2005, p.135).
Vygotsky utilizou como exemplo a aprendizagem da língua materna
e estrangeira. Na primeira, a estrutura da linguagem é adquirida de forma
espontânea, mas dificilmente compreendida em sua dimensão gramatical
e fonética; em relação à língua estrangeira, o processo é inverso. No entanto,
a aprendizagem de uma língua estrangeira favorece substancialmente a
compreensão da própria língua, adquirida de forma espontânea. Dessa forma,
aprendizagens espontânea e não espontânea são complementares.
O desenvolvimento da capacidade de organizar de forma sistêmica
os conceitos é coerente com a operacionalização da relação do indivíduo
com seu contexto, ou seja, amplia a capacidade construir uma unidade de
interpretação. Esta capacidade de sistematizar está estreitamente relacionada
ao desenvolvimento de sua capacidade de generalização. A generalização é
uma capacidade de pensar de forma abstrata, ou seja, lidar com o objeto em sua
ausência e a partir das características que o definem.
A ausência da capacidade de generalização mantém uma interpretação
pautada em categorias imediatas, vinculadas ao objeto concreto, e não
à sua definição.
Assim, quando a criança consegue suplantar a relação imediata com o
objeto, ela ganha liberdade intelectual para falar dele. Ela poderá, então, em sua
ausência, representá-lo por palavras. É por isso que Vygotsky utilizou a medida
de generalidade do conceito como parâmetro para avaliar o desenvolvimento,
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“indo das formações sincréticas até os conceitos propriamente ditos” (Vygotsky,
2005, p. 142).
O desenvolvimento pode reverter-se para os conhecimentos anteriormente
utilizados, ampliando seu escopo e modificando a relação do indivíduo com eles.
Nesse sentido, Vygotsky, mais uma vez, enfatizou a importância da cultura
– nesse caso, a cultura científica de sua época – como necessária para o
desenvolvimento dos indivíduos.
A capacidade de utilizar conceitos científicos permite ao homem uma
apreensão da realidade como um todo compreensível, o que facilita uma
intervenção ordenada, consciente e compartilhada. Três conceitos estão
presentes nesta construção: a capacidade explicativa dos conceitos,
a capacidade reflexiva do sujeito sobre sua relação com a realidade (a
consciência) e a capacidade comunicativa entre os sujeitos – que permite a
transmissão cultural e a compreensão recíproca por meio de instrumentos
construídos socialmente. Este último, denominado principalmente como
mediação, permitiu a Vygotsky avançar significativamente em sua teoria
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histórico-cultural.

3. O processo de mediação
No início de sua fala, ao ouvir os adultos nomeando objetos, a criança elege
algumas das características deles (cor, forma, etc.) e passa a representar uma
categoria de objetos subjetivamente relacionados, à qual atribuirá tal nome.
Assim, passa a conceituar os objetos, mas partindo de suas próprias experiências.
A criança passa a buscar nas referências externas os elementos para
compreender seu universo e criar entre eles um sistema explicativo. Enfim, o
grande salto no desenvolvimento humano ocorre quando a criança descobre
“que a fala começa a servir ao intelecto, e os pensamentos começam a ser
verbalizados” (RGPL, VYGOTSKY, 2005, p. 53). Neste momento, a criança passa a
ocupar um lugar ativo, por meio do pensamento, em seu ambiente. Os nomes
passam a ter um sentido diferenciado na sua relação com a realidade e o seu
aprendizado se multiplica com o aumento do vocabulário.
O processo de desenvolvimento, como vimos anteriormente, pressupõe a
tomada de consciência do mundo, tanto mais efetiva quanto mais desenvolvida
se encontra a capacidade de formação de conceitos, ou seja, a capacidade de
organizar o pensamento a partir de generalizações cada vez mais abrangentes
(DCCI, VYGOTSKY, 2005).
Situação similar na construção de um sistema simbólico pode ser encontrada
na interpretação de Vygotsky (PBD, 2003) sobre a relação da criança com o
brinquedo, considerando esta uma atividade voltada para a satisfação imaginária
de necessidades infantis.
O autor demonstrou o processo no qual o significado irá gradativamente
substituir um objeto a partir de sua abstração (um cabo de vassoura passa a
representar um cavalo). Assim, embora a representação seja possível em crianças
pequenas, torna-se necessário que haja um objeto real para representá-lo. Mas
não é qualquer objeto que pode vir a representar um cavalo – pois ela ainda
está presa à função deste objeto. É preciso montar no objeto para que ele possa
representar um cavalo. Para o adulto, que já desfez esta relação necessária, só o
significado basta. “A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na
vida da criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da
criança em relação às restrições situacionais” (Vygotsky, 2003, 130).
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O brinquedo torna-se crucial, pois tanto o objeto como a ação ainda não
foram desvinculados do significado. Ainda se apresentam de forma parcial,
sendo que o objeto é representado, mas ainda tem índices de objeto. Com seu
desenvolvimento, o objeto não precisará estar presente, apenas seu significado
ou sua representação.
Para Vygotsky, o processo de desenvolvimento do significado advém das
experiências da criança com seu contexto, o qual fomenta novas relações
que reorganizam sua compreensão. Nesse sentido, as funções se alteram pela
descoberta de novas possibilidades de organizar seu sistema de significados.
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A fala interior é outro exemplo dessa organização simbólica da
realidade, utilizada diante de “dificuldades que exigem consciência e
reflexão” (Vygotsky, 2005, 166). A mesma função comunicativa da fala
social se reverte em uma fala consigo mesmo, sempre motivada pelas
necessidades constantemente interpretadas/reformuladas pelo indivíduo
em sua relação com o contexto social. Assim, Vygotsky nos oferece
os elementos que faltavam para compreender como se organizam o
pensamento e a consciência.

O processo de consciência constitui a fala interior pelo predomínio de
operações semânticas – vinculadas predominantemente ao sentido das palavras
– em lugar do significado. Aqui está a riqueza deste conceito de Vygotsky, uma
vez que está intrinsecamente relacionado às vivências subjetivas, recuperadas
e ressignificadas nos diferentes contextos com os quais o indivíduo interage.
Segundo ele, “na fala interior, uma única palavra está tão saturada de sentido,
que seriam necessárias muitas palavras para explicá-la na fala exterior” (PP,
Vygotsky 2005, p. 183).
A palavra é, para Vygotsky, o conjunto de sentidos que ela suscita no sujeito.
Ela representa a diversidade de situações que pretende abranger. Por esse
motivo, o autor disse que a palavra “é um microcosmo da consciência humana”
(PP, Vygotsky, 2005, 190).
Segundo González Rey (1995; 2003), Vygotsky avançou significativamente
em relação às concepções deterministas que vigoravam na interpretaçao do
comportamento pela psicologia soviética.
Ainda de acordo com González Rey (2003), estudioso da psicologia
soviética, a maior dificuldade enfrentada pelos autores soviéticos do período
pós-revolucionário foi superar o determinismo mecanicista do marxismo,
que colocava o primado da matéria sobre a consciência. A dificuldade na
interpretação da subjetividade para estes pensadores era, então, encontrar um
meio termo entre ontogênese e contexto social.
Ele ressalta que o conceito de sentido na teoria vygotskyana se apresenta
como base para a ruptura com esta psicologia, desenvolvido no artigo
Pensamento e Palavra:
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o conceito de sentido em Vygotsky é um esforço por definir um tipo de unidade
psicológica que está implicada de forma ativa com o sistema psíquico como
um todo [...] As funções tradicionais analisadas pela psicologia como processos
independentes passam a ser analisadas dentro do sistema da consciência, no qual
seu funcionamento é inseparável das emoções que surgem nesse processo, assim
como de novos conjuntos de funções que emergem à medida que essas emoções
se desdobram e se relacionam com outras funções psíquicas. É um verdadeiro
sistema que se ativa e avança em uma multiplicidade de direções independentes
dos elementos que participaram de sua gênese (González Rey: 2007, p.125)
Este conceito passa a ser considerado central por González Rey (2004) pela
importância no processo de subjetivação, uma vez que é a base, simbólica e
experiencial, das vivências de cada sujeito. Por este motivo, a noção de sentido
não permite uma leitura generalista ou universalista do psiquismo humano.
Este deve ser compreendido como uma construção a partir de experiências
singulares, às quais se atribui valor, relevância e significação. Trata-se, portanto,
de uma ruptura com o zeitgeist universalista que orientava a psicologia.
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1. ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO
Como sabemos, Vygotsky foi um pensador que via na escola um espaço
privilegiado para o desenvolvimento dos indivíduos e da cultura. Ele criticava a
forma como a escrita era frequentemente compreendida pela escola como uma
aprendizagem de regras ortográficas e de técnicas de caligrafia. Preocupava-se,
portanto, que a escrita se apresentasse para a criança como algo necessário, que
tivesse alguma utilidade. Assim como o brinquedo ou o desenho, ela deveria ser
compreendida por sua função de representar algo.
Experiências contemporâneas usam os princípios propostos por Vygotsky
para inserir a escrita como recurso comunicativo em comunidades onde ela é
pouco utilizada, adaptando-a ao contexto de seus alunos (McLANE, 1996). Nessa
pesquisa, a autora se utiliza da escrita, na concepção defendida por Vygotsky,
como uma atividade cultural completa. Ela descreve assim a postura esperada
de um professor orientado pela concepção vygotskyana:
Os professores tentam responder à escrita das crianças, primeiro, como
leitores interessados, prestando atenção aos significados e às intenções de
quem escreve, e, segundo, como críticos e como editores que colaboram.
Isso significa que os professores aceitam o que as crianças escrevem como
comunicações sérias. O papel da professora é o de um editor amigável
que ensina as crianças sobre como revisar seus escritos, na tentativa de
estabelecer um contexto de comunicação mais efetivo (McLANE, 1996, 300)
Torna-se evidente a função do adulto no processo de educação como forma
de ajudar às crianças a compreenderem o uso simbólico da escrita no dia a dia.
Na mesma linha de raciocínio de McLane (1996), que considera a linguagem
escrita como um meio de comunicação, Rueda (1996) irá demonstrar que o ensino
desta para alunos com problema de aprendizagem alteram significativamente
seu desenvolvimento. No sentido inverso, o comprometimento das interações
sociais pode afetar o quadro evolutivo da criança de forma integral.
Recuperando as conclusões de Vygotsky sobre a Defectologia, sobre a qual
afirmava que o desenvolvimento depende da interação social estabelecida
entre educandos e educadores, Rueda (1996) evidencia que as tarefas propostas
para estudantes com problemas de aprendizagem são desestimulantes não
apenas por estarem aquém de sua Zona de Desenvolvimento Proximal, mas por
pensarem a escrita como uma ação individual.

!

Estudantes incentivados a interagir por meio da linguagem escrita em
contextos devidamente organizados desenvolviam a competência no uso
desta linguagem, melhorando sua autoestima e participação. A concepção
de desenvolvimento a partir das Zonas de Desenvolvimento descritas por
Vygotsky instrumentaliza a escola para que se adiante à aprendizagem
dos alunos.

Vygotsky caracteriza o desenvolvimento intelectual como uma tendência
à integração de experiências e conceitos. Segundo ele, “as principais funções
psíquicas envolvidas no estudo de várias matérias são interdependentes –
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suas bases comuns são a consciência e o domínio deliberado, as contribuições
principais dos anos escolares” (Vygotsky, 2005, p.128). O desenvolvimento da
consciência permitiria uma postura não reprodutiva da realidade, mas ativa e
crítica. Possibilitaria ainda o desenvolvimento dos alunos a partir da capacidade
reflexiva em relação à sua realidade, a partir do uso de conceitos científicos.

2. A importância da interação
Considerando a importância das interações sociais para a apropriação da
cultura e o desenvolvimento da criança, a interação – seja da criança com o
professor, seja entre crianças – passa a se apresentar como um dos principais
conceitos da teoria de Vygotsky. No Brasil, houve uma ampla discussão sobre o
papel das interações sociais na escola a partir dessa teoria. Uma das referências
mais importantes na construção dessa concepção foi a de Davis, Silva e Esposito
(1989).

!

Para essas autoras, a interação social aloca-se como uma estratégia
eficaz na promoção e/ou aprimoramento de construção do conhecimento.
Valoriza a criação de estratégias que facilitem a interação orientada a partir
da zona de desenvolvimento proximal e pode promover a construção do
conhecimento pelos alunos a partir de uma orientação adequada.

São, portanto, críticas a um modelo tradicionalista de valorizar as interações
sociais. Nele, existe uma tendência a privilegiar-se uma modalidade específica
de interação social, na qual a relação professor/aluno assume uma assimetria
que valoriza o conhecimento do primeiro em detrimento do conhecimento do
segundo. Este tipo de modelo “decorre da noção de que a transmissão cultural
se dá sempre do mais sábio ao menos sábio”. O desnível acarretado pela relação
assimétrica delega maior poder ao professor, o que pode gerar nos alunos uma
resposta comportamental que o torne obediente, conformado e passivo. Em
situações de fracasso ou sucesso escolar, a ênfase quanto à causa do fenômeno
recairia sobre o aluno, ou seja, sobre fatores individuais.
Não se trata, por outro lado, de abandonar a assimetria inicial que caracteriza
a relação entre professor e aluno, o que vem se apresentando de forma
equivocada com uma postura laissez faire dos docentes em sala de aula, na qual
o saber e a experiência do professor não se revertem em saber e experiência
para o aluno. A proposta das autoras é que a assimetria inicial se transforme em
uma simetria final, na qual teremos alunos devidamente orientados e capazes de
dialogar acerca dos saberes produzidos.
Evidentemente, a diversidade existente entre os indivíduos de um grupo
escolar deve ser considerada como fator importante. A diferença individual é:
fundamental para a própria interação social que irá se dar em sala de
aula: sem esta desigualdade não seria possível a troca, e consequentemente
o alargamento das capacidades cognitivas pelo esforço partilhado, na busca
de soluções comuns. [...] Desta maneira, o que é relevante é dar ênfase às
condições que garantem a simetria, entendida, nas interações sociais, como
igualdade de oportunidades no que se refere à ocupação do tempo e do
espaço interativo, à expressão individual, à negociação e à escolha (Davis,
Silva e Espósito, 1989, p. 53)
Cabe ao professor, portanto, garantir a simetria das relações estabelecidas
em sala de aula, a fim de criar condições para que haja maior colaboração,
compreensão mútua e comunicação produtiva.
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tal intervenção deve incidir sobretudo no estabelecimento de um
quadro de referência que oriente a interação social através de regras claras
e explícitas, de modo a torná-la a mais educativa possível. A explicitação
e negociação das regras de funcionamento do grupo são, sem duvida,
interação das mais educativas, na medida em que representa uma metainteração, ou seja, uma interação que versa sobre a própria interação e sobre
suas condições de ocorrência. (DAVIS, SILVA e ESPÓSITO, 1989, p. 54).

!

É importante que o professor, além de estabelecer e zelar pela
manutenção de relações simétricas em sala de aula, planeje atividades
que necessitem de elaboração ativa do estudante, promovendo, assim,
aprendizagem efetiva. Nesse contexto, pode-se considerar o professor
como parte ativa e integrante do processo interativo.

Debates, questionamentos, ilustrações, explicações, justificativas,
extrapolações, generalizações e inferências são presença obrigatória nas
interações sociais que se quer nas escolas, contribuindo para que se alcance
uma concepção de Homem, mundo e sociedade mais flexível, menos
ideológica e menos alienante. Se o professor e seus alunos conseguirem
estabelecer em sala de aula uma atmosfera de respeito mútuo, onde
divergências são acolhidas, visões distintas confrontadas, bases de
desacordos compreendidas, soluções comuns buscadas e, sobretudo, onde
“errar” não significa falta de conhecimento e sim sinal de que uma estrutura
está em construção, pode-se dizer que, de fato, a interação social do grupo
não só formativa como também constitutiva de um novo saber e de uma
nova forma de relacionamento interpessoal (...)
Por fim, poderíamos dizer que Vygotsky considerava que é a vida que
define as necessidades e é a partir delas que nos educamos. Mencionava, com
impressionante atualidade, a tendência que emergia em sua época, na qual o
educando deveria ser visto como um sujeito ativo no processo de construção do
conhecimento. Coerente com sua concepção sobre a aprendizagem, Vygotsky
atribuiu ao professor o papel de organizador do meio social, mas descartando
prontamente a ideia de uma ação meramente racional e instrumental por parte
dele. Ao contrário disso, considerava que o maior risco da docência é a negação
da subjetividade do professor, de sua personalidade, sentimento e pensamento.

!

Vygotsky afirmava que o incômodo produz no sujeito a tensão
necessária à criação, instigando-o a buscar respostas. Mas não apenas
a curiosidade infrutífera e distante da vida que acomete a escola; são as
necessidades vitais que devem estabelecer a ponte do conhecimento com
a realidade.

Mas para tanto não basta vontade. É preciso o conhecimento científico,
em contato, o mais estreito possível, com a vida. É a partir dele que o professor
poderá se instrumentalizar e se sustentar para construir suas interpretações
sobre a realidade. Dessa construção criativa e subjetiva irá se nutrir o aluno.
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