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SEÇÃO II  
PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO  

Relações sociais: identificando aspectos das práticas pedagógicas 
promotores de cidadania  

Andréa Vieira Zanella * 
Adriano Henrique Nuernberg ** 

Em estudos anteriormente realizados que versavam sobre a prática 
pedagógica, vimos que uma parcela considerável das publicações que 
tratam da relação professor/alunos parte de uma perspectiva crítica para a 
análise destas, concentrando-se na identificação de mecanismos exclusores 
(Patto, 1990) ou de aspectos da ação pedagógica que se constituem como 
mantenedores da ordem social vigente (Tragtenberg, 1985).  

O olhar pautado na dialética materialista nos permite, por sua vez, 
entender que toda ação humana, enquanto prática social e histórica, 
apresenta-se como contraditória. Sob esse prisma, não há práticas que 
possam ser caracterizadas como absolutas e somente mantenedoras da 
estrutura social: essas mesmas práticas apresentam lacunas ou contradições 
que se constituem como anunciadoras da superação, do emergente, do novo. 
Esta dimensão das práticas pedagógicas que promovem inserção social, ou 
como estamos tratando aqui, cidadania, está, no entanto, pouco investigada, 
razão pela qual desenvolvemos o presente trabalho.  

A pesquisa bibliográfica realizada possibilitou o levantamento de 
estudos que discutem a relação cidadania e educação formal. Verificamos, 
nessa oportunidade, basicamente duas frentes:  

1. Autores que relacionam a cidadania com a garantia ao acesso à 
escolarização. Nessa perspectiva, a inserção social é relacionada ao fato 
da criança estar na escola, sendo esta entendida como instituição social. 
(Cavalcanti, 1989; Ferreira, 1994);  
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2. Estudos que relacionam a cidadania à garantia, para o aluno, do acesso 
ao conhecimento sistematizado. Por essa linha de pensamento, o 
conhecimento é visto como instrumento de luta para o exercício e 
reivindicação da cidadania (Saviani 1986; Pino, 1991).  

Os primeiros indicativos de nossas investigações, entretanto, levam-
nos a concluir que a promoção da cidadania, no que tange ao processo de 
escolarização formal, não se resume somente a essas duas questões: ou seja, 
não basta garantir o acesso à escola e ao conhecimento sistemático para que 
a cidadania se constitua, efetive-se: na escola, particularmente através das 
práticas pedagógicas, também há possibilidades de se engendrar um 
trabalho que propicie ao aluno condições para que se constitua enquanto 
cidadão, via o estabelecimento de relações sociais onde a democracia se 
faça presente. No contexto de sala de aula, os alunos, enquanto sujeitos 
do/no processo ensino/aprendizagem, constituem/desenvolvem Funções 
Psicológicas Superiores,1 apropriam-se de hábitos e atitudes historicamente 
produzidos e experienciam diversas possibilidades de se posicionarem nas 
relações sociais.  

Essa é a dimensão das práticas pedagógicas que nos interessa neste 
primeiro momento investigar. Procuramos, pois, responder à seguinte 
questão: quais os aspectos das práticas pedagógicas que estabelecem estas 
condições, isto é, possibilitam relações sociais democráticas e, por sua vez, 
promovem cidadania?  

A resposta a essa pergunta está relacionada, necessariamente, a um 
dos pilares básicos da psicologia: o da constituição do sujeito. Partindo do 
pressuposto de que “(...) as circunstâncias fazem os homens assim como os 
homens fazem as circunstâncias” (Marx e Engels, 1989:56), Vygotsky 
(1984) destaca que não há nada que exista para o indivíduo que já não tenha 
existido, num primeiro momento, no contexto social. Ou seja, as funções 
interpsicológicas presentes/constituídas nas relações sociais, com o especial 
papel da linguagem e da mediação do outro, transformam-se em funções 
intrapsíquicas, características de cada indivíduo em particular.  

Entendendo que o homem se constitui nas relações sociais ao mesmo 
tempo em que é constituinte das mesmas, Vygotsky destaca que a 
                                                 
1 As Funções Psicológicas Superiores diferem das Funções Psicológicas Elementares por 
serem semioticamente mediadas. 
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aprendizagem formal tem um importante papel nesse processo, pois a 
apropriação do conhecimento sistemático permite outras possibilidades do 
ser humano frente à realidade.  

Deste modo, a prática pedagógica adquire relevância nesse processo 
de constituição do sujeito e pode se caracterizar como promotora de 
cidadania na medida em que possibilite condições para que os alunos 
possam atuar na realidade de forma mais consciente e deliberada.  

Por sua vez, essa mesma prática pode, dependendo das características 
que assume, constituir-se como obliteradora das reais possibilidades de 
atuação/inscrição do indivíduo no contexto social, na medida em que 
promove relações sociais verticalizadas e exclusoras do aluno do processo 
ensino/aprendizagem.  

Outro aporte teórico que fundamenta o presente trabalho foram os 
estudos de Bakhtin (1995), mais especificamente suas discussões a respeito 
do conceito de dialogia, o qual destaca a importância do interjogo das vozes 
sociais na constituição da consciência. A interface dos estudos deste autor 
com os de Vygotsky (1984) permitiu identificar a promoção da cidadania 
nas formas de relação estabelecidas e nas falas dos sujeitos presentes no 
contexto de sala de aula. Vimos, como discutiremos posteriormente, que 
onde se presentifica a dialogia pode estar presente a promoção da cidadania.  

A metodologia de coleta de dados foi a de Análise de Episódios, 
proposta por Smolka (1991), e a Análise Microgenética, proposta por Meira 
(1994). Realizamos uma série de filmagens em VHS da prática pedagógica 
de uma professora e selecionamos um episódio para a análise. Neste 
episódio tentamos identificar, nas falas da professora e nas atividades 
propostas, aspectos promotores de cidadania. A seguir, apresentamos uma 
síntese deste episódio:  

Episódio: Estão presentes em sala de aula, nesse dia, a professora e 
vinte e cinco alunos de quarta-série pertencentes, em sua maioria, às 
classes populares. A disposição das carteiras é em círculo. A 
atividade realizada consiste na discussão das respostas a um 
questionário respondido em pequenos grupos de cinco membros, em 
uma aula anterior, sobre os órgãos dos sentidos e o sistema nervoso. 
Não há, na atividade registrada, um representante de cada grupo 
responsável por apresentar as respostas. A professora a cada nova 
questão, solicita a algum aluno (que levantou o dedo ou que não leu 
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ainda) que leia a pergunta e a outro que a responda. A maioria dos 
alunos participa ou através da leitura de suas respostas ou pedindo 
que seus colegas repitam as suas. Em grande parte das respostas, a 
professora perguntava aos alunos “quem fez diferente?” ou solicitava 
aos alunos que estabelecessem comparações entre as respostas já 
lidas. Após a leitura de algumas delas, a professora explicava 
determinados pontos da matéria não contemplados nas discussões ou 
que não haviam ficado suficientemente claros. Em determinado 
momento da discussão, esta pediu que os alunos completassem suas 
respostas com as de seus colegas. Na discussão de uma das questões, 
após a leitura de duas respostas aparentemente contraditórias, a 
professora realizou uma série de perguntas, incitando os alunos a 
compararem as duas respostas e a identificarem a resolução da 
questão. Durante o episódio, a professora coordenou a participação 
dos alunos, por vezes chamando a atenção de alguns deles que 
mantinham conversas paralelas.  

Transcrevemos, a seguir, turnos do episódio analisado, de modo a 
possibilitar ao leitor uma melhor visualização da dinâmica das relações 
entabuladas nesse contexto:  

Contextualização: Trata-se de um momento do episódio onde está se 
discutindo a resposta à questão “Quando ouvimos barulho, o som é 
captado pelos nervos que ficam em qual órgão?” Após algumas 
respostas consideradas inadequadas, a professora repete a pergunta, 
organizando-a novamente sob outra forma.  

1. (Prj): Tá, deixa só eu explicar um pouquinho! Ô, Nelson! (chama 
atenção do aluno) Olha só, gente: Quando ouvimos barulho, o som é 
captado pelos nervos que ficam em qual órgão? Então, olha só. Qual 
é o órgão do nosso corpo que é responsável por perceber o sentido, 
por captar os barulhos que a gente ouve?  

2. (Als): O ouvido, o ouvido!  

3. (Prj): O órgão responsável é o ouvido. Agora, como é que esse 
barulho, a sensação de barulho chega até o cérebro? Quem leva?  

4. (Als): Os nervos! (Alguns olham em direção a seus cadernos e 
outros olham em direção a colegas).  

5. (Prj): Os nervos que levam. Então olha só: quando ouvimos 
barulho, o som é captado pelos nervos. Os nervos de qual órgão? / 
Felipe: (Permanece com dedo levantado)  
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6. (Felipe): Eu sei. (Permanece com dedo levantado)  

7. (Prj): Lê, Felipe.  

8. (Felipe): Os nervos ficam no cérebro.  

9. (Prj): Quem respondeu diferente?  

10. (Als): (Não respondem à professora) / Prf: Tem gente que 
respondeu diferente que eu vi. 

11. Als: (falam ao mesmo tempo) / (Prj): Lê Sidclei (que falou sua 
resposta no meio da confusão).  

12. (Sidclei): É do ouvido!  

13. (Prj): Só isso que vocês responderam?  

14. (Rafael): É a dois, professora?  

15. (Prj): É, lê, Rafael!  

16. (Rafael): O ouvido leva o barulho para o cérebro através dos 
nervos.  

17. (Prj): Tá mais completa! Então olha só. Schss... Schss. (pedindo 
silêncio) Vocês têm que prestar atenção na pergunta. Qual que é a 
pergunta? O som é captado pelos nervos que ficam em qual órgão? 
(pausa) O ouvido!, porque olha só: quando o som é captado, para ser 
levado até o cérebro, ele tem que ser percebido antes pelo ouvido. O 
ouvido tem que sentir o barulho para levar para o cérebro. Então, a 
resposta é a... Lê de novo Rafael!  

18. (Rafael): O ouvido leva o barulho para o cérebro através dos 
nervos.  

19. (Prj): A equipe que não fez parecido com esta resposta, tenta dar 
uma melhorada.  

20. (Vanessa): Mas por que tá diferente da do cérebro? / Als: 
(Conversam entre si)  

21. (Prj): Porque, olha só: não são os nervos do cérebro que 
percebem o barulho, são os nervos do ouvido. Depois eles que levam 
para o cérebro.  

22. (Leandro): Rafael, lê de novo. / Als: (outros alunos também 
pedem para a professora deixar Rafael ler de novo).  
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23. (Prj): Rafael, tão pedindo para tu leres de novo.  

24. (Als): Lê devagar!  

25. (Prj): Devagar e bem alto!  

26. (Rafael): O ouvido leva o barulho para o cérebro através dos 
nervos.  

27. (Prj): Não precisa fazer igual a resposta dele. Quem entendeu 
pode escrever do seu jeito. Alguém que não leu ainda, pode ler a 
número três?  

28. (Jônatas): Eu!  

29. (Luciana): Eu não li, professora.  

30 (Prj): Lê, Jônatas, a pergunta e a resposta.  

31. (Jônatas): Os barulhos são enviados para o cérebro em forma de 
impulsos elétricos. Quem leva os impulsos elétricos até o cérebro? 
Eu botei assim: quem leva os impulsos até o cérebro são os nervos.  

32. (Prj):Tá! (olhando para aluno que conversa) Mauro, concorda 
com que ele falou?  

33. (Mauro): (Não fala nada)  

34. (Prj): Não prestou atenção, né? Fica brincando enquanto os 
outros estão lendo... Fala, David!  

35. (David): Os neurônios é que levam os impulsos elétricos até o 
cérebro.  

36. (Prj): As respostas dos dois estão diferentes. Qual que tá certa?  

37. (Als): (Alguns alunos dizem que é a do David, outros dizem que 
é a do Jônatas e Luciana diz que é as duas)  

38. (Prj): Por que? (para todos)  

39. (Als): (não respondem)  

40. (Prj): Olha só, a equipe do David escreveu que quem leva os 
impulsos até o cérebro são os neurônios. A equipe do Jônatas 
colocou que quem leva os impulsos até o cérebro são os nervos. Qual 
dos dois tá certo?  
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41. (Luciana): Mas professora, os nervos, não é um conjunto de 
nervos. (professora olha para ela e não diz nem que sim nem que não, 
só retoma a pergunta para a turma)  

42. (Prj): Olha só, quando a gente sente o barulho, então o ouvido 
sente o barulho e leva para o cérebro. Leva essa informação para o 
cérebro. Quem que leva? Como é que chega?  

43. (Als): Os nervos!  

44. (Prj): E os nervos são o que?  

45. (Luciana): São um conjunto de nervos. / Als: Neurônios...  

46. (Prj): E os nervos gente, o que que é?  

47. (Rafael): Um conjunto de neurônios.  

48. (Prj): E o que que é neurônio?  

49. (Als). É os nervos...  

50. (Prj): O neurônio é uma célula do sistema nervoso. É uma célula. 
E um conjunto destas células, ou seja, um conjunto de neurônios...  

51. (Jônatas): (...) (completando a frase da professora) forma um 
nervo.  

52. (Prj): Forma um nervo! Então, qual das duas respostas está certa?  

53. (Jônatas): É igual, a mesma coisa!  

54. (Prj). (concordando) As duas...  

55. (Als): Êh, êh... (Comemoram, uns até aplaudem gritam “Êeh...”)  

Quais os aspectos da prática pedagógica presentes no episódio acima 
foram por nós identificados como promotores de cidadania, não se 
esquecendo da dimensão contraditória já referida?  

Inicialmente, o aspecto que diz respeito à organização das carteiras, 
ou seja, em círculo. Essa disposição, nesse contexto específico, possibilitou 
que todos se vissem de frente, facilitando a comunicação e as trocas de 
conhecimento. Tal forma de organizar as carteiras propiciou uma maior 
integração entre os presentes, até pelo simples fato de que assim tornou-se 
possível que todos se olhassem sem dificuldade, o que foi adequado para a 
atividade desenvolvida. Não há um foco, ou uma direção única que foi 
privilegiada. Relacionando-se esse aspecto com outros que posteriormente 
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analisaremos, evidencia-se que na situação em questão não há um que sabe: o 
saber está diluído no feixe das relações sociais entabuladas nesse contexto.  

Chamamos atenção, no entanto, para o fato de que esta mudança na 
disposição das carteiras, por si só, não garante a configuração de relações 
menos verticalizadas entre professor e alunos. Faz-se necessário analisar 
cada novo arranjo espacial considerando-se os sujeitos envolvidos, as 
atividades propostas e como se organiza/se caracteriza o espaço 
pedagógico, para se estabelecer qualquer relação entre a organização da sala 
de aula e seus resultados no que tange às relações sociais aí entabuladas.  

Outro aspecto da prática pedagógica da professora a destacar, são 
suas ações no sentido de garantir condições democráticas de participação. A 
professora, mediante os pedidos dos alunos para lerem suas respostas, na 
maioria das vezes dava voz aos alunos que levantavam o dedo ou não 
tinham participado ainda. Este critério, discutido anteriormente com os 
alunos, serviu como regra de participação na organização deste espaço 
pedagógico, possibilitando que todos tivessem chance de se posicionar.  

Tal aspecto ganha destaque se o analisamos em relação à questão da 
constituição dos mecanismos de autorregulação da conduta. Na medida em 
que a professora estabeleceu conjuntamente regras de participação, as quais 
serviram para organizar o contexto pedagógico, também forneceu 
parâmetros para a autorregulação da conduta por parte dos alunos. Sendo 
assim, sua prática contribuiu para a constituição de sujeitos autônomos e, 
nesse sentido, contribuiu para a promoção da cidadania.  

“Quem fez diferente?” Quando a professora fez, em várias ocasiões, 
esta pergunta (a qual apareceu após a leitura, por parte de um aluno, da 
resposta feita por sua equipe à questão previamente formulada), valorizou 
os diferentes saberes e as diferentes formas de elaboração do conhecimento, 
relativizando os saberes em trânsito e valorizando, concomitantemente, as 
sínteses pessoais de cada aluno. Verificamos também como a professora 
possibilitou condições para a apropriação de habilidades fundamentais, como 
a comparação, a percepção de semelhanças e diferenças, as quais são 
importantes para o desenvolvimento de formas críticas de leitura da realidade.  

A dialogia, presente no episódio através da discussão coletiva dos 
conhecimentos, onde o trânsito de diferentes saberes se fez presente, 
também se constituiu em outro aspecto da prática pedagógica promotor de 
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cidadania. Além da contraditoriedade que resulta deste tipo de relação 
professora/alunos, há também a confluência entre os diferentes lugares 
ocupados pelos alunos: estes não só apresentam as respostas, como 
interferem no processo de organização do espaço pedagógico, o que 
entendemos ser um aspecto importante para a aprendizagem destes e um 
interessante exercício de cidadania, na medida em que se vivenciam 
diferentes formas de se posicionarem nas relações sociais. O que se quer 
destacar aqui é o processo de configuração da dinâmica de produção dos 
sentidos nas relações sociais. Fontana possibilita-nos vislumbrar a 
importância deste aspecto da prática pedagógica, quando diz que:  

As diferenciações dos lugares sociais ocupados pelos interlocutores 
possibilita a emergência de formas variadas de apreensão e 
articulação dos conhecimentos que estão sendo elaborados, 
colocando em circulação, explicitamente ou não, uma multiplicidade 
de sentidos a eles relacionados (Fontana, 1993, p.127).  

Outro aspecto a ser destacado é que não só a discussão coletiva dos 
conteúdos se fez presente, mas também a produção coletiva do 
conhecimento. Durante o episódio, a professora pediu para os alunos 
completarem suas respostas com as colocações de seus colegas, as quais se 
complementavam. Esse procedimento, que valoriza o resultado das 
produções individuais e a produção coletiva, dialógica, também possibilita 
o estabelecimento de relações cooperativas: ao invés da professora, como é 
muito comum nas salas de aulas brasileiras, valorizar a “melhor” resposta, 
ela incitou a cooperação entre os alunos, no que se refere à possibilidade de 
socializarem seus saberes para os colegas.  

Também merece ser destacado que, segundo a teoria de Vygotsky 
(1993), a fala, ou a expressão por via de signos linguísticos, propicia uma 
nova organização do pensamento. Desta forma, a prática pedagógica da 
professora, com perguntas e desafios constantes aos alunos, oportunizou a 
estes avançarem em seu desenvolvimento através do acionamento/ 
desenvolvimento de funções psicológicas superiores necessárias ao processo.  

As considerações aqui apresentadas, como já assinalamos 
anteriormente, são resultados de uma primeira aproximação à problemática 
que pretendemos aprofundar. O estudo desenvolvido, no entanto, nos 
permite destacar que a promoção da cidadania em sala de aula, entre outros 
aspectos, se efetivará: 1) via constituição de um espaço coletivo de 
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discussão e produção do conhecimento, que permita o trânsito de diferentes 
saberes/diferentes sentidos e 2) via estabelecimento de relações sociais não 
pautadas na dicotomia dominação/submissão. Sendo assim, promover 
cidadania passa por contribuir para a formação de sujeitos críticos, criativos 
e participativos, que se apropriam ativamente da realidade que os cerca e 
possam atuar deliberada e conscientemente sobre esta.  
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Participação dos pais na escola: diferentes expectativas  

Andréa V. Zanella * 
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Jardel S. da Silva ** 

Desde agosto de 1994 vem sendo desenvolvido, em uma escola da 
rede pública municipal de ensino de Florianópolis/SC, o projeto de extensão 
“A Relação Escola x População Atendida: construindo uma nova interação”. 
Este projeto atendeu a uma solicitação da própria instituição que, entre outras 
coisas, almejava melhorar a participação dos pais na escola.  

À primeira vista, incrementar a participação dos pais significa 
visualizar a escola como um espaço democrático em que as pessoas podem 
exercer a sua cidadania. O conceito de cidadania tal como o entendemos 
refere-se a como as pessoas se constituem enquanto sujeitos ativos de sua 
própria história e da sociedade.  

E como a escola pode contribuir para isso? Um dos caminhos seria 
organizar-se democraticamente, possibilitando a todos os envolvidos no 
processo ensino/aprendizagem (pais, alunos, professores, merendeiras, 
faxineiras, diretores, supervisores e orientadores escolares, entre outros) o 
espaço à voz, à vez e ao voto.  

Conforme Paro, para se conquistar uma gestão escolar democrática, 
utopia entendida como um vir a ser, faz-se necessário, inicialmente, “tomar 
consciência das condições concretas, ou das contradições concretas, que 
apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações 
do interior da escola” (Paro, 1987:51). As relações no interior da instituição 
escolar, bem como desta para com a comunidade a que atende são 
produzidas historicamente e, portanto, constituídas a partir de certos 
pressupostos. Tais pressupostos pautam-se, em nossa sociedade, no 

                                                 
* Professora do Departamento de Psicologia da UFSC, doutoranda em Psicologia da 
Educação pela PUC-SP. 
** Acadêmicos do curso de Psicologia da UFSC. 




