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Apresentação
da Disciplina

A disciplina Psicologia das Relações Educacionais (60h) visa a

fornecer, aos alunos do curso de Educação Especial, subsídios

teóricos para a compreensão das problemáticas que envolvem as

relações interpessoais, assim como a compreensão dos aspectos que

envolvem a dinâmica grupal.

A Unidade A, denominada Aprendizagem como Produção

Interpessoal, tem como propósito disponibilizar conteúdos

facilitadores para um aprofundamento e compreensão da

importância das relações interpessoais no processo de

aprendizagem.

         A Unidade B, intitulada Implicações das Relações Interpessoais

na Aprendizagem, procura fazer uma relação entre as questões que

envolvem os contextos de aprendizagem e as diferentes formas de

interação que se estabelecem entre os sujeitos que circundam os

espaços educativos. Para isso, coloca a escola e seu cotidiano no

centro das discussões para entender como os aprendizes se

constituem como sujeitos da diferença ou da deficiência.

        A Unidade C, o Processo Grupal, apresenta conceitos sobre

grupo, classificação e características dos grupos, as necessidades

interpessoais e o processo grupal, bem como os papéis nos grupos

com ênfase no papel de Líder e Liderança. Para finalizar, serão

apresentados a origem e conceito de Dinâmica de Grupo para que o

aluno tenha, ao finalizar a disciplina, competência para elaborar

técnicas de dinâmica de grupo aplicadas à sala de aula.

PSICOLOGIA DAS
RELAÇÕES
EDUCACIONAIS
3º Semestre

Esta disciplina será desenvolvida com uma carga horária

de sessenta (60) horas/aula.
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Objetivo da Unidade:
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7

APRENDIZAGEM
COMO PRODUÇÃO
INTERPESSOAL
Profa. Maria Alcione Munhóz

Esperamos que, após o estudo do conteúdo desta

unidade, o aluno seja       capaz de:

- identificar o significado das relações interpessoais

e suas implicações no processo de aprendizagem

com ênfase na afetividade;

- compreender as implicações da transferência e da

contra-transferência nas relações de ensino e

aprendizagem como um processo que envolve

desejo;

- realizar com eficiência as atividades inerentes aos

conteúdos previstos nesta unidade.
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Introdução

Iniciaremos nosso estudo lembrando que a

aprendizagem tem sido um dos temas de

interesse no campo da Psicologia e da

Pedagogia. Principalmente pela compreensão

de que na vida humana a aprendizagem é

fundamental para a sobrevivência pessoal e

grupal (LA ROSA, 2003). Todo o indivíduo vai

desenvolvendo sua aprendizagem por toda a

vida e essa sempre estará relacionada com as

circunstâncias decorrentes do encontro com as

pessoas.

A temática da aprendizagem tem sido objeto

de estudo de diferentes teóricos como: Pavlov

(1849/1936), Skinner (1904/1990), Rogers

1902/1987), Piaget ( 1896/1980), Wallon

(1879/1962), Vygotsky (1896/1934), entre

outros. Os fundamentos das teorias desses

autores citados e outros que não constam aqui

têm sido o principal referencial para

compreensão de como se constrói a

aprendizagem. Apesar de haver divergência nas

concepções dos teóricos, quando estudaram

como a aprendizagem se constitui na vida de

cada ser humano, todas têm um elemento

comum, qual seja: aprendizagem não é um

processo isolado e sempre depende da relação

de um sujeito em interação com outro e com

o ambiente no qual está inserido.

No caso, a relação sujeito e objeto são

instâncias que se intercalam e entrecruzam para

que o processo da aprendizagem possa ser

estabelecido. A afetividade é também um

pressuposto fundamental para o

desenvolvimento da aprendizagem, sendo a

família e o meio os mediadores dessa condição.

É sem dúvida que a interação no processo

de aprendizagem se faz essencial. Na construção

gradual da condição cognitiva e inteligência, a

ação recíproca e constante com o meio é

imprescindível. Essa situação inicia na relação

estabelecida do bebê com a mãe, porque é

nesse momento que a percepção de mundo

vai começar a se estabelecer, dando a base

afetiva para a instalação do sentimento de

pertença, tão essencial nas aprendizagens

seqüentes.
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As relações interpessoais e sua
implicação na aprendizagem

1

A aprendizagem pode ocorrer a partir de uma

ação planejada e intencional ou meramente

casual, o que nos leva a compreender que toda

a aprendizagem é importante para a vida, no

entanto o grau de relevância sempre dependerá

do que aquele conteúdo significa para o

aprendiz. (La Rosa:2003).

Convém também destacar que o indivíduo

jamais cessa de aprender. "Na verdade, sabe-

se que a aprendizagem é um processo que, uma

vez iniciado com o nascimento, só finda com a

morte" (ZANELLA, 2003, p.24). Aprendizagem

como processo contínuo requer curiosidade. Os

seres humanos têm explicado todo seu

processo de evolução histórica e social pela

aprendizagem.  Toda a evolução humana, desde

a fase mais inicial até o limiar do século XXI,

com o progresso tecnológico e científico

estabelecido e diferenciado em termos de

complexidade, só é possível pelo

conhecimento. E o conhecimento só ocorre

quando há aprendizagem.

Para que a aprendizagem ocorra, são

necessárias as condições: físicas, psicológicas,

ambientais e sociais.

Figura A.1: Aprendizagem e as relações interpessoais
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Fonte: ZANELLA: Liane, 2003, p.23a38

A aprendizagem é um processo decorrente

das relações interpessoais, porque, como

mudança pessoal relativamente permanente,

ela ocorre por meio de uma mudança que leva

a outra mudança tanto em nível individual como

no meio.

Linhas teóricas de
interpretação da aprendizagem
Como esse conteúdo já foi estudado na

disciplina de Psicologia da Educação, apenas

citamos alguns teóricos que desenvolveram

pesquisas e estudos sobre aprendizagem. No

entanto, é relevante relembrar que em cada

teoria a criança foi considerada sob diferentes

perspectivas. Observa-se que não há

concordância das diferentes escolas.

Considera-se que é a partir do século XX

que os estudos de psicologia têm forte

influência na educação. Assim como são os

fundamentos da psicologia humanista que

constituíram os fundamentos filosóficos para a

fenomenologia e o existencialismo. Neste caso,

tudo está originado no indivíduo e a concepção

de mundo é centrada no próprio homem.

Mais adiante, na busca para superar a

dicotomia existente entre objetivismo e

subjetivismo, na corrente de pensamento criada

por teóricos dos chamados estudos

interacionistas, vamos identificar o pensamento

que acredita na interdependência da relação

homem-meio para aquisição do

desenvolvimento e aprendizagem.

Ainda outras idéias defendidas por uma das

mais recentes teorias que os professores

brasileiros têm buscado estudar e adotar como

pressuposto em seus estudos, com o fim de

uma prática pedagógica mais preocupada com

a construção social e pessoal dos alunos, está

ao que defendem autores sóciointeracionistas

(Vygotsky e outros).  Eles acreditam nas

influências que o meio exerce no

desenvolvimento, sendo a aprendizagem "o

motor" desse desenvolvimento. O

sóciointeracionismo destaca na sua concepção

a importância do ambiente cultural, ou seja, o

lugar de origem do sujeito. O valor principal

não é nem os fatores físicos ou psíquicos, mas

os aspectos sociais. Dessa forma, a

aprendizagem é um processo que vai ocorrer
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tanto nas relações intra como interpessoais.

Para os sóciointeracionistas, desde que a

criança nasce já começa sua integração cultural

e social, primeiramente com sua família e

posteriormente com outros sujeitos de seu

# "(...) os Vygotskianos entendem que os

processos psíquicos, a aprendizagem entre

eles, ocorrem por assimilações de ações

exteriores, interiorizações desenvolvidas

através da linguagem interna que permite

formar abstrações. Para Vygotsky, a

finalidade da aprendizagem é a assimilação

consciente do mundo físico mediante a

interiorização gradual de atos externos e

suas transformações em ações mentais."

(www.comp.ufla.br/~kacilene/educacao/

vygotsky.html).

# "(...) existem, pelo menos, dois níveis de

desenvolvimento identificados por Vygotsky:

UM REAL, já adquirido ou formado, que

determina o que a criança já é capaz de

fazer por si própria, em um potencial, ou

seja, a capacidade de aprender com outra

pessoa. A aprendizagem interage com o

desenvolvimento, produzindo abertura nas

zonas de desenvolvimento proximal

(distância entre aquilo que a criança faz

sozinha e o que ela é capaz de fazer com a

intervenção de um adulto; potencialidade

para aprender, que não é a mesma para

CONCEITOS DE APRENDIZAGEM

todas as pessoas; ou seja, distância entre o

nível de desenvolvimento real e o potencial)

nas quais as interações sociais são centrais,

estando então, ambos os processos,

aprendizagem e desenvolvimento, inter-

relacionados;"(www.centrorefeducacional.

pro.br/vygotsky.html).

 # "(...) para Vygotsky, a aprendizagem é

produto da ação dos adultos que fazem a

mediação no processo de aprendizagem das

crianças". Neste processo de mediação, o

adulto usa ferramentas culturais tais como

a linguagem e outros meios e, muito mais

que ser um processo de assimilação e

acomodação (Piaget), é um processo de

internalização, no qual a criança domina e

se apropria dos instrumentos culturais como

os conceitos, as idéias, a linguagem, as

competências e todas as outras possíveis

aprendizagens. Para ele, portanto, o

desenvolvimento dos processos cognitivos

superiores é resultado de uma atividade

mediada."  (www.centrorefeducacional.

pro.br/vyacdocen.htm).

convívio social (adultos e crianças). Essa criança,

por seu convívio, influencia e é influenciada e,

nessa interação, constrói sua aprendizagem,

assim como ajuda a construir a aprendizagem

dos demais sujeitos com quem interage.
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O meio social pode facilitar ou dificultar a

aquisição da aprendizagem e desenvolvimento.

Porque as dificuldades reveladas por uma

pessoa com necessidades especiais podem ser

decorrentes muito mais por sua falta de

interação social, do que por sua condição

orgânica limitada.

Desta forma, as ações que são previstas na

escola: o planejamento dos professores, as

medidas avaliativas, enfim, tudo o que disser

respeito a aprendizagem dos alunos,

principalmente daqueles que possuem

necessidades especiais, necessitam sempre

conter componentes pautados numa educação

É, portanto, revendo algumas dessas

concepções sobre aprendizagem que

verificamos o quanto a educação tem buscado

compreender a forma como o sujeito pode

obter sua aprendizagem. Na verdade, dá para

concluir que a teoria que melhor responde é

aquela que contém os princípios para uma

aprendizagem interativa, que ocorre a partir das

trocas interpessoais.

Com essa compreensão, é conveniente

destacar o quanto a educação de crianças com

necessidades especiais necessita estar atenta

para valorizar a busca de caminhos para

superação das dificuldades apresentadas por

essas pessoas.

Figura A.2: Meio social e a aprendizagem
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preocupada com a construção social e

qualitativa dos alunos.

Na maioria das vezes, a limitação que cada

pessoa revela é mais valorizada pelos

professores, quando se trata da aprendizagem

dos alunos, do que a qualidade da interação

que esse sujeito está processando com seus

pares.

No quadro a seguir, há um resumo de três

teorias da aprendizagem que esclarecem e

demarcam alguns pressupostos, ajudando no

desenvolvimento da compreensão do que nos

referimos até aqui, quando falamos de

aprendizagem e interação pessoais.
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TEORIA DO CONDICIONAMENTO

Essa teoria se baseia no estímulo resposta;

a capacidade de aprendizagem está

relacionada às conexões de estímulo

resposta de cada indivíduo. Existem

segundo essa teoria dois tipos de

condicionamento: Condicionamento

Clássico (pavloviano);

Condicionamento Operante (skineriano).

TEORIA SOBRE O APRENDIZADO

COGNITIVO

Essa teoria está baseada no insight e na

experiência. Os papéis mais relevantes

dessa concepção de aprendizagem são as

estratégias cognitivas. Neste caso, a

aprendizagem está sujeita a estímulos do

meio e depende de estímulos decorrentes

de uma dada situação presente.

TEORIA DA APRENDIZAGEM SOCIAL

Essa teoria tem sua principal concepção na

identificação e na modelagem de papéis.

Compreende o comportamento como

imitativo, porém concebe como relevante

os fatores pessoais que se envolvem nesse

processo. A imitação só pode ocorrer

quando houver uma interação positiva.

Fonte: Zanella (2003, p.23a38)

TRÊS TEORIAS DA APRENDIZAGEM Após a leitura comparativa dessas três

principais teorias da aprendizagem, é possível

observar que, muito embora cada uma assuma

diferente concepção para compreender a

aprendizagem, todas elas têm um pressuposto

comum, ou seja, evidenciam o enfoque de

mudança.

As mudanças abrangem o indivíduo como

um todo, de todas as formas, em todas as

facetas: atitudes, valores, enfoques,

posturas comportamentais, habilidades,

conhecimentos, impelindo a um

crescimento sempre maior no

enfrentamento das situações e na busca de

soluções criativas e inteligentes  (ZANELLA,

2002, p.37).
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- Para um melhor aprofundamento desse

tema, marcaremos posteriormente um

bate-papo. Maiores informações estarão

disponíveis no ambiente virtual.

Questionamento:

Depois de ler o texto que procurou destacar

alguns aspectos relacionando aprendizagem

e a interação social, observe a afirmativa

contida no quadro abaixo e faça um

comentário sobre ela expressando sua

opinião.

"(...)quanto mais se desenvolve, mais o ser

humano se torna completo e complexo em

suas conexões mentais, pensa melhor,

estabelece relações mais eficientes,

apresentando melhores condições de

pensar, aplicar, generalizar e conseqüente,

agir." (ZANELLA, 2003, p.32).

Você concorda com a afirmativa acima? Por

quê? Disponibilize sua resposta no ambiente

virtual conforme orientações do professor.
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Afetividade e aprendizagem2

Figura A.3: Afetividade e sua relação com a aprendizagem
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Para iniciarmos uma reflexão acerca do tema

afetividade, é conveniente primeiramente

tentar compreender o significado da palavra

afetividade. Ao tentar melhor explicar a

afetividade, é possível dizer que é um conjunto

de fenômenos psicológicos que são expressos

sob a forma de emoções, sentimentos e paixões

relacionadas a prazer/dor, satisfação/

insatisfação, agrado/desagrado, alegria/tristeza

(SADALLA e AZZI, 2004). Por isso, a

compreensão da importância da afetividade e

sua relação com a aprendizagem é fundamental,

principalmente por que " Há muitas formas de

transmissão de conhecimento, mas o ato de

educar só se dá com afeto, só se completa com

amor" (CHALITA, 2004, p.12). Quando nos
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referimos ao processo educacional, é essencial

compreender que a afetividade possibilita uma

relação de cumplicidade entre querer ensinar

e se permitir aprender.

Ao tratar do desenvolvimento da inteligên-

cia, não há como separar a dimensão cognitiva

e afetiva.  Vygotsky (1984) é um autor que

rejeita a separação da dimensão cognitiva e

afetiva do funcionamento psicológico. Para esse

autor, o pensamento tem sua origem na esfera

da motivação, considerando as inclinações, ne-

cessidades, interesses, impulsos, afeto e emo-

ção.  Também destaca a idéia de que o pensa-

mento humano só é possível quan-do se analisa

sua base afetiva (SADALLA e AZZI, 2004). Para

melhor compreender o papel das emoções e

sentimentos no funcionamento cognitivo, há

que se considerar a existência da profunda

interação entre a racionalidade e a emoção.

Os Vínculos Afetivos
e a Aprendizagem
Em toda a situação de constituição de vínculos

afetivos e aprendizagem, existe sempre um

outro, ou seja, é aquele que vai estar no

contexto da aprendizagem como modelo.  É

alguém que vai ser objeto do olhar cuja imagem

servirá de espelho para que o sujeito possa se

constituir.  O sentimento funciona como

espelho da realidade. O sujeito, na sua interação

social, tem a oportunidade de experimentar sua

afetividade e os diferentes sentimentos

decorrem à medida que ele encontra

obstáculos, assim vai aprendendo a lidar com

eles.  Neste caso, o inconsciente se estrutura

como linguagem e existe porque há uma

linguagem significante, com impressões

sensoriais e imagens vividas, ou seja, tem uma

íntima relação com a subjetividade humana.

Figura A.4: Vínculos afetivos e aprendizagem
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As experiências sociais vividas que se

revelam por meio das construções afetivas e

de confiança são a base para aprendizagem.  As

primeiras experiências sociais que vão ser a

estrutura para a aprendizagem ocorrem na

família, o que nos leva então a compreender

que há, em todo o ser humano, uma

necessidade de estabelecer relações para que

sua aprendizagem se efetive.

O ser humano é um ser de relações, que

necessita de cuidados e convívio social para seu

desenvolvimento bio-psico-social. Nesse

sentido, compreende-se que toda a sua

possibilidade evolutiva está ligada a um sistema

de relações. "Nenhum de nós vive sozinho",

diz Ackerman (1986, p.29). A vida humana é

uma sucessão de eventos compartilhados e

compartilháveis, que tornam as experiências

vividas uma seqüência de momentos de

construção individual e social. Essa construção,

na fase inicial de nossa existência, é um

processo de troca que ocorre primeiramente

na família.

"A família é a unidade básica de

crescimento, experiência, desempenho ou

falha. É também a unidade básica de

doença e saúde" (ACKERMAN, 1986, p.29).

Desde que o bebê nasce, depende da mãe

e do pai e de sua participação, através dos

cuidados tão essenciais para sua sobrevivência

e seu desenvolvimento. Toda ligação vai

decorrer da interação estabelecida e "o poder

dessa ligação é tão grande que capacita à mãe

e ao pai fazerem contínuos sacrif ícios

necessários para o cuidado da criança -

assistindo ao choro, protegendo o bebê do

perigo e alimentando-o no meio da noite, apesar

da desesperada necessidade de sono que têm"

(KLAUS, KENNEL & KLAUS, 2000, p.16).

Portanto, os cuidados com a criança, associados

ao carinho e à atenção dada a ela, resultam em

atitudes positivas de estímulos e

desenvolvimento que são a base para a

aprendizagem.

Nesse caso, existem avançadas pesquisas

que tratam das experiências vividas nos

primeiros anos de nossa vida, como, por

exemplo, os estudos de Klaus; Kennel & Klaus

(2000), que citam o trabalho de James

Robertson, em 1953. Nesse período, Robertson

já desenvolvia estudos através de pesquisa,

analisando o grau de envolvimento dos pais e

a intensidade do vínculo. Assim, destacou que

a mãe tem uma ligação mais forte do que o

pai, e que é gradualmente menos forte em

outros membros da família. Estudos como esse

já destacam a preocupação dos pesquisadores

em compreender a responsabilidade da família

na formação do sujeito.

Também Flavell et al. (1999), em seus

estudos, revelam que, entre as diferentes

correntes que tratam do desenvolvimento e da

aprendizagem, está a dos contextualistas, que

estudam o papel das influências sociais nas

mudanças cognitivas, considerando relevante a

colaboração dos adultos nesse processo. Com

base nesse referencial, é possível dizer que são

os adultos os principais incentivadores para que

as crianças tenham uma evolução cognitiva de

qualidade. O adulto é quem vai ajudar a criança

a construir meios para aproveitar o que já sabe

e chegar a novos conhecimentos, o que faz com
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que o desenvolvimento cognitivo transcorra de

forma gradual, dependente da maturação

neurológica que se processa no sujeito e das

interações que são proporcionadas a ele.

O papel dos pais, no caso de crianças

pequenas, é atuar como mediadores da

aprendizagem, evitando respostas prontas e

sem assumirem-se como o símbolo do poder.

Dessa forma, as crianças poderão construir

esquemas de pensamento facilitadores da sua

expressão, de sua opinião, que será favorecida

por trocas. No caso de crianças com

necessidades especiais, esse cuidado também

precisa ser presente, porque se espera que

esses sujeitos, na proporção de seu crescimento,

possam usufruir de situações que se traduzam

em estímulos, capazes de constituir uma base

sólida para os conhecimentos que se

estabelecerão, na medida da ampliação do seu

espaço social.

Com relação à questão da cognição humana

de crianças, convém tentar compreendê-la a

partir de como esse processo começou a

constituir-se na fase ainda bebê. Porque,

anterior a um "processo cerebral-intelectual",

há o comportamento motor e perceptivo

organizado, que é a base para a criança ser,

posteriormente, capaz de operar com símbolos

(FLAVELL et al., 1999). Essa condição de

expressão de padrões inteligentes do raciocínio

tem uma influência social, porque "os adultos

são incentivadores cognitivos, estimulando e

orientando as crianças para que elas sejam tudo

o que podem ser" (FLAVELL et al., 1999, p.20).

Esses autores, com base em estudos e

pesquisas, informam que, no processo de

desenvolvimento da cognição, as crianças não

são sujeitos passivos nas interações,

permanecendo na expectativa da recepção de

informações. Ao contrário, de posse destas,

passam a testá-las e a transformá-las em outras

estratégias cognitivas, que se modificam à

medida que se tornam mais competentes.

Assim, quanto mais estímulos, mais esquemas

os bebês passarão a construir, visto que, quando

nascem, seus esquemas são de natureza reflexa,

precursores das atividades mentais que se

constituirão posteriormente.

O recém-nascido nasce com habilidades e

já apresenta condições de aprendizagem desde

o primeiro dia de nascimento. Os bebês se

diferenciam uns dos outros em atitudes,

habilidades perceptivas, respondendo à

diferença tátil, olfativa e do paladar. Por outro

lado, a atividade motora ainda é rudimentar no

nascimento. Suas habilidades sociais são

rudimentares, mas facilitadoras, conseguindo

que haja alguém que se sensibilize e tome conta

dos cuidados pessoais de que necessita. Essa

situação também é a mesma quando ocorre o

nascimento de um bebê com necessidades

especiais.

Os registros relacionados à natureza e à

existência do ser humano têm suas raízes ainda

nos primórdios da Antigüidade. É no século XX

que a Psicologia como ciência estabeleceu-se

como suporte para o estudo do

desenvolvimento humano. Os conhecimentos

identificados deram seqüência a vertentes

teóricas, que foram influentes no início do

século e, a partir de então, posicionamentos

de pensadores deram aporte para correntes de

pensamento, sendo novas teorias propostas.

Nesse panorama, surgem as proposições

defendidas por teóricos como Jean Piaget

(1896/1980). Os conhecimentos que possuía
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em ciências como Biologia, Matemática,

Filosofia e Psicologia, associados à sua grande

capacidade, deram-lhe fundamentos favoráveis

para construir e estruturar idéias sobre a

"regulação da atividade cognitiva do ser humano"

e a "gênese do pensamento e da inteligência

do homem". Esse pesquisador e teórico suíço,

a partir de observações realizadas por longos

anos, conseguiu reunir elementos para

compreender que o homem não é

simplesmente um resultado de elementos que

se articulam conjugadamente, mas sim um

"constante equilíbrio adaptativo". Em sua teoria,

defende que a condição essencial para o

desenvolvimento é a "realidade interna", que

assimila o mundo exterior a partir das estruturas

já construídas, e que as relações estabelecidas

com o mundo serão o incentivo para a

construção do conhecimento, na seqüência da

vida.

Em sua teoria, Piaget compreendeu que as

estruturas internas são construídas no sujeito

durante toda a trajetória de sua existência e

são pressupostos para aprendizagem. Portanto,

muitas crianças que apresentam um quadro de

necessidades especiais, se forem estimuladas

desde cedo, com estratégias de

acompanhamento sugeridas aos pais, terão uma

possibilidade evolutiva. Os profissionais poderão

prever programas facilitadores da aprendizagem

das crianças e aos pais cabe a superação do

trauma provocado por essa realidade. O ser

humano, desde o início de sua existência e por

toda a vida, tem a necessidade de cuidados

bem sucedidos, que dizem respeito à superação

e à oportunização qualitativa social e psicológica.

A estrutura base para um convívio qualitativo

é a ligação afetiva dos pais com os filhos, que

chamamos vínculo, vital para todos os seres

humanos, visto que a criança tem necessidade

de ser tocada, de receber um sorriso, um

abraço, de ouvir palavras de incentivo e não

apenas de contato visual.

Pesquisadores como Steffa & Klaus (1974)

e Kenell & Klaus (1979) sugerem que as

mães, imediatamente após o parto, já estão

extremamente sensíveis e afetivas aos seus

bebês. Na obra de Helen Bee (1984), há

o registro das investigações feitas por Klaus

& Kenell (1970 e 1976), que estudaram

grupos de mães que tinham a oportunidade

de manter contato físico imediatamente

após o parto, em oposição a outras, que

foram privadas dessa situação. As mães do

primeiro grupo acariciavam mais seus bebês

e seguravam-nos mais próximo ao corpo,

conseguindo acalmá-los com mais

facilidade. Passado um ano, as mesmas

mães, do primeiro grupo, ainda mantinham-

se mais envolvidas com seus bebês e em

condições de acalmá-los melhor quando

choravam. Passados dois anos, cinco mães,

desses mesmos grupos, foram observadas

com relação à linguagem que usavam com

seus filhos. Os pesquisadores observaram

que as do primeiro grupo usavam uma

forma de interação verbal com menos

ordens, mais adjetivos e perguntas para as

crianças. É importante dizer, ainda, que a

autora registra que o tempo de contato

antecipado estava diferenciado em apenas

16 horas de relacionamento após o parto.
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Além da mãe, também o pai tem a

oportunidade de criar um vínculo mais forte

nessa primeira fase de contato com o bebê

recém-nascido. Essa aproximação facilita para

que posteriormente se envolva cuidando do

bebê e brincando mais com ele. Porém, ainda

são poucos os estudos que registram as

evidências de que o contato inicial do pai ajuda

a criar um vínculo mais forte.

É durante as primeiras semanas que o

comportamento de ligação afetiva vai

consolidando-se, porque o bebê, como um dos

sujeitos da relação, possui a capacidade para

sinalizar suas necessidades chorando ou

sorrindo. Por outro lado, os pais entram na rotina

da relação, envolvendo-se neste enlevar-se a

cada ato, cuja descoberta mútua faz parte do

processo dos comportamentos interligados.

Com esse ajuste, a relação começa a fluir e a

estruturar-se.

As expressões
referidas neste
parágrafo e destacadas
entre aspas constam
em diferentes livros da
obra de Piaget. Para
rever Piaget e sua obra,
retome o caderno de
Psicologia da Educação
III.
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Figura A.5: Vínculos afetivos e a relação familiar
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Marshall H. Klaus e
John Kennel são
eminentes clínicos e
pesquisadores que
conceberam estudos
para modificar as
práticas do parto nos
Estados Unidos; as
conclusões de seu
trabalho são uma
referência para o resto
do mundo, pois até
então o parto era
considerado como um
evento médico
patológico.

O NASCIMENTO DE UM "BEBÊ TRISSÔMICO" - UMA SITUAÇÃO IMPREVISTA

Apesar de os pais viverem a fase de

decepção, considerada como normal pelos

pesquisadores, em nada pode comparar-se

à situação traumática vivida quando ocorre

um defeito real ou uma doença congênita.

A perda do bebê imaginário, nesse caso, é

"um colapso repentino na auto-estima dos

pais" (BRAZELTON & CRAMER, 1992,

p.189). O defeito do bebê vem revelar

defeitos ocultos nos pais, é um sentimento

revelador da incapacidade de gerar filhos

"bons", "bonitos" e "saudáveis"

(BRAZELTON & CRAMER, 1992).

É revelador o trauma dos pais quando o

bebê carrega um defeito principalmente no

rosto (parte inicialmente mais exposta), nas

suas funções neurológicas ou nos olhos.

Uma das conclusões de Brazelton & Cramer

(1992), pesquisadores que vêm estudando

as reações das famílias diante desse feito,

é a de que os filhos funcionam como

espelho para os pais, e defeitos faciais no

bebê têm uma relação próxima com a auto-

imagem dos pais.

O nascimento do bebê mal formado é,

portanto, uma oportunidade de adaptação

e luto, pois essa situação passa a ser um

desafio para quem vai assumir a tarefa de

promover os cuidados de que ele necessita,

além de amá-lo.

A mãe e o pai passam a gravidez

imaginando como será o bebê, constituindo

cada um uma idéia com relação ao sexo,

aparência, cor da pele, dos cabelos, enfim,

constituem a imagem idealizada que, com

o nascer, desfaz-se. Nesse processo, entram

vários componentes psicológicos, culturais

e sociais originados a partir das experiências

vividas pela mãe e pelo pai, ao longo de

suas vidas. A adaptação à nova situação

vivida, que transcende ao desejo

imaginário, as reações dos pais diante da

situação de ter um bebê decepcionante,

gera dificuldades no futuro apego ao filho.

Isso, em parte, depende da natureza da má

formação, por exemplo, quanto mais visíveis

os defeitos, mais ansiedade, preocupação

e constrangimento causam à mãe e ao pai.

Pesquisas como as realizadas por Klaus e

Kennell (2000) revelam importantes os

aspectos pessoais e emocionais dos pais no

nascimento de um filho e não somente a

parte de segurança e assepsia, que envolve

a atuação médica. Esses mesmos pesquisa-

dores, juntamente com Phyll is Klaus

(2000), registraram que há resistência de

alguns pais em ver seus filhos malformados

pela primeira vez. No entanto, esses

mesmos pais, quando vêem seus bebês,

demonstram uma atitude que consideram

como ponto de virada, pois surgem desejos

de cuidá-los, o que antes não havia.

Tem sido também observado que mães, ao

serem acometidas pela falta de simpatia por

seus bebês, tenderam a atribuir o choque

a uma falta de sensibilidade do informante

mais que à causa provável.  Ainda não há

registros de estudos que avaliam se é mais

eficiente dar a notícia imediatamente após

o nascimento ou se é melhor a espera de
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algumas horas, quando se trata do nasci-

mento de um bebê com Síndrome de Down

(KLAUS, KENELL & KLAUS, 2000).  No en-

tanto, baseados nas experiências vividas,

esses mesmos pesquisadores concluíram

que é significativa a espera de algumas horas

até a certeza do diagnóstico, até porque os

pais poderão ficar um pouco mais com o

bebê e, nesse ato, começar a aceitá-lo.

O que encontrei registrado na literatura é

que a oportunidade para conversar sobre o

diagnóstico da criança revela-se como uma

boa situação para que os pais possam avaliar

a situação e suas capacidades de cuidados

diante da realidade da anormalidade de seu bebê.

Ao mesmo tempo, tenho observado que

os pais necessitam de um tempo para retirar

os sentimentos do bebê perfeito que foram

rompidos com o nascimento do bebê não

esperado.  Os pais precisam viver todo o

tempo necessário para o luto que decorre

da perda do bebê sonhado.

Observei que é possível avaliar e identificar,

numa teoria, os sentimentos provocados na

família, principalmente na mãe e no pai,

quando do nascimento de um filho com

deficiência. São algumas das abordagens

sobre a "Teoria do Apego", mais

especificamente as fundamentadas nas

pesquisas registradas nas obras de Bowlby

(1989), Brazelton (1980) e Klaus, Kennell

& Klaus (2000), que descrevem suas

análises sobre essas atitudes, tomando como

pressupostos os fundamentos da Teoria do

Apego. Na verdade, compreendi que são a

mãe e o pai os indicadores para a construção

de uma base segura, que darão suporte para

o desenrolar da nossa história para o resto

de nossas vidas.

A evolução tecnológica, que permite o

progresso na medicina, na comunicação, na

educação, enfim, em todos os campos do

saber, faz com que, cada vez mais, evoluam

projetos, pesquisas e programas para a

minimização da deficiência e para a

condição de vida dos sujeitos com

necessidades especiais. Os profissionais são

favorecidos pelo aumento do conhecimen-

to resultante das pesquisas e, na medida

do possível, devem repassar essas

informações para a família que vive essa

situação (MUNHÓZ, 2003).
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A Família: Estrutura base
para o desenvolvimento do afeto

Figura A.7: Desenvolvimento do afeto e a relação familiar
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Para compreender uma criança, convém

observá-la procurando descobrir os efeitos que

os processos e as influências causam nas

relações, primeiramente, entre pais e criança;

e depois criança e pais, tendo como pressuposto

os preconceitos e estereótipos existentes no

ambiente de convívio entre ambos. Os

processos básicos do desenvolvimento partem

de duas posições: a primeira proposta decorre

do que defendia John Locke (1690), com sua

compreensão de que o ser humano era "como

uma folha em branco", capaz de ter registros a

partir de suas experiências vividas. A outra

posição teve como principal defensor o filósofo

Jean Jacques Rousseau (1762), cuja idéia

defendida é de que o sujeito só teria condições

de desenvolvimento se ficasse naturalmente

livre, pois ao nascer já possuía um senso moral,

tendo então uma condição de, naturalmente,

explorar o mundo. Porém, as condições

essenciais para o desenvolvimento, tanto as

trazidas pelo sujeito ao nascer, como as do

ambiente, revelam uma nova concepção de

desenvolvimento e aprendizagem, cujo

entendimento valoriza com a mesma

intensidade a condição inata e a ambientalista

como essenciais na condição humana. São as

posições teóricas de Jean Piaget e seus segui-

dores que evidenciam essa nova perspectiva

de compreensão do sujeito. Portanto, a

socialização é primordial nesta abordagem,

assim como o diálogo com a criança. Essa ação

integrada envolve não só as brincadeiras e a

afetividade, mas também as habilidades de

comunicação, por vezes dificultadas pela

condição egocêntrica da criança.

"O desenvolvimento e a aprendizagem
pressupõem uma estrutura base, um convívio
mais qualitativo, que é a ligação afetiva dos pais
com os filhos. A essa ligação chama-se vínculo,
vital para todos os seres humanos, pois têm
necessidade de serem tocados, de receberem
um sorriso, um abraço, de ouvirem palavras de
incentivo, um contato visual numa troca de olhar"
(MUNHÓZ, 2003, p.93).

No entanto, genericamente falando, pode-

se dizer que nem todos os pais (pai e mãe)

possuem uma grande capacidade de formar

uma profunda ligação afetiva com o bebê ao

nascer. Essa dificuldade ocorre mais

especificamente quando, de modo especial,

uma situação como prematuridade do bebê,

rotina hospitalar, adoção, entre outras, impede

um maior contato nos primeiros instantes após

o nascimento.

"Portanto, precisamos conhecer não só a

natureza de um cuidado bem sucedido, mas

também as inúmeras condições sociais e

psicológicas que influenciam, positiva ou

negativamente, o seu desenvolvimento"

(BOWLBY, 1989, p.17).

É importante registrar que, em estudos

realizados para compreender o papel das mães

e dos pais, pesquisadores como Mary Ainsworth

(1978), tendo observado e analisado um

expressivo grupo de crianças, podem

compreender as reações destas, primeiro com

os pais, depois quando ficam sozinhas e, por

fim, quando retornam. Outra observação de

estudos desenvolvidos como os de Main &

Weston (1981), citados por Bowlby (1989),
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registram que não há correlação nos modelos

de relação apresentados com a mãe e o pai.

Isso quer dizer que o apego pode acontecer

mais com um ou outro e/ou até mesmo com

ambos. No entanto, as que tinham uma

afinidade estreita com ambos eram as mais

confiantes.

Os pais cujos filhos são seguros, felizes, auto-

confiantes, saudáveis, certamente colaboraram

para uma boa saúde mental. Assim, "precisamos

conhecer não só a natureza de um cuidado bem

sucedido, mas, também, as inúmeras condições

sociais e psicológicas que influenciam, positiva

ou negativamente, o seu desenvolvimento"

(BOWLBY, 1989, p.17).

"Ser um pai ou uma mãe é uma atividade árdua
que envolve todo o tempo, com muita
preocupação. Com o crescimento, essa
responsabilidade tende a tornar-se mais leve,
desde que os pais tenham tido na infância a
habilidade de criar estratégias para que seus filhos
desde sempre desfrutem de uma qualidade de
vida, gozando de boa saúde mental"(MUNHóZ,
2003, p.73).

Estudos como de

"Grinker (1962) como pioneiro e que foram
continuados por Offer (1969), atestaram que
adolescentes e adultos saudáveis, fel izes e
autoconfiantes são produtos de lares estáveis, nos
quais tanto o pai quanto a mãe despendem grande
parte do tempo e muito de sua atenção com as
crianças" (BOWLBY, 1989, p.18).

Também foi na década de 70 que Brazelton,

Daniel Stern, Colwyn Trevarthan e Luis Sander

investigaram e começaram "a decodificar a

íntima relação que se inicia entre mães e filhos"

(KLAUS, KENNELL & KLAUS, 2000, p.18). Esses

fundamentos interessam a este trabalho pela

exploração de vínculos pais-filhos e pelas

situações que podem melhorar esse

relacionamento, estudadas pelos autores

anteriormente citados. Esses mesmos autores

seguiram com seus estudos, na década de 80,

sugerindo que mães permanecessem menos

tempo em hospitais e mais tempo com seus

filhos, a fim de facilitar o processo de lactação,

tão essencial no início da vida do bebê. Na

década de 90, suas pesquisas informam a

necessidade de mães e bebês permanecerem

no mesmo quarto nas maternidades.

Nos exemplos descritos e nas considerações

identificadas, a partir de estudos realizados, foi

revelado que a responsabilidade de cuidado da

criança, em diferentes sociedades, também tem

sido dividida primeiramente com o pai e

posteriormente com a avó ou outras fontes de

ajuda como parentes e, por último, instituições

como creches e berçários (este caso ocorre

mais quando a mulher e o homem são as duas

fontes de trabalho da família).

Na atualidade, como os pais precisam

trabalhar, as crianças, se ficam em casa,

geralmente estão na companhia dos avós ou

de alguém pago para cuidá-las. Os avós, diante

do fato de existir na família uma criança com

necessidades especiais, tendem a ser uma

presença afetiva reforçada para os pais, muito

embora não seja possível desconsiderar que

esses também sofrem moral e

psicologicamente ao ver um recém-nascido que

representa uma extensão da família e a sua

continuidade. No entanto, apesar do sofrimento

de maneira geral, sua paciência e ternura são

inomináveis. Os pesquisadores como Miranda

& John (2002) revelam também casos de avós

que suprem, material e educativamente, seus

netos com necessidades especiais devido ao
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desaparecimento dos pais, a separação do casal

ou à extrema juventude da mãe.

Destaco, portanto, que a família é o grupo

social que inicia a construção afetiva no filho e

conseqüentemente suas primeiras

aprendizagens. Porém a família por meio de

seus modelos não tem o poder de garantir a

seus filhos um ego maduro. Muitos são os

modelos apreendidos inconscientemente e

dependem da situação estabelecida que tanto

pode ser de um cuidado positivo, como

negligência, abandono entre outros.

Tanto as palavras quanto os fatos que

resultam das interações afetivas de cada um,

se inscrevem em nosso imaginário e tornam-se

registro como aprendizagem, quando se efetiva

a troca com o outro e a mudança naquilo que

somos.
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Inicialmente, para tratarmos do tema

transferência e contratransferência nas relações

de ensino e aprendizagem, é conveniente

destacar algumas considerações como, por

exemplo, o que diz Paulo Cezar Souza (2004)

no prefácio do livro "Freud e a educação - o

mestre do impossível" de Maria Cristina Kupfer,

o historiador e jornalista assim se expressa

Transferência e contra-
transferência nas relações ensino
aprendizagem

3

"As limitações do trabalho pedagógico decorrem da
própria complexidade da psique humana, dos muitos
obstáculos interiores ao processo de
amadurecimento, do confl ito entre o desejo
individual e as exigências da vida em comunidade".

E mais adiante ainda destaca:

"O aluno transfere para o professor os sentimentos
carinhosos ou agressivos da sua relação com os
pais. Conscientemente ou não, o professor utiliza a
ascendência que assim adquire sobre o aluno, para
transmitir ensinamentos, valores, inquietações".

Desta forma podemos dizer que em

qualquer processo de aprendizagem há sempre

o desejo que se manifesta pela afetividade.

Muito embora Freud tenha acalentado um

sonho de aproximar a Psicanálise da Educação,

foi sua filha Anna Freud quem se dedicou mais

tarde a compreender as bases psicanalíticas para

a pedagogia.  Na sua ação, o principal esforço

em seus estudos foi levar aos professores a

possibilidade de compreender a criança pelo

modo psicanalítico.  Sua intenção, voltada para

a compreensão de crianças que eram

consideradas "normais", mais tarde também foi

evidenciada naquilo que se considerava distúrbio

de comportamento. Com uma perspectiva

dessa ordem, primeiramente a Europa e

posteriormente o Brasil buscaram alguns

fundamentos do "sonho freudiano" para

institucionalizar uma ordenação seletiva na

escola. A partir de um diagnóstico prévio, o

aluno tem a seu serviço todo um aparato de

reeducação com especialistas que

supostamente poderiam revolver o que foi

identificado como problema na avaliação ou no

distúrbio apresentado pelo aluno.

Assim o que citamos anteriormente foram

contribuições que de certa forma serviram para

encaminhar situações vividas pelos professores

e alunos no processo de aprendizagem em

diferentes contextos.

Entretanto, apesar dos indicadores

anteriormente referenciados a respeito do

pensamento de Freud, vale destacar que

Retome Freud e Anna
Freud no caderno de
Psicologia da Educação
II.

"[...] a ênfase dada por Freud ao estudo da relação
entre um professor e um  aluno não estava no valor
dos conteúdos cognitivos que transitam entre essas
duas pessoas - vale dizer, na informação que é
transmitida de um para o outro" (KUPFER, 2004,
p.86).

Principalmente porque a ênfase freudiana

se concentra nas relações afetivas entre o

professor e seus alunos. Desta forma, para que

a aprendizagem ocorra não são essenciais os

conteúdos, mas
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"[...]o campo que se estabelece entre o professor e
seu aluno, que se estabelece as condições para o
aprender, sejam quais forem o conteúdos. Em
psicanálise, dá-se a esse campo o nome de
transferência" (KUPFER, 2004, p.87).

Assim, para Freud o que chamamos

transferência é uma oportunidade de

manifestação de desejos inconscientes que se

manifestam diante de situações que fazem com

que o sujeito precise ter uma nova

reestruturação de vínculos. No caso da

aprendizagem, que ocorre a partir da relação

professor aluno, uma série de acontecimentos

psíquicos novamente passam a ter vida. "Assim,

um professor pode tornar-se à figura a quem

serão endereçadas os interesses de seu aluno

porque é objeto de uma transferência"

(KUPFER, 2004, p.88). Essa compreensão de

Freud sobre a transferência na relação analítica

acredita-se que por extensão também pode ser

compreendida na relação pedagógica. A

situação transferencial vai ocorrer toda vez que

um indivíduo se encontra com outro.

Convém ainda dizer que no encontro de

dois indivíduos sempre vai ocorrer o processo

de transferência e quando vários indivíduos se

reúnem em um grupo, cada um vai projetar

suas fantasias inconscientes nos diferentes

indivíduos participantes da relação grupal. Neste

caso, as relações vão se estabelecer a partir

daquilo que forem as projeções, que definirão

os papéis assumidos no grupo.  Essa situação

chama-se contra-transferência, porque alimenta

no operador sua capacidade de fantasiar para

desta formar definir as hipóteses sobre aquilo

que vai definir as ações implícitas no grupo.
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Durante o desenvolvimento de nossa história

de vida, podemos ser sempre professores ou

alunos. A aprendizagem é um processo que

inicia quando nascemos e se perpetua até a

nossa morte. Triste é aquela pessoa que já não

mais acredita na capacidade de aprendizado

que possui e deixa de ser um eterno aprendiz.

Não há dúvida de que é o desejo de conhecer

que sempre nos leva a pensar o conhecer do

meu desejo e do outro.

No caso da aprendizagem como um ato

formal da vida que envolve a relação professor

- aluno, a compreensão de que quem ensina

nunca deixa de aprender é uma condição

fundamental, porque é dessa forma que quem

ensina pode melhorar a qualidade de seu

ensinar.  No processo de aprendizagem, a

relação instituída para provocar o desejo de

ensinar e aprender é condição imprescindível.

O que é então o desejo?

Conforme Alicia Fernández,

Aprendizagem: uma
relação que envolve desejo

4

"Entre o ensinante e o aprendente abre-se um
campo de diferenças onde se situa o prazer de
aprender. O ensinante entrega algo, mas para poder
apropriar-se daquilo o aprendente necessita inventá-
lo de novo. É uma experiência de alegria, que facilita
ou perturba, conforme se posiciona o ensinante.
Ensinante são os pais, os irmãos, os tios, os avós e
demais integrantes da família, como também os
professores, as professoras e os companheiros na
escola" (ALICIA FERNÁNDEZ, 2001, p.29).

A questão da aprendizagem escolar é uma

condição diferente de outras ações do ser

humano que se instituem na sua vida como,

por exemplo, as funções orgânicas como respirar

que acontecem de modo instintivo. Ou outras

aprendizagens que acabam sendo automatizadas

como andar de bicicleta, caminhar, escrever. O

processo de aprendizagem escolar ocorre de

modo social, especialmente na relação com o

professor e colegas. Para um desenvolvimento

saudável desse processo e o incentivo ao desejo

de ensinar e aprender, faz-se necessário um

ambiente favorável ao estabelecimento de uma

relação saudável, que provoque o interesse dos

envolvido na relação ensino-aprendizagem. O

professor como mediador da situação tem a

responsabilidade de estar disponível para satisfa-

zer as expectativas e perspectivas de seus alunos,

sabendo respeitar a condição pessoal do de-

sempenho escolar. Os processos de aprendiza-

gem são construtores de autonomia, porque

influenciam nos padrões comportamentais dos

alunos, na sua condição afetiva, cognitiva e

social. O essencial do aprender é que ao mes-

mo tempo o próprio sujeito constrói e é construído.

O desafio da aprendizagem na ação do

educador se expressa na sua fala, nas suas

intervenções, na sua relação com os alunos, bem

como na maneira que ele manifesta sua

compreensão inclusive pelo seu jeito de olhar

para os alunos. " A criança que não é olhada

não pode sentir o desejo de aprender, porque

não sente o desejo do professor em ensinar"

(MENDES, 1994, p.24). Na expressão dessa

autora, é perfeitamente compreensível uma

concepção acerca da existência do desejo nas

relações interpessoais, visto que não existe

desejo de um que não seja desejo do outro.
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Figura A.8: Afetividade na relação pedagógica
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No entanto, apesar desse ponto de vista

existir com muita clareza, é possível também

dizer que em toda aprendizagem, põe-se em

jogo certa cota de temor, o qual nem sempre

deve ser associado ao medo de mudança, mas

aceito como próprio do encontro com a

responsabilidade que a autoria supõe.

Principalmente quando se trata de alunos que

possam apresentar possíveis dificuldades da

aprendizagem.

O desejo de conhecer (a pulsão

epistemofílica) supõe o contato com a carência,

com a saída da onipotência. Neste caso, é

essencial pensar em atividades que possam dar

ao aluno a possibilidade de compreender qual

é o lugar do "saber" e do "não saber" na sua

aprendizagem. Deste modo, poderia ser evitada

a constituição de possíveis dificuldades de

aprendizagem, visto que algumas dificuldades

de aprendizagem têm sua ancoragem em certa

resistência em conectar-se com a própria

carência, com a fragilidade humana. "Uma

sociedade que tende a endeusar crianças e

jovens pode provocar problemas de

aprendizagem ao esperar, paradoxalmente, tudo

deles, retirando-lhes a responsabilidade que a

autoria supõe (Alicia Fernández, 2001, p.34).

O investimento na compreensão de que a

comunicação humana é um dos caminhos para

incentivar possibilidades faz necessário investir

na escuta dos professores a partir da valorização

da sua prática pedagógica. Esta prática, deve

avançar para além dos modelos tradicionais que

privilegiam somente o conteúdo das disciplinas.

Muitos professores não mudam suas

proposições de atuação docente, porque não

sabem "como fazê-lo." Encontra-se, nesse

momento, o "desejo de conhecer escondido

pelo conhecer do desejo, o possível e o

impossível transversalizados e afastados pela

linha imaginária dos mitos de quem aprende e

de quem ensina" (MENDES, 1994, p.25).

Parece-nos uma boa condição para a efetivação

de uma educação de qualidade que a reflexão
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sobre a prática tem que ser um compromisso

contínuo, a fim de que sejamos os autores de

nossa própria produção, o que resultará num

ensino para autonomia, para a cidadania e para

uma vida mais feliz de nossos alunos, sejam

eles pessoas com ou sem necessidades

educacionais especiais.

Para isso, uma grande dose de escuta e amor

são os principais fatores para uma aprendizagem

de qualidade e adequada para os desafios da

sociedade de nosso tempo. Aquele que ensina

acaba sendo o modelo para a aprendizagem.

No processo de aprendizagem, mais que a

necessidade de imitação, está a vontade de

querer fazer o mesmo que o outro faz.

Aprende-se querendo parecer-se com quem nos

ama e com quem amamos. "Precisamos querer

parecer-nos com o outro, que esse outro nos

aceite como semelhantes, para podermos

desejar diferenciar-nos dele, com menos culpa

ou, melhor ainda, podendo elaborar a culpa por

diferenciar-nos" (ALICIA FERNÁNDEZ, 2001,

p.40). Como está dito anteriormente, além da

inteligência, do desejo de conhecer saudáveis

a estrutura sócioeducativa, que é constituída

pelos ensinantes, necessita estar

adequadamente organizada para que o fracasso

escolar não venha ocorrer.

Neste sentido, faz-se necessário que o

sujeito desejante apenas se aproxime, mas

nunca chegue ao impossível, porque é desse

lugar que nasce o desejo no sujeito. " O

impossível é a dúvida que leva a pensar e só o

pensar leva à aprendizagem" (MENDES, 1994,

p.31). Se assim compreendermos a relação

desejo-aprendizagem, certamente será  possível

ter mais clareza para compreender que nem

sempre a dificuldade é somente do aluno e

que ela é basicamente uma responsabilidade

do sistema instituído (escola), de quem tão bem

o representa (professor). "A tarefa de todo

educador, não apenas do professor, é a de formar

seres humanos felizes e equilibrados" (CHALITA,

2004, p.13). Penso que a responsabilidade

instituída ao professor/educador é pensar uma

perspectiva diferente de como trabalhar e

incentivar cada vez mais o desejo que o aluno

traz quando vem para a escola.

- Tempo de duração: 3 semanas

- Uma semana para revisão do conteúdo

que acontecerá a partir da discussão em

um fórum de revisão.

Após a discussão com seus colegas, procure

fazer uma relação descritiva de como foi

seu processo de aprendizagem desde sua

entrada na escola até o momento atual. Dê

destaque para alguns professores que

marcaram sua história de vida, dizendo por

que eles foram registros em sua memória.

Por fim, responda, a partir de sua

experiência pessoal: Você concorda ou

discorda com o conteúdo estudado? Por

quê?

(Essas questões devem ser enviadas para

o(a) professor(a) da disciplina via ambiente

virtual).
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IMPLICAÇÕES DAS
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS NA
APRENDIZAGEM
Profa. Márcia Lise Lunardi

Esperamos que  após o estudo do conteúdo desta

unidade o aluno seja capaz de:

- identificar as noções de diferença e deficiência;

- analisar os sentimentos de aceitação e rejeição no

cotidiano escolar;

- verificar o comportamento com fator de exclusão

na escola.
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Introdução
Nessa unidade, vamos trabalhar com alguns

conceitos que mexem diretamente com a nossa

subjetividade. Vamos viajar pelo espaço do

outro, ou melhor, pelo lugar que o outro ocupa

nas relações que estabelecemos no nosso dia

a dia. Para tanto, teremos que visualizar a forma

como nos sentimos quando nos deparamos com

esse outro, com aquele que foge aos padrões

estabelecidos pela normalidade. Por isso, é

importante nos alertarmos do quanto é difícil

nos colocar no lugar do outro, de experienciar

o que o outro vivencia, mas também, do quanto

essas relações são importantes para cultivarmos

o respeito a diferença e a singularidade de cada

um.
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O respeito às diferenças
individuais: uma questão
de cidadania

1

Parece que na atualidade se tornou muito

comum falarmos de direito a igualdade, respeito

a diferença e educação para todos. Mas qual o

sentido de todos esses apelos? Por que será

que o chamado à tolerância, à solidariedade se

tornou tão importante nesses tempos

contemporâneos?

Basta circularmos pelas ruas das nossas

cidades, pelos canais de televisão, pelas

diferentes instituições sociais, entre elas a

escola, para percebermos o quanto se torna

difícil conviver com aquilo e/ou aqueles que

não se encaixam nos padrões estéticos,

intelectuais e morais estabelecidos pela

sociedade. Por exemplo, cada vez mais a

indústria da moda vem ditando o que significa

ter um corpo perfeito, as pedagogias indicando

quem é o aluno ideal, as religiões estabelecendo

quem são os verdadeiros cristãos, entre outras

normas que são construídas pelos membros de

uma sociedade.

Sabemos que todo o ser humano é visto

como sujeito de direito, isso significa que ele

tem de ser respeitado nas suas particularidades

e peculiaridades. É nesse sentido que o sujeito

negro, por exemplo, não pode ser discriminado

por sua cor, ou o sujeito surdo, por sua falta de

audição, ou o estrangeiro  por sua língua. Essas

especificidades não devem ser elemento para

a construção de desigualdades, discriminações

ou exclusões, mas sim, devem ser norteadoras

de polít icas afirmativas de respeito à

diversidade, voltadas para a construção de

contextos sociais inclusivos.

Sob a égide dessa sociedade democrática

que se considera "pluralista", a escola surge

como uma das instituições que coloca em

funcionamento essa pluralidade, seja sob os

parâmetros da compreensividade, seja da

solidariedade. Tais valores são enaltecidos

quando o que está em discussão é a educação

das Pessoas com Necessidades Educacionais

Especiais. Nesse processo, a escola é tomada

como um "laboratório para a diversidade", em

que o princípio da democracia se constitui como

em uma das bases que  todos devemos

conhecer e praticar, pois é ele que "estabelece

as bases para viabil izar a igualdade de

oportunidades e também um modo de

sociabilidade que permite a expressão das

diferenças, a expressão de conflitos, em uma

palavra, a 'pluralidade'" (Brasil, MEC/SEESP.

2001, p. 19).

A idéia da "preservação da dignidade

humana", da "busca da identidade" e do

"exercício da cidadania" - princípios que

fundamentam o direito à educação das pessoas

portadoras de necessidades educativas especiais

- coloca na ordem do dia determinados

discursos, sem os quais é praticamente

impossível pensar uma educação baseada na

eqüidade e no respeito.

Pessoas com
Necessidades
Educacionais
Especiais
É relevante frizar que
este termo se refere às
pessoas que antes
eram chamadas de
"deficientes".
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Mas o que significa respeitar a diferença?

Há como limitar o que seja diferença e não

diferença? Onde se estabelece a fronteira entre

a diferença do outro e a minha? Até que ponto

conseguimos conviver com a diferença do outro

sem tocarmos naquilo que entendemos como

normalidade? Ou melhor, uma normalidade em

que a diversidade é "aceita" e "promovida",

desde que as identidades do "outro" sejam

representadas por padrões estáticos e

hegemônicos, quer dizer, pelas referências da

norma: homem branco, letrado, ouvinte,

vidente, etc.?

Essas são questões bastante complexas e

difíceis de serem respondidas, mas que, no

entanto, permeiam constantemente nossas

relações com os grupos aos quais pertencemos,

por exemplo, a família, a escola, a igreja, o clube,

a associação etc. Vamos imaginar que em algum

desses grupos se encontram algumas pessoas

que, por diferentes razões não se assemelham

ao nosso padrão de normalidade, poderíamos

falar de uma criança surda, ou um adulto

cadeirante. Como você, reagiria ao defrontar-

se com esses sujeitos? Por alguns minutos

pense sobre essa ação e tente responder essas

questões: como eu reajo em relação ao outro

que não é igual a mim? Que sentimentos esse

outro desperta em mim?__________________

_____________________________________

Figura B.1: Celebração da diferença
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__Entre as inúmeras reflexões a essas

indagações, talvez alguma das suas respostas

se encontra retratada por sentimentos como

de pena, de benevolência, de repulsa  e de

tolerância, ou também, por afirmações do tipo

"que bom que eu não sou igual a ele, eu tenho

minha audição perfeita", "que incrível, mesmo

sem a mobilidade das pernas ele consegue

realizar coisas que eu, uma pessoa 'normal' não

faria". Ou, quantas vezes não fugimos de um

surdo por ter medo de não conseguirmos nos

comunicar.

Esses são alguns exemplos de sentimentos

e atitudes  que costumamos produzir quando

nos defrontamos com o outro. Mas da onde

vem esses sentimentos, essas atitudes? Como

construímos esses sentimentos? Uma das



37

U N I D A D E  B

respostas está associada as nossas

representações em relação ao outro, ou seja,

esses sentimentos não são provocados por que

somos pessoas más, mas porque ao longo da

nossa vida fomos ouvindo e vendo coisas sobre

esses sujeitos que despertaram esses

sentimentos em nós. Isso é muito comum em

relação às pessoas com necessidades educativas

especiais.

Quem de nós já não pensou que a

deficiência é uma doença de natureza incurável

ou que a pessoa que possui alguma deficiência

estaria possuída por alguma entidade

demoníaca. Esses discursos foram sendo

construídos ao longo da história da humanidade

e chegam até nós por diversas formas, fazendo

com que, a partir deles, construímos nossas

próprias formas de representar esses sujeitos.

Por isso, para muitos, deficiência e diferença

continuam sendo vistas como sinônimas. Talvez

seja interessante, nesse momento, definirmos

o que significam essas duas palavras que muitas

vezes se tornam tão caras para nós que atuamos

na área da Educação Especial.
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Como vimos anteriormente, as noções de

diferença e deficiência fazem parte de um

campo discursivo que tem no seu centro a

questão do outro. No entanto, outra palavra que

se torna imprescindível para a compreensão

dessas duas noções é a norma. Fica muito difícil

estabelecer o limite entre diferença e

deficiência na relação com o outro sem

entendermos o que significa ser normal e

anormal.

Num primeiro momento, podemos ficar

chocados, pois a impressão que temos é de

que essas palavras, normal/anormal, fazem parte

de uma época muito remota, passaram de

moda; como é possível falar de anormalidade

em tempos de pluralidade e diversidade? No

entanto, elas são a origem daquilo que

estabelecemos como deficiência e diferença.

O que é ser normal e/ou
anormal? A construção
da noção de deficiência
Cabe destacar que as pessoas "estranhas",

"deficientes", "diferentes", têm existido ao

longo de toda história da humanidade - elas

não "surgem" somente com a institucionalização

da Educação Especial; pelo contrário, são essas

figuras que acabam por constituir as condições

que possibilitaram o surgimento de quem agora

é visto como sujeito deficiente. Nesse contexto,

interessa percorrer alguns fragmentos históricos

que permitirão compreender como se foram

deslocando ou simplesmente se reforçando as

representações acerca dos sujeitos ditos

anormais.

A Diferença não é Deficiência2
De uma forma bastante resumida

poderíamos dizer que a noção de anormal e,

por isso, de deficiência inicia nas sociedades

primitivas, período em que a luta pela

sobrevivência estava totalmente na

dependência do que a natureza proporcionava

(caça, pesca, cavernas) e em que o nomadismo

era constante, pode-se considerar que a

necessidade desses povos era ter sujeitos fortes

e preparados para as intempéries desse tipo

de vida, "razão pela qual é indispensável que

cada um baste por si e ainda colabore com o

grupo" (BIANCHETTI, 1995, p. 15). Nesse

sentido, todos aqueles sujeitos que

apresentavam algum tipo de deficiência natural

que os impedisse de lutar por sua sobrevivência

eram considerados "inúteis", "sem

necessidade"; portanto, eram abandonados sem

nenhum tipo de constrangimento. Poderíamos

dizer que não há, nesse período, uma

preocupação moral com esse fenômeno. Há,

simplesmente, uma espécie de seleção natural

em que os mais fortes sobrevivem.

O mesmo não acontece na época clássica,

que se vale de razões de natureza demoníaca

ou divina para explicar a conduta humana

quando esta se desviava da "norma". Algumas

perturbações do tipo mental, como a loucura e

a epilepsia, que eram de origem não-visível e

que não podiam ser cientificamente

interpretadas - devido ao desconhecimento,

naquela época, acerca de algumas ciências

como a Anatomia, a Fisiologia e a Psicologia -,

eram explicadas através do misticismo. A

característica de possuir algum tipo de
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deficiência, malformação ou até mesmo alguma

enfermidade poderia levar a pessoa a ser

segregada e, em muitos casos, a ser eliminada

fisicamente, principalmente os recém-nascidos.

A prática do infanticídio era comum nas

sociedades espartanas, em que também eram

eliminados os inválidos e os velhos. Nessas

sociedades, nos quais a guerra exigia corpos

perfeitos e a ginástica e a estética eram

valorizadas, o defeito deveria ser extinguido. Se,

ao nascer, uma criança apresentasse algum tipo

de deficiência, praticava-se uma eugenia radical.

É conveniente ressaltar que a eliminação física

era uma prática que, no contexto dessa época,

se estendia a toda infância. A idéia dos pais

como proprietários dos filhos permitia que

decidissem sobre a vida de seus fi lhos,

eliminando não apenas os que não respondiam

à norma, mas também, em algumas ocasiões,

as filhas e os gêmeos.

O ideal espartano do corpo perfeito traz à

tona a própria noção de ideal, pois convém

lembrar a figura da Vênus de Milo, é considerada

o máximo de beleza e erotismo ocidental,

embora sua imagem esteja sem braços e

desfigurada. Outro exemplo da construção dessa

noção faz referência a Afrodite, figura pintada

pelos artistas gregos, composta por partes

perfeitas de diferentes mulheres de carne e

osso. Para que servissem de modelo, algumas

ofereciam seus braços, seios, outras, seu rosto,

etc. (DAVIS apud SKLIAR, 2002). O que temos

aqui são figuras humanas emprestando seus

corpos, servindo como modelos para a

construção de um corpo ideal, ou seja, de um

modelo que nunca encarnará o humano, pois

o ideal não pode ser encontrado neste mundo,

isto é, não é deste mundo. Para Davis (1997),

a noção do corpo ideal, exemplificado pela

Vênus de Milo, apresenta a idéia de um corpo

"mito-poético" que está ligado ao dos deuses,

podendo ser visualisada na figura que segue.

Segundo esse autor,

Misticismo
Crença ou doutrina
religiosa dos místicos.
Devoto, religioso,
contemplativo, piedoso.

Prática de infanticídio
Segundo Martinez e
Vila Suñé (1999, p.
85), a prática do
infanticídio pode ser
entendida a partir de
Plutarco (48-122 D.C.):
"quem nos descreve a
famosa Lei de Licurgo
da sociedade
espartana, através da
qual, se um ancião da
comunidade detectava
alguma 'deformidade'
nos recém-nascidos,
estes eram jogados do
Monte Taijeto". Em
Roma, abandonar ou
jogar as crianças nas
águas do rio Tiber e/
ou Roca Tarpeia
cumpriam a mesma
função.

Este corpo divino, então, este corpo ideal não é
atingível por um humano. A noção de um ideal
implica que, neste caso, o corpo humano tal como
visualizado na arte ou na imaginação deve ser
composto a partir de partes ideais de modelos vivos.
Estes modelos individualmente não podem nunca
corporificar um ideal, já que um ideal, por definição,
não pode ser encontrado nunca neste mundo
(1997, p.10).

Figura B.2: A Vênus de Milo é uma famosa estátua

grega. Ela representa Afrodite, a deusa grega do amor

sexual e beleza física, sendo, no entanto, conhecida

pelo seu nome romano Vénus. É uma escultura em

mármore com 203 cm de altura, que data de cerca de

130 a.C., e que se pensa ser obra de Alexandros de

Antióquia.

www.sescsp.org.br/sesc/galeria/20mundo/obra20.htm

Capturado em 27 de janeiro de 2005.
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Poderíamos, neste espaço, perguntar: o que

faz com que uma figura sem braços, sem mãos,

com uma cicatriz no seu rosto e com seu lábio

inferior arrancado seja, assim mesmo,

considerada uma das figuras mais belas do

mundo? Por que ela, da mesma forma que

outras nessa mesma condição, não é

considerada deficiente ou anormal? Talvez uma

das respostas possa ser encontrada na relação

discutida anteriormente, com a idéia do corpo

divino, da representação da mitologia e do

mundo divino. Mas poderíamos nos concentrar

em um outro argumento: a noção de uma

norma, do que seja normal, algo que se refere

muito menos a uma condição humana do que

a uma característica de um certo tipo de

sociedade. Com isso, quero dizer que a

deficiência, a "descapacidade", é uma

construção histórica e social que foi vista de

maneira diferente da forma como a

representamos agora.

Voltamos à figura do corpo ideal para discutir

melhor essa questão. Por generalização,

poderíamos dizer que algum conceito de norma

sempre existiu, algo que poderia ser entendido

como um precedente dessa noção moderna de

norma. Davis, em seu artigo "Constructing

Normalcy" (1997), apresenta a palavra "ideal"

como um "antecedente" da noção de norma.

Para esse autor, a palavra "ideal" é encontrada

a partir do século XVII e faz referência à idéia

do corpo ideal, já exemplificada na tradição das

Vênus nuas, ou seja, o ideal do mundo divino,

que não pertence a este mundo. Isso faz pensar

que poderia existir um mundo no qual a

hegemonia da normalidade não existisse. Para

as sociedades gregas e espartanas, todos os

membros da população estão abaixo do ideal,

quer dizer, ninguém apresenta a forma do corpo

ideal: "Não há em tais sociedades nenhuma

exigência para que as populações tenham

corpos que se conformem ao ideal" (DAVIS,

1997, p.10).

Se o "ideal" referia-se ao mundo divino, ao

mundo mitológico, aos corpos que não

pertenciam ao mundo humano, qual era a

condição dos corpos humanos, das pessoas de

carne e osso? Qual era o contraste do ideal?

Para Davis, outra noção representava esse

contraste, o significado de "grotesco". Segundo

o autor, "o grotesco, como forma visual, estava

inversamente relacionado ao conceito de ideal

e seu corolário de que todos os corpos são, em

algum sentido, deficientes. Desse modo, o

grotesco é um significante da pessoa, da vida

comum" (DAVIS, 1997, p.10). Nesse sentido, o

grotesco estava relacionado, de algum modo,

com o não-ideal, com o cotidiano, com pessoas

de carne osso, com a norma e, ao contrário do

que poderia parecer, esse termo não era

equivalente à "deficiência", à "anormalidade":

"O grotesco permeava a cultura e significava a

norma, enquanto que o corpo deficiente, um

conceito recente, foi formulado como, por

definição, excluído da cultura, da sociedade, da

norma" (DAVIS, 1997, p.10).

Cabe destacar que a noção de corpo normal

aparece somente no século XIX - corpo que

sofre um afastamento do ideal e começa a ser

entendido como um novo conceito: o ideal

normal - , com o nascimento da estatística. É

esse ramo que se inicia no período moderno

com o nome de "aritmética política", justificando

a entrada dos conceitos de norma e média

somente a partir do século XIX.

Sem perder de vista que a noção de norma
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e normalidade está atrelada à forma como

representamos e compreendemos a noção de

deficiência, voltamos a discussão para a Idade

Média para entender como, nesse período, a

deficiência foi nomeada e inventada. Um dos

principais traços que caracteriza esse período é

a idéia de que as pessoas que possuíam algum

tipo de déficit estariam possuídas pelo demônio,

por espíritos infernais, o que justifica práticas

como o exorcismo, as bruxarias e a própria

inquisição. Há toda uma crença que, baseada

em conteúdos sobrenaturais, explicaria a

presença de pessoas com deficiência.

No entanto, esse território foi passível de

ser medicalizado no momento em que tanto a

"bruxaria" quanto o fato de estar "possuído" por

alguma entidade demoníaca foram

reconhecidos como casos patológicos, ou

melhor, como objetos que podiam ser

medicalizados. Foucault, em sua obra La vida

de los hombres infames (1990), apresenta uma

discussão acerca de como, entre os séculos XVI

e XIX nas sociedades européias, redefiniram-se

os limites da loucura, de um território "sem

razão" para um espaço medicalizado. O autor

indaga: quais eram as doenças que poderiam

apresentar características semelhantes aos casos

de "bruxaria" e "possessão"? Como os médicos

descobriram essa verdade científica acerca

dessas doenças e "livraram" esses enfermos da

ignorância de seus perseguidores? Ou, como

escreveu o próprio Foucault: "o problema que

apresento é, melhor dito, como os personagens

de bruxos ou possuídos, inclusive nos rituais

que os excluíam e os condenavam, puderam

converter-se em objetos de uma prática médica

que lhes conferia um estatuto muito diferente,

os incluía em outro mundo" (DAVIS, 1997, p.27).

Por advertência desse autor, há que buscar

a base desse movimento não em um progresso

da Ilustração, mas no jogo dos próprios

processos de uma sociedade, pois, para esse

autor, cada cultura define de uma forma própria

e particular o âmbito dos sofrimentos, das

anomalias, dos desvios, das perturbações, dos

transtornos de conduta que correspondem à

medicina, suscitando sua intervenção, exigindo-

lhe uma prática especificadamente adaptada.

A idéia de que os sujeitos acometidos pelos

"espíritos demoníacos", possuídos pelos

"poderes diabólicos" poderiam ser tratados

como enfermos pela medicina dá-se também

porque se acreditava que essas "entidades"

capturavam os corpos, os humores e as mentes

dos sujeitos mais frágeis, ou seja, os corpos dos

ignorantes, das donzelas, dos fracos de juízo.

Nesse ponto, podemos trazer a questão

religiosa, a saber, a racionalidade teológica

judaico-cristã, que é assumida na Idade Média.

Nesse contexto, o deficiente deixa de morrer

ao nascer; porém, passa a ser estigmatizado,

pois, para o moralismo cristão/católico,

deficiência passa a ser sinônimo de pecado. Essa

relação - deficiência/pecado - pode ser

percebida muito antes desse período, basta ver

em algumas passagens bíblicas essa estreita

relação.

A partir do Renascimento e com o avanço

da Modernidade, começam a surgir mudanças

nas noções médico-científicas; percebe-se que

o "obscurantismo psiquiátrico", no qual o

diabólico era a base para o entendimento do

comportamento anormal, vai cedendo lugar

para um certo "naturalismo psiquiátrico", isto

é, a explicação do comportamento humano

baseia-se na própria natureza, nos processos
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físico-biológicos do corpo e não fora dele. A

medicina começa a interessar-se pela

identificação e descrição dos "doentes mentais",

ainda que estes sejam considerados intratáveis.

Diferença e deficiência: como
estabelecer essa fronteira?
Para o entendimento dessa problematização,

convém assinalar, nesse momento, o que

significa "diferença". Recorremos, num primeiro

momento, a um dos instrumentos fundamentais,

quando se trata de entender palavras, o

dicionário. Segundo o dicionário Houaiss

(2001), "diferença" significa "qualidade do que

é diferente; o que distingue uma coisa de outra;

falta de igualdade ou de semelhança;

característica do que é vário"; Portanto, o que

significa ser diferente no contexto da escola?

Essa pergunta nos reporta a um alerta:

precisamos estar atentos para que a diferença

não fique resumida a simples formas de vestir,

de comer, de dançar de se comunicar;

marcando, nesse sentido, que ser diferente é

vestir um outro tipo de roupa, usar uma outra

língua, ou ter outros hábitos alimentares, como

é o caso, das diversas regiões do país. Por

exemplo, não somos diferentes simplesmente

por que comemos churrasco, ou acarajé, ou

vestimos roupas africanas, a diferença não se

constrói assim, ela é fruto das experiências

culturais, históricas e políticas de um povo.

A diferença não pode ser marcada pela

contradição, a desconformidade do outro em

relação a mim, a normalidade. Se ela for

vivenciada assim estaremos falando de

deficiência. A deficiência, como vimos

anteriormente, é representada como algo

indesejável, incomum, devido ao seu tom de

anormalidade, estranheza e exotismo.

Em muitos momentos, na escola, percebe-

se o apelo em estratégias didáticas a fim de

tornar o "deficiente" o mais familiarizado

possível com os "não-deficientes". Por exemplo,

convidamos os ditos normais a passarem para

o outro lado, a viverem nem que seja por alguns

instantes o que é ser uma pessoa "deficiente".

Fazer esse exercício não é tarefa muito difícil,

principalmente quando o que importa é

aprender a perceber e conviver com as

diferenças.

Para entendermos melhor essa relação

diferença e deficiência, realize a atividade que

segue.

O Ministério de Educação em parceria com

a Secretaria de Educação Especial, divulgou

um material, intitulado Turma do Bairro na

Classe, esse material apresenta atividades

que permitem uma "vivencia emocional das

deficiências". Entre essas atividades,

selecionamos uma para que você possa

fazer uma análise. Após lê-la e, se achar

conveniente aplique-a a algum colega seu,

registre as impressões e os sentimentos que

despertaram em você ou em seu colega

essa atividade. (disponibilize sua atividade

no ambiente virtual conforme orientações

do professor).
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Figura B.3: Estar no lugar do outro
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Corrida de obstáculos: alguns participantes simulam
deficiência, utilizando revistas presas com fita crepe
atrás dos joelhos ou com um ou ambos os braços
presos nas costas e outros, utilizando uma venda
nos olhos; cinema mudo: os participantes assistem
a trechos de filmes sem som, tentando entender a
história e o que as pessoas estão falando;
comunicação não-verbal: os participantes tentam
compreender uma mensagem transmitida,
exclusivamente, por gestos (Brasil, MEC/SEESP, s/
d, p.12).

A partir desse exercício, poderíamos afirmar

que os sujeitos que fazem parte da parcela da

população entendida como "deficientes", sejam

visto como diferentes? Será que, nesse tipo de

recurso didático, não estaríamos reforçando

aquilo que marca a sua deficiência, ou seja,

aquilo que é discrepante, anormal, portanto,

indesejável?



C U R S O  D E  E D U C A Ç Ã O  E S P E C I A L  |  U F S M

44

Nesse sentido, precisamos recordar que a

diferença não está no traço físico, na cor da

pele, na outra língua, naquilo que falta no outro,

a diferença existe independente de tudo isso,

vai depender da maneira como representamos

e narramos os sujeitos da diferença. Para uma

melhor apropriação do que falamos até agora,

vamos pensar na questão de como construímos

esses sentimentos nas nossas relações

interpessoais, de como vamos produzindo

aceitando e/ou rejeitando o outro no cotidiano

da escola.
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3 O comportamento como
fator de exclusão: a
indisciplina e os escolhidos
como "bodes expiatórios"

Abranger a questão do desenvolvimento escolar

da criança e do adolescente remete a vários

aspectos que norteiam a prática pedagógica do

professor. Visto desta forma, e para que se possa

permear um trabalho amplo e que venha a

suprir o desenvolvimento do aluno, é necessário

que o professor tenha um visão da realidade

na qual está inserida a sua escola, abrangendo

também a vivência de seus alunos e dando a

ela uma significativa importância, mesmo que

esta vivência não esteja socialmente adequada.

Desta forma, observamos que uma das

dificuldades dos professores está em lidar com

o que foge dos padrões da instituição escolar.

Este aspecto vem ocasionando um movimento

imobilizante frente à situação de educandos

indisciplinados, ou seja, em grande parte dos

casos, alunos que são agressivos, pois sofrem

agressões da família, da comunidade e partem

então para a agressão numa forma de

sobrevivência.

A escola sempre se depara com casos de

alunos que sofrem com sérios problemas

familiares: alunos que sofrem agressões físicas

de pais que são dependentes químicos, sofrem

com problemas de separação entre os pais,

enfim uma série de distúrbios que se refletem

no seu desenvolvimento escolar. Também se

torna perceptível a questão de crianças e

adolescentes que não conseguem ter um

convívio amigável com seus colegas, professores

e demais membros da equipe escolar. Neste

aspecto, torna-se imprescindível que a

instituição esteja apta para trabalhar o

desenvolvimento deste aluno, visto que se ele

não receber uma atenção específica poderá

apresentar problemas maiores e vir a

desenvolver uma conduta estereotipada.

Figura B.4: Aluno como bode expiatório
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No entanto, como trabalhar com esses

alunos que já vêm rotulados como

indisciplinados e, se vier, agregados a eles uma

etiqueta de Pessoas com Necessidades

Educativas Especiais? Nesse sentido, é relevante

que a escola, representada pelo corpo docente

e o currículo, estejam atentos para garantir o

acesso desses sujeitos no ambiente. Para isso,



C U R S O  D E  E D U C A Ç Ã O  E S P E C I A L  |  U F S M

46

"o currículo é a soma de todas as experiências
diretas e indiretas de uma criança em um contexto
ambiental. Um serviço de educação deve ter um
currículo planejado, porque tudo o que acontecer
com a criança será sempre uma experiência de
aprendizado. É importante que seja desenvolvido
um currículo dentro de uma estrutura de valores,
crenças e princípios básicos para garantir que as
experiências de aprendizagem  sejam positivas para
as crianças em idade muito precoces" (CORRÊA,
2004, p.13).

uma outra forma de entender o cotidiano das

relações deve ser estabelecido, como também,

um outro movimento em relação ao currículo

deve ser discutido. Para a Secretaria de

Educação Especial,

Nesta perspectiva, a capacidade de o aluno

com Necessidades Educacionais Especiais será

a cada passo um desafio para o professor, pois

exigirá dele ampla dedicação, estudos no que

se refere às características do desenvolvimento

da criança, de sua interação com as demais

crianças e com toda a equipe pedagógica. Assim,

segundo Vygotsky (apud. MEC/SEESP, 2003),

" numa perspectiva da teoria sócio-histórica, faz-se
necessário que o professor tenha claro e saiba fazer
e explorar, durante a sua prática, a relação entre o
processo de aprendizagem e o desenvolvimento
da criança[...] sendo que o desenvolvimento humano
é em parte definido pelos processos de maturação
do organismo, porém, é a aprendizagem que
possibilita o desabrochar de processos internos por
meio do controle do homem com seu meio"
(VYGOTSKY apud MEC/SEESP, 2001, p.22).

Assim, é fundamental que o professor, em

sua prática pedagógica, tenha o conhecimento

básico acerca dos estágios de desenvolvimento

vivenciados pelo aluno, visto que a

aprendizagem tem um papel principal neste

desenvolvimento.

No que se refere à disciplina e indisciplina

dos alunos, grande parte dos professores

acreditam que para que a criança possa

aprender ela deve ser disciplinada, sendo que

a  indisciplina impede o aluno de pensar, visto

que este é  um mito que prevalece entre muitos

professores. Na mesma linha de pensamento

cabe relacionar também a questão das crianças

que apresentam alguma "deficiência" que são

tidas nas instituições como "bodes expiatórias"

na prática do professor.

Neste sentido, é relevante que sejam

desenvolvidos estudos que possibilitem ampliar

a capacidade das pessoas com Necessidades

Educacionais Especiais. O professor perante a

sua prática  deve estar em constante formação

no que remete a inovações na prática

pedagógica, no desenvolvimento de tecnologias

ao processo educativo. Sendo assim, é

primordial ressaltar que estes aspectos,

juntamente com o desempenho do professor,

são de significativa importância quando

vivenciamos um avanço no processo de inclusão

das Crianças com Necessidades Educacionais

Especiais na rede regular de ensino.

O professor que trabalha com Crianças com

Necessidades Educacionais Especiais deve

organizar a sua prática de modo que não venha

reforçar a "deficiência" do aluno. Contudo, é

fundamental enfatizar, perante os demais

alunos, a capacidade da criança e permitir que

ele tenha acesso a todos os conteúdos do

currículo.

Para Lopes (2004),

"na contemporaneidade muitos são os estranhos e
os indivíduos a corrigir presentes nas instituições
de ensino. Com a intenção de enquadrá-los, de
corrigi-los e com o avanço da ciência e do número
crescente de especialistas inventamos clínicas,
escolas especiais, serviços de apoio pedagógicos,
asilos, presídios e outras instituições de seqüestro
dos sujeitos" (LOPES, 2004, p.33).
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 Esta situação vem ao encontro na busca da

ordem que a sociedade organiza para manter a

norma, ou seja, é necessário ainda, conforme

Lopes, "criarmos saberes e  pedagogias que

permitem trabalhar com diferentes sujeitos  na

tentativa de resgatar a condição humana que

lhes constitui: a educabilidade".

Visto desta maneira, é evidente que o

pedagogo tem uma função de constituição do

ser social, cabendo em sua tarefa o

desenvolvimento de pessoas que por muito

tempo passaram segregadas, escondidas e como

desviantes da grande parcela da população. As

pessoas com Necessidades Educacionais

Especiais apresentam um grande potencial para

o desenvolvimento cognitivo, porém este

potencial depende do trabalho do professor, da

sua didática e principalmente da sua postura

perante seu grupo de alunos. A sociedade

contemporânea necessita do trabalho da área

da educação, no que se refere ao conjunto das

relações interpessoais,  para promover a

inclusão, a acessibilidade ao mercado de

trabalho, visto que cada vez mais se prioriza

pela perfeição e pela beleza.

Seguindo este pensamento, Lopes (2004)

destaca que o papel da escola na

contemporaneidade é o de formadora de

homens e mulheres íntegros, capazes de agirem

dentro de princípios éticos, estéticos, morais e

políticos, visto que estes devem ocupar o lugar

de disciplinados para a manutenção da ordem

social.

A escola abrange o papel de formadora da

ordem social, do controle, da disciplina e

especialmente, no que se refere  aos sujeitos

com Necessidades Educacionais Especiais, sua

correção para que possam vir a corresponder

ao desenvolvimento normal.

De certa forma, podemos nos questionar

sobre o que vem a ser esta norma, ou melhor

ainda retomando aspectos apresentados

anteriormente, seria necessário enfatizar a

relação de significados entre diversidade e

diferença, visto que estes termos são sempre

empregados às Pessoas com Necessidades

Especiais, tomando uma conotação de certa

forma equivocada talvez pela nossa ignorância

em relação ao assunto.

Assim, Klein (2004) destaca que o oposto

da tão almejada igualdade é a desigualdade.

Mas diferença também não é sinônimo  de

diversidade, como pode parecer numa primeira

aproximação. Diversidade remete a uma norma

'transparente' construída na sociedade [...] a

diversidade parte do reconhecimento, da

aceitação, da tolerância para com o outro. Ou

seja, alguém hospeda, tolerantemente, o outro

em seu espaço. Quanto às diferenças elas são

construídas histórica, social e politicamente. As

diferenças são sempre diferenças.

Para que se torne possível uma

compreensão mais ampla desta colocação que

a princípio é bastante complexa, vejamos o caso

da surdez, em que a diferença serve como

referência a uma minoria lingüística que se

utiliza de uma outra Língua, ou seja, a Língua

de Sinais. No que se refere à diversidade, a

surdez passaria então a ser vista como uma

deficiência, passando então a serem realizadas

ações que visam à normalização, ou seja, tornar

o surdo um ouvinte.

Os estudos que abrangem a área da

Educação Especial requerem uma constante

revisão de terminologias, de práticas, de

pesquisas para que se possa trabalhar no
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contexto da inclusão. Vivemos numa sociedade

na qual o sujeito é constituído pela cultura que

passa a ser representada pela linguagem e, esta

por sua vez, é passível de transformações. Desta

forma, o sujeito deve ser entendido como

incompleto e de múltiplas identidades, sendo

constituído pelas suas relações sociais e seus

suportes culturais. Para Lopes (2004),

 "a escola foi inventada tendo entre seus propósitos
formar sujeitos discipl inados, cristãos e
subservientes. Ela empenhou-se e empenha-se até
hoje em formar corpos dóceis e úteis dentro de
uma ordem pré-estabelecida para as relações. As
crianças vão à escola para que possam ser
disciplinadas e civilizadas"(LOPES, 2004, p.39).

As narrativas acerca das pessoas com

Necessidades Educacionais Especiais, vêm

sempre representadas por um grau pejorativo,

de assistencialismo ou filantropia, sendo que a

partir disso constituem uma visão muito aquém

daquilo que realmente se pretende na

educação e na acessibilidade destes sujeitos.

Neste sentido, Klein (2004) destaca que

"a racionalidade política dos programas de formação
profissional, por exemplo, procura evitar 'o estrago
que a discriminação, o preconceito, o racismo, os
estereótipos  causam na sociedade'. Para isso, coloca
em funcionamento a tecnologia da diversidade e da
igualdade de oportunidades, através de variadas
estratégias que estimulem a boa vontade e bons
sentimentos, em que a diversidade cultural deve
ser tolerada e respeitada" (KLEIN, 2004, p. 87).

Como já foi mencionado anteriormente, no

que se refere à inclusão, é necessário que

tenhamos claro que na sociedade

contemporânea a complexidade das relações

sociais permite que estejamos incluídos em

determinadas situações e excluídos de outras.

Neste sentido, torna-se evidente que o sujeito,

para se incluir, seja na escola, no mercado de

trabalho ou em qualquer outro espaço social,

Estereótipo:
Fôrma compacta obtida
pelo processo
estereotípico,
estereotipia, clichê,
lugar comum, chavão.

necessita de determinados atributos que na

maioria das vezes fazem referência a uma

norma. Isso deflagra aquela afirmação geral de

que é responsabilidade de cada indivíduo zelar

pela sua inclusão/exclusão.

Entretanto se torna óbvio que esta colocação

é totalmente problemática quando se refere à

capacidade de o sujeito estar incluído/excluído,

sabendo-se que os discursos que permeiam

esta ideologia são marcados por atribuições que

não cabem aos sujeitos com Necessidades

Educacionais Especiais. Isso torna-se

extremamente complicado quando esse aluno

torna-se o alvo dessas práticas de inclusão/

exclusão por parte de seus colegas e até mesmo

professores.

Quantas vezes não nos deparamos com

situações em que, no cotidiano da sala de aula,

o que sabe menos, que conversa menos, que

é mais tímido ou que tem alguma diferença

discrepante em relação aos outros da turma,

torna-se o "courinho" da turma. Muitas vezes,

essas atitudes se inscrevem primeiramente

num processo de inclusão, ou seja, esses

sujeitos são convidados a se incluírem para

depois serem excluídos. Portanto, a escola como

lugar privilegiado de trocas sociais deve se

constituir num ambiente problematizador e

desafiador para o jogo das relações

interpessoais.

Entrar nesse jogo significa saber trabalhar

com a diferença de cada um e é aqui que o

professor assume um papel central. Ele é o

mediador, o que vai instrumentalizar os alunos

para exercerem o respeito a diferença. Para isso

é importante que os alunos tenham autonomia

nas suas decisões ou, como diz  Lopes (2004),

"o sujeito da educação é aquele capaz de se
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deixar guiar por sua "consciência".

No entanto, é importante que você como

futuro professor,se questione quanto à

importância de deixar-se guiar pela consciência.

Qual a relação dessa afirmação com a educação

e a prática do educador? Será esta uma das

formas de se trabalhar com os sujeitos com

Necessidade Educacionais Especiais? Isto não

seria uma forma de liberalismo e de desordem?

Com certeza você deve ter se questionado

a respeito da afirmação do sujeito deixar-se guiar

pela "consciência", mas se refletirmos a partir

do exemplo que segue se torna mais

compreensível esta afirmação.

Como professor devo provocar no meu

aluno a capacidade crítica e principalmente

desenvolver sua criatividade. Assim, uma

professora que era acostumada a exigir

trabalhos perfeitos de seus alunos pediu

que eles colorissem uma rosa que ela

entregou a cada um deles, mas um de seus

alunos questionou se poderia pintá-la de

azul. A professora imediatamente o

repreendeu dizendo que não existiam rosas

azuis e que ele deveria pintá-la de

vermelho. Após alguns anos  este aluno foi

transferido de colégio. Na nova instituição,

o aluno novamente recebeu a tarefa de

pintar agora um girassol, e ele questionou

a professora sobre a possibilidade de pintar

esse girassol de verde. A professora o

reprimiu dizendo que não existem girassóis

verdes e sim amarelos. Passados alguns anos

naquela instituição, este aluno novamente

foi transferido. Na nova escola em seu

primeiro dia de aula, a turma deveria realizar

a tarefa  de apresentar uma obra de arte,

cada qual deveria util izar-se de sua

criatividade para colorir e desenhar.

Instantes após as instruções a professora

percebeu que seu aluno novo não

conseguia desenvolver a atividade e

encontrava-se quieto sem nenhuma

criatividade. Após várias tentativas de expor

a sua criatividade, em todas o aluno foi

podado, tendo que seguir um padrão, uma

norma do ideal, sendo que no momento

em que lhe foi aberto o espaço para a sua

criatividade ele apresentou sérias

dificuldades.

A partir dessa pequena história, faça uma

reflexão acerca de como a idéia da normalização

e da padronização pode interferir no

desenvolvimento cognitivo do aluno.

Após você ler e refletir sobre a história acima,

participe do chat que será agendado. Nele

discutiremos com maior profundidade as

questões que envolvem a temática da

normalidade, deficiência, diferença presentes

nas relações interpessoais. Maiores informações

serão disponibilizadas no ambiente virtual.
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4 Acolhimento, aceitação e rejeição
nas relações de aprendizagem

É relevante que o ambiente da educação

deve ser um espaço no qual se torne possível

o convívio, o respeito, e especialmente a ética

para com as diferenças de cada ser humano.

As capacidades das pessoas com Necessidades

Educacionais devem ser frisadas em cada

atividade proposta pelo professor, sendo que

pela ética da profissão docente é indispensável

Figura B.5: Sala de aula como espaço acolhedor
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à convivência humana. Nesta perspectiva, Paulo

Freire (1996) faz uma análise importante

afirmando que "ensinar inexiste sem aprender

e vice-versa e foi aprendendo socialmente que,

historicamente homens e mulheres descobriram

que era possível ensinar"(1996, p. 24).

Educar para a diferença exige do professor

que ele saiba trabalhar conscientemente com

a capacidade e as dificuldades de seu aluno,

nesta questão não se encontram inseridas

somente as crianças com Necessidades

Educacionais Especiais, mas sim crianças negras,

indígenas, estrangeiras ou outras identidades

que se encontram numa situação diferente

daquela vivida pela grande maioria da

população. Estes sujeitos apresentam condições

de se desenvolverem cognitivamente da

mesma forma como seus demais colegas,

porém cabe ao professor a responsabilidade

pela didática de suas aulas e pelo introsamento

das crianças com necessidades especiais com

os demais alunos, promovendo um ambiente

favorável para o desenvolvimento cognitivo,

emocional, psicológico e social dos educandos.

A diferença exige do professor uma

dedicação maior para a pesquisa, para estudos

sobre as fases de desenvolvimento infantil,

sobre a necessidade apresentada pela criança,

sobre a sua diferença, como também uma

equipe multidisciplinar na escola, no qual todos

trabalhem empenhados para além das

necessidades do aluno e possam auxiliar na

promoção de uma inclusão social.

A educação abrange atualmente um campo

em que se deflagram inúmeras possibilidades

de análise sobre a estrutura social, sobre as

normas de disciplina impostas pela sociedade,

a normalização dos indivíduos e a idéia de

controle social. Como processo educativo, a

Educação Especial tem como objetivo central

a inclusão dos alunos com Necessidades

Educacionais Especiais no ensino regular. No

que se refere aos aspectos históricos, é

relevante destacar que a educação das pessoas

com Necessidade Educacionais Especiais surgiu

da iniciativa isolada de algumas pessoas que,

sensibilizadas com a situação de exclusão

vivenciadas por estes sujeitos, procuraram apoio

junto ao governo para procurar amenizar esta

situação.

Desta forma, torna-se perceptível que a

dinâmica escolar vem sendo obrigada a

desenvolver transformações no seu contexto

educacional para poder promover a inclusão,

sendo que este é o maior desafio da escola na

atualidade. Com efeito, analisando as

transformações ocorridas na sociedade e

valorizando o convívio entre pessoas com ou

sem  "deficiência", a inclusão entra como marco

inicial da atualidade. Vale lembrar que com a

inclusão não serão extintas todas as conquistas

já atingidas em relação com as diferenças, pois

nelas podemos incluir as diferenças culturais,

raciais, sociais, religiosas e étnicas.

O papel assumido pela escola agora deverá

ainda mais frisar o respeito às diferenças,

proporcionando ao aluno um ambiente

agradável e seguro para o seu desenvolvimento

cognitivo. Assim passamos a dar mais ênfase a

um percurso longo, com muitas dificuldades,

mas com grandes possibilidades de uma

sociedade mais comprometida com as

diferenças.
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Leia o texto "Desafio dos Educadores" de

RODRIGUES, Neidson. Lições do prícipe eLições do prícipe eLições do prícipe eLições do prícipe eLições do prícipe e

outras liçõesoutras liçõesoutras liçõesoutras liçõesoutras lições. São Paulo: Ed, Cortez, 1985

e faça uma análise relacionando-o com as

leituras da unidade e com sua futura atuação

profissional como educador, em um

contexto de sala de aula inclusiva.

Lembrando que esse é um espaço que

abrange as diferenças humanas e as

implicações destas diferenças nas relações

de grupo e que nossa disciplina aborda a

temática das relações interpessoais na

educação e na sociedade.

Após ter realizado a leitura desta unidade, é

relevante que você faça uma síntese,

relacionando as noções de diferença,

deficiência, educação, disciplina, normal/

anormal, no processo de inclusão de pessoas

com Necessidades Educacionais Especiais, no

ambiente escolar. Não perca de vista que essa

inclusão passa por diferentes momentos, no que

se refere ao sentimento de aceitação, rejeição,

respeito em relação ao outro.

Após encaminhe a atividade no ambiente

virtual, conforme orientação do professor da

disciplina.
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O PROCESSO GRUPAL
Profa. Andréa Tonini

Esperamos que após o estudo do conteúdo desta

unidade, o aluno seja capaz de:

- identificar as características dos grupos e os papéis

assumidos pelos indivíduos nos mesmos;

- analisar a dinâmica dos grupos de ensino e

aprendizagem referentes a situações educacionais;

- elaborar técnicas de dinâmicas de grupo a serem

aplicadas em sala de aula.
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Introdução

Para começarmos nosso estudo sobre o

processo grupal, as duas unidades anteriores são

fundamentais para que você consiga entender

a dinâmica de grupo e as relações educacionais.

No processo de ensino-aprendizagem, as

relações interpessoais, a afetividade, o desejo,

o processo de transferência e contra-

transferência são conhecimentos fundamentais

para o professor no seu fazer pedagógico. Bem

como, conhecimentos sobre as diferenças

individuais, comportamentos dos indivíduos nos

grupos que levam ao acolhimento, aceitação e

rejeição nas relações de aprendizagem. Assim,

esta última unidade, objetiva que você integre

todos os conhecimentos anteriormente

estudados para que haja uma compreensão dos

aspectos que envolvem a dinâmica grupal.
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Características dos Grupos1
Vamos definir inicialmente o que é um grupo,

para que você comece a elaborar suas idéias

sobre como trabalhar em grupo em sala de aula,

estratégia didática desafiadora no processo de

ensino aprendizagem.

O que é um grupo?
Para Zimerman (1998, p. 226), "desde o

nascimento, o indivíduo participa de diferentes

grupos, numa constante dialética entre a busca

de sua identidade e a necessidade de uma

identidade grupal e social".

Desde o nascimento, o individual e o social

se interpenetram, se complementam, não

existindo separadamente, pois o indivíduo ao

longo de sua vida convive e interage em

distintos grupos sociais. Os grupos e suas

relações dão existência ao indivíduo.

Para Weil (1994, p. 33), "grupo é toda

reunião de indivíduos em torno de um objetivo

comum". Essa reunião de indivíduos que forma

os grupos pode ser espontânea ou organizada:

- Espontânea: quando a formação dos grupos

ocorre sem um objetivo pré-determinado, como

é o caso de crianças em parques de diversões

que procuram brincar com outras crianças

mesmo sem se conhecerem.

- Organizada: quando a formação dos grupos

ocorre de forma voluntária e planejada, visando

um fim, quer seja pessoal, profissional, lazer,

etc.

Figura C.1: Grupo: reunião de indivíduos

Ti
ag

o 
da

 S
ilv

a 
Kr

en
in

g

Figura C.2: Grupo: organização voluntária
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Para Freire,

 "grupo é o resultado da dialética entre a história do
grupo (movimento horizontal) e a história dos
indivíduos com seus mundos internos, suas
projeções e transparências (movimento vertical) no
suceder da história da sociedade em que estão
inseridos". (FREIRE, 1994, p. 64)

Há dois tipos de grupos: primário e

secundário. De acordo com Zimerman (1998),

a família é o primeiro grupo natural, primário

que existe em todas as culturas. Nele o bebê

interage com os pais, irmãos, avós, etc.,

passando por outros grupos, que são os

secundários, do tipo creches, escolas, além de

inúmeros grupos que se formam

espontaneamente e que proporcionam vínculos

grupais diversificados, por exemplo, no trabalho,

na academia, etc.

Figura C.3: Grupo primário
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Os grupos vão se ampliando, renovando e

diversificando-se na vida adulta, com a

constituição de novas famílias e vínculos

diversos oriundos de outros meios (profissional,

social, esportivo, entre outros).

Para Pichon - Rivière (1977), o grupo é um

conjunto restrito de pessoas ligadas entre si por

constantes de espaço e tempo, articuladas por

sua mútua representação interna, interatuando

através de complexos mecanismos de assunção

e atribuição de papéis, que se propõe de forma

explícita ou implícita uma tarefa que constitui

sua finalidade. Portanto, esse conceito nos

remete à concepção de que é uma tarefa

específica que leva a um determinado grupo

de pessoas se reunirem, movidas por

necessidades semelhantes, configurando-se em

participantes de um grupo.

Em qualquer cultura, a tendência à

grupalização é inerente ao ser humano, sendo

Figura C.4: c4: Grupo secundário
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considerada essencial para o seu

desenvolvimento.

Zimerman (1998) define que um conjunto

de pessoas constitui um grupo; um conjunto

de grupos constitui uma comunidade; um

conjunto interativo de comunidade configura

uma sociedade.

Qualquer grupo constituído, para Zimerman

(1998), comporta-se como uma estrutura que

vai além da soma de seus componentes,

comparando a uma melodia que resulta não da

soma das notas musicais, mas, sim, da

combinação e do arranjo entre elas.

As pessoas que constituem os grupos

secundários tiveram nos seus grupos primários,

experiências, vivências, constituições

biopsicossociais que as diferem umas das outras,

o que faz com que assumam papéis

diferenciados nos grupos.

Enrique Pichon -
Rivière (1977),
Psicanalista argentino,
desde 1945 introduziu,
sistematizou e divulgou
a denominação, a
conceituação e a
aplicação dos grupos
operativos. Em termos
educacionais, redefine
a situação ensino-
aprendizagem
tradicionalmente
caracterizada pela
dissociação entre o
ensinar e o aprender.
Este autor construiu o
seu "esquema
conceitual referencial
operativo" (ECRO),
considerando uma
série de fatores, tanto
conscientes como
inconscientes, que
regem a dinâmica de
qualquer campo grupal
e que se manifestam
em três áreas: mente,
corpo e mundo
externo.
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 "Durante nossa infância, em nosso grupo
primário tivemos um espaço que ocupamos como
único papel possível. Se examinarmos nesse
grupo familiar observaremos como cada irmão
tem seu papel dentro do grupo e como nós
também desempenhamos o nosso. Há o que
sempre agüenta as situações difíceis, outro que
se deixa levar por reações emocionais, outro
que ajuda a conter o ódio, outro que faz a
mediação, outro que está sempre em divergência,
outro que prefere fazer que está ausente, que
não lhe diz respeito, outro que assume o
denunciar permanente. Estes papéis se mantêm
ao longo da vida. Quando não suficientemente
pensados, elaborados conscientemente,
educados, cristalizam-se, assumindo uma forma
estereotipada, onde a repetição mecânica do
mesmo papel acontece" (FREIRE, 1994, p. 62).

Você pode encontrar a
relação dos Grupos
Psicoterápicos no Livro
de CORDIOLI, Aristides
Volpato (Org).
Psicoterapias:
abordagens atuais.
Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998.

Frente ao que ora apresentamos, responda

às questões abaixo, para após marcarmos

um bate-papo a fim de socializarmos as

diferentes opiniões do grupo. Maiores

informações estarão disponíveis no

ambiente virtual.

- O que é um grupo e como se formam os

grupos?

- O que é grupo primário e secundário?

- Quais grupos você faz parte e qual papel

você assume nesses grupos?

Classificação e
características dos grupos

De acordo com Zimerman (1998), a essência

da formação dos grupos é a mesma em

qualquer tipo, sendo a finalidade da sua

formação/criação, a diferença dos distintos

grupos. O mesmo autor classifica dois tipos

gerais de grupos: operativos e psicoterápicos.

Vamos conhecer a subdivisão dos grupos

operativos por ser o objetivo desta unidade e

principalmente por não ter uma finalidade

psicoterápica.

Os grupos operativos subdividem-se em:

grupos de ensino-aprendizagem, grupos

institucionais, grupos comunitários, grupos

terapêuticos.  A descrição dos grupos que será

apresentada teve como base o artigo de David

E. Zimerman (1998), constando no final desta

unidade a referência bibliográfica.

-Grupos Institucionais: o objetivo é

promover uma integração entre as pessoas,

principalmente quando há dificuldades de

comunicação envolvendo diferentes escalões

e ideologias. Ocorrem em escolas, sindicatos,

empresas, instituições, etc.

-Grupos Comunitários: o objetivo é realizar

programas voltados à saúde de comunidades,

envolvendo grupos de pais e filhos, gestantes,

líderes da comunidade, adolescentes, entre

outros.

-Grupos terapêuticos: o objetivo é melhorar

situações de patologia dos indivíduos de ordem

orgânica e/ou psíquica. Os grupos de "auto-

ajuda" são a forma que está sendo mais utilizada

neste tipo de grupo. Segundo Zimerman,

De acordo com Freire,
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"os grupos de auto-ajuda são grupos de formação
espontânea entre pessoas que se sentem
identificadas por algumas características semelhantes
entre si e que se unem com a finalidade de se
ajudarem reciprocamente quer pela ajuda de algum
técnico coordenador, ou não. Exemplificando: os
grupos que  são conhecidos sob o rótulo de
'anônimos'". (ZIMERMAN, 1998, p. 228)

-Grupos de ensino-aprendizagem: o objetivo

fundamental é "aprender a aprender". Bleger

(1987), citado por Zimerman (1998, p. 227),

afirma que os grupos operativos voltados para

o ensino-aprendizagem proporcionam que

"os integrantes do grupo não só aprendam a pensar,
mas, também, a observar, a escutar, a relacionar as
próprias opiniões com as alheias, a admitir que os
outros pensem de modo diferente, a formular
hipóteses e também aprendem a ler e a estudar"
(ZIMERMAN, 1998, p. 227).

É uma outra concepção do processo de

ensino-aprendizagem que prioriza esse processo

como único, permanente e inseparável.

No ensino tradicional, existe o professor que

ensina, que transmite informações/

conhecimentos aos alunos que supostamente

aprendem. No ensino e aprendizagem por meio

de grupos operativos, a transmissão de

informações/conhecimentos também ocorre

mas por processos diferenciados os quais

objetivam que os alunos manipulem os

instrumentos de conhecimentos e identifiquem

a utilização em sua realidade.

O principal para o aluno não é o acúmulo

de conhecimentos, e sim conhecimentos

significativos, uti l izados em sua vida,

enriquecendo-o como ser humano. Os alunos

não são considerados passivos frente ao ensino,

são considerados seres humanos com infinitas

capacidades que devem ser dinamizadas,

potencializadas pelo corpo docente.

  Gomes & Medeiro (2000) consideram

que o professor/coordenador deve ter algumas

qualidades, sendo elas: arte, ciência e paciência

e  apresentam algumas sugestões para o

professor/coordenador de um grupo operativo

no processo de ensino-aprendizagem, vejamos:

- o professor/coordenador do grupo trabalha

o tema com sua técnica e de acordo com os

objetivos que o grupo se proponha alcançar,

porém sua tarefa deverá centrar-se nos seres

humanos que integram o grupo. A técnica de o

grupo operativo só poder ser aprendida por meio

da experiência pessoal;

- o professor/coodenador deve procurar

facilitar o diálogo e estabelecer a comunicação.

Nenhuma opinião ou sugestão deve ser

subestimada a priori ou em nome do senso

comum;

- não se deve ser crítico nem coercitivo com

nenhum membro do grupo, seja qual for o

caráter de sua intervenção; é o próprio grupo

que deve aprender a trabalhar e retificar as

atitudes ou intervenções indesejáveis.

Com base no que foi apresentado e sugerido

para leitura complementar, escreva uma

síntese sobre grupos operativos

relacionando com a Unidade A

"Aprendizagem como produção

interpessoal." A síntese deverá estar na

biblioteca, conforme data previamente

agendada.
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Necessidades interpessoais
e o processo grupal

O processo de aprendizagem e

desenvolvimento do indivíduo sofre influência

direta do meio o qual ele faz parte, sendo

considerado o grupo primário e secundário. E,

todo o indivíduo tem necessidades interpessoais

específicas e identificadas em qualquer grupo

com o qual interage.

Schutz (2001) identifica três necessidades

interpessoais: de inclusão, de controle e de

afeição. De acordo com o autor acima citado

A dinâmica grupal2
vamos definir tais conceitos:

Inclusão: define-se a necessidade de

inclusão como a necessidade que experimenta

todo membro novo de um grupo de se sentir

aceito, integrado, valorizado totalmente por

aqueles aos quais se aproxima. Durante essa

fase, o indivíduo avalia se está ou não no grupo

certo, procurando sondar entre os membros do

grupo com quem seu estilo de vida, seu modo

de vestir, sua maneira de falar, etc., se

assemelha.

Figura C.5: Grupo: inclusão
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Para Schutz (2001), é uma fase importante

para estabelecer confiança e o sentimento de

pertencer. Em todo grupo que se estabelece

confiança há um crescimento de estima e

confiança pessoal. Para o funcionamento de um

grupo eficaz, a satisfação da necessidade de

inclusão representa um pré-requisito

indispensável.

Controle: satisfeita a necessidade de

inclusão, a atenção do indivíduo se dirige para

a influência e o controle. Para Schutz (2001),

a necessidade de controle consiste, para cada

membro, em se definir, para si mesmo, suas

próprias responsabilidades no grupo e também

as de cada um que com ele forma o grupo.

É a necessidade que experimenta cada novo

membro de se sentir totalmente responsável

por aquilo que constitui o grupo: suas estruturas,

suas atividades, seus objetivos, seu crescimento,

seus progressos. Satisfeitas as necessidades de

inclusão e de controle, o membro do grupo

confronta-se com as necessidades emocionais

e de amizade.

Afeição: consiste, segundo Schutz (2001),

em querer obter provas de ser totalmente

valorizado pelo grupo, respeitado, estimado, não

somente por sua competência, seus recursos,

mas também pelo ser humano que é.

Schutz (2001, p. 16) classifica as

necessidades interpessoais de inclusão, de

controle e de afeição em adequadas e

inadequadas, vejamos algumas:

Figura C.6: Grupo: controle
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Inclusão adequada:

- é alta a assistência dada ao grupo;

- as necessidades dos indivíduos são

reconhecidas e aceitas;

- é geral a participação;

- evidencia-se uma boa interação e atenção;

- os grupos estão comprometidos com a

partilha de seus objetivos e trabalham

cooperativamente para alcançá-los;

- existe lealdade e senso de grupo;

- todos os membros são aceitos.

Inclusão inadequada:

- é pobre a assistência dada ao grupo;

- há membros que se sentem excluídos do

grupo;

- a interação é pouca;

- a participação é desigual;

- os objetivos não são claros;

- os membros  sentem dificuldades em

cooperar;

- há pouca ação;

- não se reconhecem as necessidades

individuais;

- há pouco senso de grupo;

- há falta de confiança.

Figura C.7: Grupo: afeição
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Controle adequado:

- é claro o processo de tomar decisão;

- os conflitos são aceitos e tratados

abertamente;

- há partilha das funções e liderança;

- o poder é distribuído;

- não há necessidade de estruturas de

controle;

- o grupo caminha baseado em decisões;

- há muitos contatos;

- o grupo é produtivo;

- o grupo assume responsabilidade de seus

atos;

- é alta a cooperação;

- os membros se respeitam mutuamente.

Controle inadequado:

- é pobre o processo de tomar decisão;

- a luta pelo poder é constante e debilitante;

- há falta de liderança;

- o grupo é altamente competitivo e crítico;

- há brigas e confusões constantes;

- os indivíduos são irresponsáveis e

dependentes;

- as decisões são impostas;

- alguns membros procuram dominar;

- alguns membros são passivos e pouco se

importam pelos resultados.

Afeto adequado:

- a comunicação é válida, isto é, aberta e

honesta;

- os sentimentos são expressos;

- os membros confiam e se gostam

mutuamente e haverá liberdade para ser

diferente;

- há reciprocidade e apoio;

- sente-se satisfeito em pertencer ao grupo;

- os membros são amigos.

Afeto inadequado:

- a comunicação é limitada;

- não existe confiança mútua nos membros;

- poucas pessoas têm amigos mais

chegados no grupo;

- é evidente a distância social;

- há pessoas que desagradam os outros;

- os desvios das normas são censuráveis;

- as pessoas são hostis às novas idéias;

- muitos sentem-se rejeitados;

- há grande insatisfação  em relação ao

grupo.

Papéis nos grupos
Os componentes do grupo, seja qual for sua

finalidade, desempenham papéis no decorrer

da evolução desse grupo, devendo o

coordenador, no caso ora apresentado, o

professor, identificar nos seus componentes o

papel que estão assumindo frente ao grupo

bem como na sua vida pessoal. Pichon- Rivière

identificou a estrutura dos grupos, denominando

a composição pela dinâmica dos 3D: o

depositado, o depositário e o depositante.

Depositado: é algo que o grupo, ou um

indivíduo, não pode assumir.

O componente do grupo que permite e

aceita tal papel, apresenta características

pessoais para assumir.
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Depositário: é o componente do grupo que

assume o papel de algo que o grupo, ou um

indivíduo, não pode assumir, é a pessoa que

recebe o depósito, que para isso, apresenta as

características para assumir.

Depositante: é o grupo, ou um indivíduo,

componente do grupo, que deposita algo no

outro componente do grupo, no depositário.

Segundo Freire (1994), o movimento de

depósito começa na família, quando os pais

projetam nos filhos papéis, pois a criança ao

nascer ocupará um lugar preestabelecido.

Exemplificando, a autora comenta sobre os

medos, as doenças, a agressividade de uma

família, que é projetada (depositada) num de

seus membros que assume o "doente", "o

frágil", o quem se cuida, se vigia de perto. Com

isso, a família controla sua ansiedade, pois o

filho depositário, assumindo o papel de

"doente", faz com que os demais se sintam

sadios e fortes.

De acordo com Zimerman (1998), os papéis

mais comumente assumidos pelos

componentes que constituem grupos, são:

Bode expiatório: toda a maldade do grupo

fica depositada em um indivíduo que, se tiver

uma tendência prévia, servirá como depositário,

até vir a ser expulso, o que aliás é comum. Neste

caso, o grupo sairá em busca de um novo bode

expiatório. Outra situação, o grupo modela um

bode expiatório sob a forma de "bobo da corte"

que diverte a todos, fazendo com que o grupo

faça questão de conservá-lo.

De acordo com Freire (1994, p. 63), "é quem

assume as culpas do grupo. Serve-se de depo-

sitário a esses conteúdos livrando o grupo do

que lhe provoca mal-estar, medo, ansiedade, etc".

Porta-voz: cabe ao portador deste papel

mostrar mais aquilo que o restante do grupo

pode estar pensando ou sentindo. Mas, essa

comunicação pode ser feita por meio da voz

(reivindicações, protestos, verbalização de

emoções, etc), como também por meio da

linguagem extraverbal (dramatizações,

silêncios).

Figura C.8: Bode expiatório

O
rla

nd
o 

Fo
ns

ec
a 

Jú
ni

or

Figura C.9: Porta-voz
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"é quem se responsabiliza em ser a 'chaminé' por
onde emergem as ansiedades do grupo. Através da
sensibilidade apurada do porta-voz, ele consegue
expressar, verbalizar, dar forma aos sentimentos,
conflitos que, muitas vezes, estão latentes no
discurso do grupo" (FREIRE, 1994, p. 63),

Radar: este papel também é conhecido

"caixa de ressonância", em razão de que o

indivíduo pode vir a expressar os sentimentos

gerados pelo grupo como ansiedade,

agressividade, por não ter condições de

processar simbolicamente o que captou no

grupo.

Figura C.10: Radar
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Instigador: consiste na função do indivíduo

em provocar uma perturbação no campo grupal,

por meio de um jogo de intrigas, assim

mobilizando papéis nos outros.

Figura C.11: Instigador
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De acordo com Freire (1994, p. 63),
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Atuador pelos demais: o grupo delega a um

determinado indivíduo a função de executar

aquilo que lhes é proibido.

Sabotador: consiste na função do indivíduo

em obstaculizar o andamento da tarefa de

grupo. Em geral, o papel é assumido pelo

indivíduo portador de uma excessiva inveja.

Figura C.12: Atuador pelos demais
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Figura C.13: Sabotador
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Vestal: quando o indivíduo assume o papel

de zelar pela manutenção da "moral" e dos bons

costumes.

Líder: existem dois planos: um em que o

professor designou e o outro é o que surge

espontaneamente entre os membros do grupo,

podendo existir líderes construtivos, que

exercem o papel de integradores e construtores

e os líderes negativos, nos quais prevalece

comportamento desintegradores e

desconstrutivistas.

De acordo com Freire (1994), Pichon-

Rivière denominou o papel de liderança de duas

formas:

Figura C.14: Vestal
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1ª) Líder de mudança: é aquele que se

encarrega de levar adiante as tarefas,

enfrentando conflitos, buscando soluções,

arriscando-se sempre diante do novo.

Figura C.15: Lider de mudança
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2ª) Líder de resistência: é aquele que

sempre "puxa" o grupo para trás, freia avanços,

sabota as tarefas.

As duas formas de líder referidas, são

necessárias para o equilíbrio do grupo, não

existindo um sem o outro.

Líder e liderança
Para alguns autores, a l iderança é uma

característica de um grupo, enquanto para

outros é uma característica de um indivíduo.

Para o grupo, de acordo com Cartwright &

Zander (1975), liderança exercida por um

indivíduo pode ser sinônimo de prestígio, de

manutenção de determinado posto, de

Figura C.16: Lider de resistência
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realização de atividades importantes para o

grupo ou de uma relação emocional entre o

líder e o grupo. É vista como a realização de

atos, funções, que auxiliam o grupo a atingir

seus objetivos, provocando mudanças em

função de sua influência.

Weil (1994, p. 63), define líder "como todo

o individuo que, graças à sua personalidade,

dirige um grupo social, com a participação

espontânea dos seus membros". Sendo para o

referido autor condições essenciais para o

exercício de uma liderança, pois para ele um
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os l íderes eficientes são sensíveis às
transformações de condições de seus grupos, e
flexíveis na adaptação de seu comportamento as
novas exigências. Pode-se esperar o
aperfeiçoamento de liderança não a partir de
aperfeiçoamento de líderes separados do grupo,
mas através da modificação das relações entre
os líderes e os outros participantes do grupo
(Cartwright & Zander, 1975, p.613) .

Tipos de direção de grupo
Em qualquer grupo (trabalho, escolar, jogos,

etc.), a presença de um dirigente sempre é

existente para a realização das atividades, ações

do grupo. Weil (1994) define três tipos

principais de direção:

a) direção autocrática ou ditatorial;

b) direção laissez-faire;

c) direção-liderada ou liderança.

a) Direção autocrática ou ditatorial:

"o ditador não se importa em saber o que seus
subordinados pensam. (...) Dá ordens que devem
ser cumpridas sem discussão; faça isto, faça aquilo;
é o lema do diretor. É em geral uma pessoa irritável,
brutal, colérica, egoísta e incapaz de compreender
os outros. Não tem, aliás, nenhum interesse para
isto" (WEIL, 1994, p.65).

Este tipo de dirigente pode provocar revolta

ou passividade nas pessoas do grupo.

b) Direção laissez-faire ou deixa como

está para ver como é que fica:

"em geral o dirigente desse tipo é uma pessoa
muito insegura, que tem receio de assumir
responsabilidades. Ao contrário do outro que dava
ordens, este não dá instrução nenhuma, cada um
de seus auxiliares faz o que quer e como bem
entende. Na divisão do trabalho, na repartição das
responsabilidades, a confusão é completa. A sua
direção gera atritos e desorganização entre seus
funcionários" (WEIL, 1994, p. 66).

indivíduo pode dirigir um grupo mas não ser

líder enquanto não houver a participação

espontânea do grupo.

Para o indivíduo, a liderança pode significar

a posse de algumas características de

personalidades necessárias para uma situação

particular, bem como o meio ambiente e as

características do grupo que influenciam na

escolha do líder. Assim, características

necessárias e eficientes de um líder para um

determinado grupo ou situação, podem ser

desnecessárias e muito diferentes para outros

grupos em situações adversas.

Cartwright & Zander (1975) comentam que,

de acordo com essa concepção da liderança

adaptável a situações mutáveis, os grupos

deveriam ser flexíveis na atribuição de funções

de liderança a diferentes membros, de acordo

com as mudanças de condições.

c) Direção-liderada ou liderança:

" o líder é a pessoa que procura dirigir com a
cooperação, a  participação espontânea e a boa
vontade das pessoas que ele dirige. [...] considera
o grupo mais capacitado em resolver os problemas
do que ele sozinho. [...] consegue a cooperação do
grupo, pela sua competência, paciência,  tolerância
e honestidade de propósitos. Não dá ordens; dá o
exemplo, estimulando, em vez de ralhar" (WEIL,
1994, p. 67).

Outros tipos de direção ou chefia são

conhecidos, de acordo com Weil (1994, p.

67),tais como:

- Chefe maquiavélico - utiliza-se de intrigas;

nunca reúne os membros do grupo para trocar

idéias; mas conversa em particular com cada

um deles;

- Chefe vaidoso e ambicioso - torna-se chefe

por causa do título e do prestígio que lhe dá a

sua profissão; não consegue ser imparcial, pois

tem tendência  a favorecer os que bajulam;

- chefe instável - seus subordinados não

conseguem seguir as suas instruções, pois ele

muda de idéia e de instruções diferentes ou
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A partir deste momento, você aluno, já tem

conhecimentos de observar um grupo de

sala de aula a fim de identificar as relações

interpessoais de inclusão, controle e de

afeição, os papeis no grupo e os tipos de

direção. Para tanto, escolha uma turma, de

preferência que tenha alunos com

necessidades educacionais especiais

incluídos e identifique estas relações por

meio de observação e após faça um relato

que será disponibilizado na biblioteca. Essa

atividade deverá ser em dupla.

contrárias, enquanto ainda estão executando as

primeiras ordens. Mostra-se interessado por

tantos assuntos  ao mesmo tempo, que não

consegue aprofundar-se em nenhum.

- chefe paternalista - é o chefe que tem

com o seu pessoal um relacionamento de pai

para filho; é o homem que usa a bondade para

obter o que quer  dos seus subordinados [...] o

raciocínio dele é; "Eu fui bom para você, então

espero que você seja bom para mim".
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Origem e conceitos
Para introdução do assunto, vamos definir o

conceito de Sala de Aula. Para tanto, utilizamos

a citação de Blanco (1995, p. 308) que define

Técnicas de dinâmica de grupo
aplicadas à sala de aula

3

"[...]como o espaço onde se desenvolve o processo
de ensino-aprendizagem de um determinado grupo
de alunos, sendo este processo, basicamente, uma
relação de comunicação entre o professor e os alu-
nos e destes últimos entre si" (Blanco, 1995, p. 308),

Este conceito de sala de aula nos remete à

importância das relações professor/aluno e

aluno/aluno para o processo de ensino-

aprendizagem. Portanto, não é possível

compreender nem explicar este processo sem

evidenciar o relacionamento social e afetivo

que permeia na sala de aula, sendo a dinâmica

do grupo o suporte de toda e qualquer

aprendizagem.

A Dinâmica de Grupo começou a ser campo

especializado de pesquisa no fim da década de

30, nos Estados Unidos, momento esse que

favorecia o aparecimento e o desenvolvimento

de novas pesquisas, pois atribuía-se um grande

valor à ciência, à tecnologia, ao progresso, e a

solução dos problemas  da sociedade por meio

de pesquisas sistemáticas da realidade. Kurt

Lewin (1890-1947), que popularizou a

expressão "dinâmica de grupo", contribuiu para

as pesquisas nessa área. Em 1945, estabeleceu

a primeira organização dedicada a pesquisar

neste campo do conhecimento.

A seguir, apresentamos alguns conceitos

definidos por Cartwright & Zander (1975, p. 5)

sobre Dinâmica de Grupo:

"- Dinâmica de grupo refere-se a um tipo de
ideologia polít ica, interessada nas formas de
organização e direção dos grupos".
"- Um conjunto de técnicas, tais como o desempenho
de papéis, discussões, observação e 'feedback' de
processos coletivos, muito empregadas nas duas
últimas décadas, em programas de treinamento,
planejados para o desenvolvimento de habilidade
em relações humanas e na direção de conferências
e comissões".
"- Um Campo de pesquisa dedicado a obter
conhecimento a respeito da natureza dos grupos,
das leis de seu desenvolvimento e de suas interrela-
ções com os indivíduos, outros grupos e instituições
mais amplas" (CARTWRIGHT & ZANDER, 1975, p. 5).

A Dinâmica de Grupo foi e é um campo de

estudo interdisciplinar de investigação, havendo

pesquisas na área de Sociologia, Psicologia,

Antropologia, Educação, etc.

Cartwright & Zander (1975) apresentam os

interesses de pesquisa de algumas áreas que

contribuem com a educação, sendo elas:

Sociologia: os sociólogos dedicaram grande

energia ao estudo dos grupos, como

demonstraram as pesquisas sobre família,

"gangs", grupos de trabalho, unidades militares

e associações voluntárias.

Psicologia: os psicólogos dirigiram sua

atenção a muitos grupos do mesmo tipo,

concentrando-se, principalmente, na maneira

pela qual os grupos influenciam o

comportamento, as atitudes e as personalidades

dos indivíduos, e os efeitos das características

destes últimos no funcionamento do grupo.

Antropologia: os antropólogos contribuíram

com dados sobre grupos que vivem em

condições muito diferentes das encontradas na

sociedade contemporânea.
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Dinâmica de grupo e educação
Como já vimos, o início das pesquisas em

relação à Dinâmica de Grupo ocorreu nos

Estados Unidos, no final da década de 30. Em

termos educacionais, devido à revolução na

educação pública americana, o objetivo da

educação começou a ser revisto, sendo

proposto que as crianças deveriam ser

preparadas para a vida em sociedade, em vez

de serem somente receptoras passivas de

conhecimentos transmitidos pelos professores.

Cartwright & Zander (1975, p, 16)

explanaram sobre as modificações em termos

de concepções educacionais nesta época nos

Estados Unidos. Leia um trecho da publicação.

Conforme os autores,

aprender fazendo, tornou-se um slogan

popular através de projetos coletivos,

atividades extracurriculares e autogoverno

dos alunos. Os professores procuraram

ensinar capacidade de liderança,

cooperação, participação responsável e

relações humanas. Pouco a pouco tornou-

se evidente que os professores como

assistentes sociais, precisavam influir no

que ocorria nos grupos de crianças e

precisavam de princípios  que dirigissem o

comportamento para finalidades

construtivas. [.. .] Começou a surgir a

concepção do professor como um líder do

grupo, que influi na aprendizagem dos

alunos, não só por sua competência na

matéria, como também por sua habilidade

em aumentar a motivação, estimular a

participação e criar estusiasmo.

Os professores começaram a acreditar, nesta

época, que não podiam exercer suas atividades

se não conhecessem e compreendessem que

o grupo de sala de aula é um grupo social e

que a educação tinha que proporcionar além

de conhecimentos científicos, conhecimentos

cotidianos significativos, incluindo o

desenvolvimento de competências sociais e

pessoais. Para tanto, o professor teria que mudar

sua metodologia de ensino, provocando nos

alunos mudanças de comportamentos passivos

(meros receptores de conhecimentos) para

comportamentos ativos (construtores de

conhecimentos).

Frente a esses novos posicionamentos,

muitos avanços em termos educacionais

ocorreram nas últimas décadas em vários países,

inclusive no Brasil . A compreensão dos

processos de ensino-aprendizagem foi

evoluindo de uma concepção tradicional,

impessoal, diretiva, irrelevante para as

necessidades individuais dos alunos e centradas

no professor, para uma concepção

interacionista, cooperativa, dinâmica,

significativa frente às necessidades individuais

dos alunos e do grupo de sala de aula.

O processo de ensino e aprendizagem não

deve ser analisado unicamente a partir da

perspectiva cognitiva e sim dessa e da

perspectiva de relacionamento social e afetivo,

ou seja, o professor deve valorizar e respeitar

em sala de aula, as diferentes relações

psicossociais entre os alunos, como entre esses

e o professor. A dinâmica do grupo vai depender

do tipo de interação organizada pelo professor,

incluindo as atividades.

Echeita e Martin (1993, p. 44) definem o

termo relações psicossociais, como:
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"globalmente o que ocorre com o aluno, entre
alunos, e entre alunos e o professor, como resultado
da forma de organizar os processos de ensino-
aprendizagem. Toda a organização mobil iza
processos cognitivos, desde o momento em que as
situações de ensino-aprendizagem tenham relação,
em primeiro lugar, com a reconstrução de um
conhecimento culturalmente organizado. Mas a
própria situação de ensino também gera afetos e
sentimentos entre os alunos que catalisam o
funcionamento dos processos cognitivos" (ECHEITA
E MARTIN, 1993, p. 44).

As atitudes e/ou sentimentos de simpatia,

carinho, afeto, respeito, em termos de relações

construídas em sala de aula, espaço esse

constituído de pessoas com personalidades e

capacidades muito diversificadas, terão como

base a aceitação das diferenças e do respeito

mútuo. Com estas relações presentes no grupo

de sala de aula, a opinião do colega, do

professor, enfim do "outro" que pode ser

diferente dos demais, será respeitada e

valorizada.

A forma como o professor organiza as aulas

propostas em sala de aula, contribuirá de forma

positiva ou negativa nas relações psicossociais.

Echeita e Martin (1995) citam a opinião de

Slavin (1980) sobre as "Estruturas de

Aprendizagem", sendo elas: estrutura da

atividade, estrutura da recompensa, estrutura

da autoridade.

Em relação à estrutura da atividade, o autor

(1980) comenta que pode variar no tipo de

atividades que serão realizadas, como escutar

as aulas do professor, discussões em grupo,

trabalho individual, bem como pode variar no

tipo de agrupamento: alunos separados ou em

grupo, com ou sem ajuda dos colegas e/ou

professor.

Sobre a estrutura da recompensa, Slavin

(1980) comenta que pode variar, como: notas,

reconhecimento do professor, recompensas

tangíveis. Outro tipo seria a freqüência, a

magnitude com a qual determinadas condutas

ou rendimentos serão recompensados. Para o

mesmo autor, o mais importante é a estrutura

de recompensa interpessoal, "que se refere às

conseqüências que tem para um aluno o

comportamento ou rendimento de seus

colegas".

Echeita e Martin (1995, p. 42) citam três

tipos de estruturas de recompensa

interindividual.

a) Organização "individualista" das

atividades de aprendizagem: nessa cada aluno

deve preocupar-se com seu trabalho e em

atingir os objetivos propostos em cada tarefa

determinada, independentemente de seus

colegas fazerem ou não e se atingirem ou não

seus próprios objetivos e receberem ou não

reconhecimento por seu trabalho.
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Figura C.17: Organização individualista das atividades

M
ar

cu
s 

 d
e 

M
ou

ra

b) Organização "competitiva" das

atividades de aprendizagem: nessa os alunos,

além de se preocuparem com seu trabalho,

somente poderão alcançar a recompensa

proposta, se os outros não conseguirem alcançar

as suas, cada membro do grupo persegue, pois,

resultados que são pessoalmente benéficos,

mas que são a princípio prejudiciais para os

outros membros com os quais está associado

competitivamente.

Figura C.18: Organização competitiva das atividades
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c) Organização "cooperativa" das

atividades de aprendizagem: os alunos estão

estreitamente ligados, de maneira que cada um

deles saiba e sinta que seu êxito pessoal ajuda

os colegas aos quais está unido para alcançar o

seu; os resultados almejados pelos membros

do grupo são, portanto, benéficos para os outros

membros com os quais está interagindo

cooperativamente.

Em relação à estrutura de atividade, Slavin

(1980) refere-se ao controle que os alunos

podem exercer sobre suas próprias atividades

como oposto ao controle que é exercido pelos

professores ou pelos outros adultos. Há

situações de atividades em que os alunos têm

autonomia para decidir o que e como querem

aprender e como avaliarão seus êxitos, enquanto

outras são estruturadas e dirigidas e/ou impostas

pelo professor.

Com a proposta de inclusão escolar de

alunos com necessidades educacionais

especiais, o professor deverá estruturar as

aprendizagens, incluindo nessas desde a

preleção dos conteúdos, que devem ser

significativos às necessidades globais dos alunos

Figura C.19: organização cooperativa
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Esta atividade é uma seqüência da atividade

C3, pois agora você irá elaborar técnicas

de dinâmica de grupo a serem aplicadas

na sala de aula que você observou na

atividade anterior. Para tanto, se for possível,

mantenham a dupla formada para atividade

C3 e quando concluírem a elaboração

envie para a biblioteca para serem

analisadas por nós.

(cognitivas, afetivas, emocionais, sociais,

culturais, etc.).

Várias investigações têm pontuado que os

métodos de aprendizagem cooperativa são, para

o processo de inclusão escolar, alternativas para

o ensino-aprendizagem que promovem a

aceitação mútua e o desenvolvimento das

habilidades escolares.

Johnson e Johnson (1980, 1986), citados

por Echeita e Martin (1995), resumiram nove

passos para estruturar as atividades escolares

de forma cooperativa:

1. especificar os objetivos institucionais de

cada lição;

2.  selecionar o tamanho do grupo mais

apropriado para cada lição;

3. levar em conta a heterogeneidade dos

alunos em cada grupo;

4. dispor a classe de forma que os membros

de cada grupo fiquem juntos e possam se

enxergar mutuamente, bem como para que

possam compartilhar e trocar materiais e idéias;

5. proporcionar materiais apropriados e/ou

sugestões de como levar adiante a tarefa;

6. explicar aos alunos a tarefa e o tipo de

estrutura cooperativa que está sendo utilizada;

7. observar as interações entre alunos, com

o objetivo de conhecer que problemas

encontram para trabalhar cooperativamente;

8. intervir como "conselheiro" quando o

grupo enfrentar problemas, e para proporcionar

a cada um as habilidades que lhe permitam

intervir melhor no trabalho cooperativo;

9. avaliar os trabalhos do grupo a partir de

um ponto de vista global como em relação a

contribuição individual de cada aluno no grupo,

com o objetivo de ajudar a alcançar melhor nível

de participação no grupo.

Estes passos devem ser bem planejados

pelo professor, para que ele consiga organizar a

dinâmica do grupo de sala de aula, incluindo o

seu fazer pedagógico, verdadeiramente

cooperativo e inclusivo, atendendo a todas

necessidades pessoais, sociais e afetivas dos

seus alunos.
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